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METAI-VOL. XV

Pašautas Lietuvos Slaptosios Policijos Viršininkas
ANGtIKONU VYSKUPU DALIS 2ADA
GRY2TI R- KATALIKU BAŽNYČION

ATVAIZDAS IŠ ATLANTA LIGONINES

Prelatas Dambrauskas Sveiksta

tik pasigręš, matyti užrašų;
“griežtai draudžiama,” “po
licijos uždrausta” ir t.t. Ir
kai jis Klaipėdos krašte tokių
.
KARALIAUČIUS, Rytų “draudimų” nebemato, nebe
Prūsija, rugp. 20. — Iš Kau žino, kų turi daryti. Todėl neno praneša, kad tenai kesin- ,stebėtina, kad vietoje dėkintasi nužudyti Lietuvos slap- gurno už naudojįmųsi laisve
tosios policijos viršininkų*, pu- susilaukta skundo Tautų Sųflkin. Rusteikų.
' jungoje, nors joks įstatymas
PAGERBIA BUVUSI
, Jam miegant jis pašautas ,dar nira
K» i
P*'
IMPERATORIŲ
į galvą, be to, dar suraižytas.,sak>'s raū3ų vyriausybė! Ar
ne per daug vokiečiams pataiLONDONAS, rugp. 21. — VIENNA, Austrija, rugp.
Spėjama,
kad
užpuolikais
kaujama, kad jie nebežino riAnglikonų vyskupų, suvažiavi 21. — Tūkstančiai šio miesto
būsių du buvusio diktatoriaus ( kų statydami reikalavimus.
me Lambeth’e anų dienų bal gyventojų nemiršta karo lai
A. Voldemaro sekėjai. Patsai' Jeį Vokietijos laikraščių žisų didžiuma reikšta palanku kų mirusio savo seno impera
Voldemaras ištremtas iš Kau-, nįa teisinga, tai Klaipėdos
mas gimdymų kontrolei. Tai- toriaus Pranciškaus Juozapo.
no.
pat svarstyta klausimas pa Tomis dienomis suėjo 100 me
vokiečiai pasiskubino skundų
smerktiems miriop piktadaria tų, kaip jis buvo gimęs. Su
duoti Tautų Sąjungai, kad iš
PREL.
A.
DAMBRAUSKOms duoti progos pasirinkti kaktuvėmis įvairiose čia baž
gąsdintų mūsų vyriausybę ir
Atlanta, Ga., mieste Grady ligoninėje pastaraisiais laikais priimta tiek daug kū
JAKŠTO
SVEIKATA
sau mirimo priemonę, ty. lei nyčiose turėta gedulingosios
kad ji tokio įstatymo nebeišdikių, kad ligoninės valdyba buyo priversta padidinti kūdikiams guldyti vietą.
GĖRĖJA
sti jiems nusižudyti nuodais pamaldos už jo sielų.
leistų. Tuomet mūsų vyriausy
Ieškomas brangenybių
ar kitaip kaip.
BOSTONO KARDINOLAS
bei atsakyti Tautų Sąjungoje
Tačiau
jis
nei
vaikščioti
nei
savininkas
būtų nesunku, nes skuųdąs bųKALBĖJO KOLUMBO VY
Protauju anglikonų vysku PALIUOSAVO PASIKE
_ . v . . ,
stovėti dar negali. Tempera-Lį'tų per ankstyvas. O j© toks
pai tais didžiumos sprendi
ČIŲ SUVAŽIAVIME
..
SINTOJĄ
•
tuvę nunešė 7,000 doleriu v#-H1.*1*’
“TSMpMos vokiečių skundau
^Vienas nušautas, kitas
mais taip“ daug pasipSltino,
tės brangenybių, norėdama 'F’
'U'*? F™
aPie kur!
Vokietijos laisužeistas
kad jie pasiketinę visai nuo
MADRIDAS, rugp, 21. — BOSTON, Mass., rugp. 21.
mali ir siekė 36,8C 1., o vaka- kraščiai, dar neįteiktas Tautų
anglikonų atsimesti. Plačiai Pirm 17 metų Sancbo Alegre - Kolumbo Vyčių suvažiavi- Du plėšiku užpuolė valgo-'gauti paskolos. Tuom laiku
Sąjungai ir nebūtų įteiktas,
kalhama, kad jie su savo se kesinosi nužudyti Ispanijos me kalbėjo Jo Eminencija ka- mųjų daiktų krautuvę, 1119 krautuvėje buvo detektivų vijaučiasi geriau. Beveik visų (tai, ar nebus čia signalas, kad
kėjų miniomis gal gryš Ro karalių. Už tai jj teismas nu- rdinolas O’Connell, Bostono No. Branch avė. Krautuvinin-' ršininkas Norton. Jis moteri
laikų arba meldžiasi, arba skai
mos Katalikų Bažnyčion.
baudė mirtimi, paskiau ši bau-i arkivyskupas.
ko Connerton sūnaus policmo- škę sulaikė. Paimta į detekti- to brevijorių, knygas, laikraš- Vokietija atvadavus Reino kra
smė pakeista sunkiųjų darbų
vų biurų jinai sakė. kad jos;,.
T.
. .. , ,
.x .... štus, dabar jau atsigręš į ry
cius. Ligoninėj teks išgulėti tus.
Kardinolas tarp kitko pa nas miegojo užpakaliniam ka“R.”
vvras yra geležinkelio vagonų .
•
ČILI PREZIDENTAS IŠ kalėjimu ligi gyvos galvos.
reiškė, kad žmonių dorovės mbary.
. .
.
. •
. L dar porų savaičių. Ar rems
valytojas ir tas brangenybes ,
..
,
SPRENDĖ PASILIKTI
• Karaliaus parėdymu dabar negalima atsiekti įstatymais ; Jis nugirdo, kaip plėšiku ..
j
daryti antrų operacijų, paai- DERYBOS SU LAT JAIS
VIETOJE
tas vyras, 42 m. amžiaus, pa- arba kulkasvaidžiais. Tuo bū reikalavo iš tėvo pinigų. Pa-' jis radęs
škės vėliau, bet greičiau ne
KAUNE
liuosuotas iš kalėjimo.
i
du galima siekti tik negero šoko, pagriebė revolverį ir j Policija ieško tų brangeny- reiks.
VALPARAISO, Chile, ru
,pravėrė duris į krautuvę. Viesavininko ar savininkės.
vės.
Garbingas veteranas turi Derybos su latviais de. pre
gp. 21. — Šios respublikos
>nas piktadarių mėgino šauti
6 ŽUVO UGNEKALN1O
Toliaus kalbėjo apie gyvuo į policmonų, bet revolveris at
/daug lankytojų. Buvo svečių kybinės sutarties, kaip teko
studentai pakilo kovoti prezi
Aštuonl nubausti kalėjimu
LAVOJE
jantį šaly didelį nedarbu. Rei sisakė veikti.
net iš užsienio.
“R.” sužinoti, prasidės Kaune rugdentų. Ibanez, kurs kelinti me
piūčio 10 d. Lietuvių delega
i Apirubės teisme Woodstoškė pageidavimo, kad nedar
tai diktatoriauja. Vietoje pa
TOKYO, rugp. 20. — Pra bu greičiau baigti. Ragino vi Tada policmonas paleido po
siduoti, prezidentas išsprendė
vienų šūvį kiekvienam. Abuduįcke astuoni plėšikai nubausti , KLAIPĖDOS VOKIEČIAI cijos pirmininkas bus užsienio
dėjo smarkiai veržtis ugneka- sus tuos, kurie gali nedarbu
reikalų ministeris p. Zaunius
SKUNDŽIA LIETUVĄ
susmuko. Paimti į ligoninę galėjimu. Šie piktadariai pladar stipresne geležine ranka
lnis Asama, netoli šio mies
ir nariais — direktoriai M.
sumažinti, imtis visų galimų vienas greitai mirė. Kitas tai- į.'®a* ve^k® Illinois ir WisconTAUTŲ SĄJUNGAI
valdyti respublikų.
to. b japoųiečiai, jų tarpe 2 priemonių palengvinti darbiniLipčius ir Norkaitis. Be to,
įsin valstybėse. Svarbiausi jų
pat vargiai pasveiks.
Atsistatydino ministeris pi moterys, visi kalnų laipioto-!1,
! lizdai buvo McHenry, Lake ir
. . v
nkams gyvenimų,
Mūsų spaudoje buvo prane bus pakviesta keliolika ekspe
rmininkas ir vidujinių reikalų jai, žuvo lavoje nebesuspeję
“R.”
Kenosha apskrityse.
šta, kad rengiama įstatymas, rtų ir patarėjų.
Išvelkama daugiau
ministeris Hermosilla, kurs y- pabėgti.
)
------------------kuriuo manomą sutvarkyti saATSISTATYDINO IŽDO
paslapčių
ra priešingas prezidento nu
Nuo Sixty-third and Hals-1 ntvkiai tarp Klaipėdos krašto , PERDAUG KALINIŲ
MINISTERIS
Nužudyto gaujos vado Zusistatymui. Tad prezidentas
DIRBANTIEJI ŠELPS
LEAVENWORTH, Kas., ru
tos paliktuose rekorduose ra ted State bankos pasiuntėjo ir centro valdžios.
perorganizuoja visų kabinetų.
BEDARBIUS!
MADRIDAS, rugp. 21. —
Mills du negrai plėšikai ate-j Vokietijos spaudoje buvo ži- gp. 21. — Vietos federaliam
ndama daugiau įrodymų, kaip
Tų darbų atlikęs jis atsisuks
r,
į Del nuolatinio Ispanijos pinimė 6,000 dolerių.
nia, kad nepatenkinti tuo įsta kalėjime jau nėra vietų pri
jisai gausiai apmokėjęs savo
prieš studentus.
WELLINGTON,
N.
Z.,
ru1
x
•
•
•
u
„ . ’
„ . .. gų puolimo užsienių mainybotymu Klaipėdos vokiečiai sku siunčiamiems naujiems kali
globėjus politikierius ir kitus. J
, gp. 21. — Naujosios Zelandi- .
......
.XJ
j?*___ 1JX. _ J____ A
atsistatydino iždo ministeIEŠKO SVAIGALŲ
ndžia Lietuvos valdžių Tautų niams. Kalėjimas tiesiog už
Kai-kurie jų jau mirę. Gyvie-J
PASITRAUKE BAVARIJOS jos valdžia parlamentui įteiks
,ris M. Arguelles. Jo vietų lai
VERSMES
Sąjungai ir tikisi, kad jų sku grūstas. Tad 1,600 kalinių, naji šaukiami išklausinėjimams.!
sumanymų šelpti bedarbius.
KABINETAS
kinai užims ekonomijos minindas bus svarstomas jau atei irkotikų aukų, iš vietos kalė
Visaip jie teisinasi. JCiekvie-’
Bedarbių šelpimui fondas bus
steris Julius Wais.
WASIIINGTON, rugp. 21. nančioje Tautų Sąjungos Ta jimo nukelta į kariškų kalėjinas jų išsigina pažinties su
MIUNICHAS, rugp. 21. — sudarytas specialėmis dirban
— Į šį miestų įvairiausiais rybos sesijoje rugsėjo mėne-įni4 tvirtumoje.
Bavarijos ministerių kabine čių darbininkui mokestimis.
Zuta.
būdais pristatoma nepapras syje.
DAUGIAU BEDARBIŲ
tas atsistatydino, kada seimas
tai daug svaigalų. Sausieji aNaudodamiesi visokiomis
nepripažino valdžios sumany TIK AUKŠTI UŽMOKESNeklausoma sausųjų
LONDONAS, rugp. 21. —
gentai ieško t tų svaigalų vers lengvatomis vokiečiai plačiau
“American Bar Assoclamo apdėti specialėmis, pagal
NIAI GALI GRĄŽINTI
mės.
Spėjama, kad tai būsią sia varo Lietuvoje germaniza
Oficialiai skelbiama, kad Anvėmis
(mokestimis)
kiek
•dion” suvažiavime sausieji daGERBŪVI
glijoj bedarbi, skaičius eina
kad suvaiiavimas nc. kur Pennsylvanijoj ar Mary- cijos darbų, kuris Klaipėdos
vienų užmušamų skerdyklose
didyn. Bedarbių esama jau
krašte dar daugiau stiprina CHICAGO IR APYLIN
svarstytų prohibicijos klausi lande.
gyvulį.
\VASHINGTON, rugp. 21.
-2,050,737.
mas ne tik nuolatiniu lanky KĖS. — Dailus oras ir vėsu.
mo, kad tuomi klausimu ne
— Baltuose Rūmuose prezide
SUMAŽĖJUS MAISTUI
mosi vokiečių iš Prūsijos, bet
balsuotų, ir t.t. Bet sausųjų
PAŠAUNA MOTERIS SU ntų Hoover aplankė Eldridge
PINIGŲ KURSAS
. PREZIDENTAS PASKYRĖ;
KAINA
ir iš giliausios Vokietijos. O
pastangos kol- kas tuščios.
VAIKAIS
R. Johnson, buvusis Victor
KOMJTETĄ
kokiam reikalui vokiečių gene Lietuvos 100 litų ..$1000
SHANGHAI, Kinija, rugp. kompanijos prezidentas.
Nežinomi piktadariai andai
WASHINGTON, rugp. 20. raliniame konsulate Klaipėdo Britanijos 1 sv. sterL 4.86
21. — Iš apnaikinto Čangša i Prezidentui jis pranešė, kad . WASHINGTON, rugp. 20. arti Dyer, Ind., pagrobė tre — Darbo departamento statis je toks didelis tarnautojų skai Francuos 100 frankų 3.91
miesto pašalinamos japonie- gerbūvio grąžinimui yra tik — Prezidentas Hoover pas kų au cigaretų dėžėmis. Pa tikų biuras skelbia, kad pra Čiu3, kokio joks kitas konsu Italijos 100 lirų
5.23
čių moterys su vaikais. Pra- viena priemonė — mokėti au kyrė komitetų iš keturių vyrų skelbta 16/175 dolerių atlygi eitu liepos mėnesiu pustrečio latas neturi!
Belgijos 100 belgų
13.94
matomas ten komunistų plėši kštus atlyginimus darbininka gelbėti nukentėjusius nuo kai nimas už cigaretų grąžinimų nuošimčio sumažėjusi maistui
Vokietis Iš mažų dienų priŠveicarijos 100 frankų 19.37
kų gTyžimas.
ms.
i i
trų ūkininkus.
...
Į '• , < ir piktadarių susekimų.
kaina perkant mažmenomis, pratęs Vokietijoje visur, kur Vokietijos 100 markių 23.83
' I
SUŽEISTAS LIETUVOS
SLAPTOS POLICIJOS
VIRŠININKAS

Atsistatydino Čili, Bavarijos
Ministerių Kabinetai

ANGLIKONŲ

TARPE

KILO

NESUTIKIMAI

CHICAGOJE

Oras

t
“DRAUGAS"
taadtoa.
VRtetUMBRATOB *AlNX: Metama *—
M Matu — *1.(0, Vitai Mtaaatams -*• 9>.Wk
Mtaaalul — 75c. Europoje — Metama t*.M,
— )).**, Kopija .llc.
Bendradarblama Ir koreepondentame
taaa, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlatončlama tam
(Durtai pašto tukli).

n
yra greičiau pastebimi. 2. “Draugas” patie

kė savo laiku, kaip gerinti L. Vyčių

dr-ja

r a

<i n

a

Ketvirtadienis, Rugp. 21, 1930

s

Labdarybės Skyrius.

iŠ vidaus.
,
“Dr.” redaktorius L. V^čių organizacijoj

šibę arba važiuoti iki La-I Sekleckų šeimyna
tinklą
mont, III. iki gazolino stoties i mezgą žuvelėms gaudyti.
ir suktis į dešinę. Nuo ChiA. Vardauskas žadėjo gar-

Lietuvių Dienu..Jau praei cagos jro 19 myliij tolumo. jdaus kumpio su ha|ta duon.;
KAS DAROMA LABDARIŲ
tam Labarybės Skyriuje bu Tiek nuvažiavus toliau reikia'
dirba nuo senų laikų. Prikišti jam, kad jis
ŪKYJE.
Žodžiu, nieko netruks. Tik
vo priminta, kad yra daromi
vyčių darbuotės nepažįsta, tai vistiek, ką
Labdarių centro pirminin- planai 1931 metais suruošti
meldžiami
bridgeportiečiai,
sakyti: “aš “Dr.” redaktoriaus nepažįstu”.
ikas
p.
A.
Nausėda
buvo
nu

Bedaktorlua priima — nuo
Iki
vai.
“Lietuvių Dieną” garsioje arba klaidžiojo, arba visai ū- pasiskubinkit su užsisakymu
Iki šiol L. Vyčių organizacijoj daugiausia
vykęs
šiomis
dienomis
į
Labd.
Skelbimu kalnoe prisiunčiamos pareikalavo*.
_ ir -------------------------..
...
v. _ , . Chicagos
žaismių* vietoje kio nesurado. Prie ūkio dabar vežimo, nes paskutiniam ga
yra jaunimo, __
nors
subrendusieji
užima žy,
mia vieta; ji atstovauja Amerikos lietuviuI^“"K08 uk!
k«P ..white city.>. T(W dienoa rasite parašą — lithuaniau li vietos pritrukti. Nepamirš
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
____ „„„K „ne;i:wi
eina visi darbai. Mat, da- pelnas
. OB ,bus skiriamas
. • ; oe ,labda
. . R. C. Charities of America.
kit pasiimti didelių maišų rie
jaunimą. Musų jaunimas negali pasilikti nuo
.
.... .
vai. po piet.
i•
> bar ten varsuojama tnobesiai. rybės reikalams. Susitarta su
šutams ir grybams.
A. Nausėda,
kitų tautų jaunimo. Reikia eiti su gyveni. . „ ,
,
, •
. .
• •
, • • •
I Darbuojasi 7 kuopos keli dar gatvėkariais, pasikalbėta su
Rašt.
centro pirm
niu ir jo naujais reikalavimais.
Liniukai. Triobėsiai
dabar parko savininkais ir patirta,
Pergyventi metai parodė, jog liet. jauni
gražiai atrodo. Be to, buvo kad “Wliite City” bus gali- BR1DGEP0RTE NERAMU.
Dievo
vato los Parap.—
mui sveikiau bus veikti vienoje organizaci
UTHUANIAN DAILY FRIEND
gauti Norinl> atspausdi>.
Šv. Ohos draugija susirinki
DaSy, Esdt Sunday.
joj, bet atskirai merginoms ir atskirai vai reikalinga daug pataisymų da
<WWŠCRIPTK»«: tom Tear — tt.eo. sta tao
ryti.
Jau
antra
savaitė,
kai
ti nuo 15,000 iki 25,000 tikie- Pyška, trata, bėgioja, kai- me, 10 d. rugpiučio, nusitarė
•— fš.C«, Three Montka — »» •». One Montk — Tie. kinams. Buvo nurodyta, kad iš L. Vyčių de
■nrope — One Tear — $7.0*. Slz Montha —
trys darbininkai ten dirba. tų, kurie bus platinami, par- kurie ir naktimis nemiega.
surengti išvažiavimą į Marjos laukiama yra lietuviams skautams vadų,
Copy — .tie.
P-nas Saboskis, žinomas biz duodant po 50c., už ką galės Mat, Labdarių 5 kuopa, ųuette* parką, t. y. basket pik
▲dvertialnc ta "DRAUGAS’’ bnnga best reaulta.
kad tautinis ir religinis apaštalavimo darbas
nierius
pristato reikalingą naudotis visomis parko įdo rugp. 31 d. rengiasi prie išva niką, 31 d. rugpiučio. Tame
«vertlalnt r&tee on appllcatlon.
visuomenėj daug priklauso nuo L. Vyčių pas
išvažiavime narės draugijom
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago tangų įeiti giliau į mūsų katalikišką velia maliavų. Del to užsipelno pa mybėmis, žaislais. “River- žiavimo.
garbos ir paramos. Kada žmo view” parkas gal ir geresnis Vežimas 6 tekiniais jau gau bus priimamos dykai. Nau
mą.
Nevertėtų prikaišioti naujai išrinktai val nes atvažiuos į labdarių ūkį, yra, tačiau jisai yra per toli i tas. Tikietai kelionei visais jiems narisr.i3 dovanos bus
didelę ras atmainų.
duodamo^ po novenes.
nuo lietuviais apgyventų vie- j kampais platinami,
dybai dar nepadarytų klaidų.
Ligoniai. Pastaruoju laiku tų. Į “White City” visiems j Ponia B. Naugžemienė džiau
Sekretorius.
“Draugas” nuoširdžiai linki naujai L
Labdaringosios
Sąjungos
cen
ir iš visur patogu ir arti pri- ■ tP8® gavus 2 kubilu saldaus
Vyčių Centro Valdybai geriausio pasisekimo
L. VYČIAI.
tras
šelpia studentą V. E. važiuoti. Be to, “Lietuvių gėrimėlio, kuriuos vienų pa
atsakomingame darbe.
Pajaujį, kuris dabar yra šv. Dienoj” būt galima leisti au aukojo ponai Rimučiai, antra
X Antanas Tičkus, iš Bri'
Užuot
ieškoję
bereikalingų
klaidų,
sten

Aštuonioliktasis L Vyčių Seimas, įvyku
j Kryžiaus ligoninėje. Automo
tomobilį
išlaimėjimui, kas — geraširdė moterėlė. Ačiū ghton Parko, savo dideliu ir
kimės visi iš vien ir “Draugas” ir jaunuo
sia rugpiučio pradžioje Kenosha, Wis., pasi
bilio nelaimėje jam buvo su- daug pelno labdarybei duotų. joms. Ponia Naugžiemienė ir patogiu troku gabens West
menė suburtomis jėgomis* varyti mūsų Išeivi
rodo, davė žymių teigiamų vaisių. Atsistaty
! laužyta koją. Sveiksta, f.au ĮTat, visi Į darbą!
da žadėjo pakolektuoti, kiek Sidės “Draugo” pikniko dar
jai
kultūros
darbą.
dinęs “Vyties” redaktorius, gerb. Pr. Zdan
j vaikščioja. Jisai yra priežiū- į
bininkus ir šeimininkes atei
A. Nausėda, pirm. jos spėkos leis.
ius, M. A., paskutiniame “V.” numeryje iš
■ roję dr. J. Poškos, kuris yra j
J. Bubnis su J. Dimša rū nantį sekmadienį į Bergmano
SPAUDOS VARŽYMAS.
15 rugp. Š. m. sudėjo daug medžiagos, iš ku
Labdaringosios Sąjungos napinas pečium bot dogsams kep daržą. Trokas iš W. Sidės iš
KUOPŲ D0MEI.
rios aiškiai matyti, kad L. Vyčiai mato savo
. rys.
eis 8:30 v. ryte.
ti.
“Darbininkas” apie tai rašo:
įsisenėjusias klaidas organizacijoje.
Kadangi jau pusantros sa- j
Juozas Lapinskas taipgi
Tik
kultūringas
gali
būt
pilnai
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y
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Pusi. 352 sako: “Vienas asmuo mūsų da
sako
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būdu,
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stovis
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bū

sios Sąj. išvažiavimas į savą,
bartinėj valdyboj užima net šešis darbus”.
da būtų pilnai laisva, reikia ji sukultūrinti. vo nuodugniai egzaminuoja- ūkį, todėl jau reikalinga, kad.
• Toliau “V.” rašo: “į valdybą patenka ir
Bet spauda Lietuvoj varžoma ne vien tik toas. Egzaminavo dr. Jovaišas viskas būtų tinkamai priruo-’
vištai nektatalikai ir tėvynės uemyjintieji, tik dėl nekultūringumo. Ir kultūringiausiai spau- dr Simonaitis ir kiti. Lapins?roga uždirbti didelius pinigus. Pamatykite
šta, jei norime, kad tas iš va-:
slu biskuti pasipinigauti”.
dai tenka ten pereiti per smarkių cenzūrų dėl
liga perdaug pasirodė e- žiavimas išeitų pilnai pasise-1
tuojaus tuos namus. Parsiduos ant
Mes nemanome, kad to straipsnio auto- kokių politiškų sumetimų. Vadinasi, jei spau- gauti įsisenėjusi. Jam reikakusiu.
AUCTION SALE, SUKATOJE,
ritts “Lietuvis” kalbėtų apie naujai išrink da ne to paties plauko kaip valdomoji parti- linga nuolatinė pagalba ir gloKo išvažiavimui reikia ?!
tųjų L. Vyčių Centro vulybą, nes ji vos pra ja, .ji turi būti pažabota, kad nedrįstų kriti- ba Tuo reikalu parašyta laišRUGPIUČIO - AUGUST 23, 1930
Reikia, kad kuopose dtų pla į
deda darbą, ir nebuvo progos vienam asme km* valdžios įstatymo
. .
.
kai
., , ;
3-čią valandą
|i agitacija
išdavimą,,
niui dUmti Šešis t!. v^dg^^rbife.
įDŪ MUiUliŠ339 $341 Al
Avfc; (ftieago, IU.
Spftudrita^eepzūra nebe<ujas
panašiais ligonį lū ari. kad įcuoditugSuSh Kšonką^tsį:'
Vienis TfliHffis su keptuve. Biznis išdirbto per 20*metų,
Esame įsitikinę, jog straipsnio autorius: Varžymas tai paprasčiaūšias visų diktatorių tačiau atsakyme dar ,n<
dieną t. y. rugpiučio 31-mą
tik reikia tikram biznieriui užimti tą vietą. Galima nu
“Susidomėkime organizacijos likimu”, kalba lAanievras. Norėdami sukontroliuoti viešųjų
Kiti reikalai. L. Vyčių sei- sutraukus į labdarių ūkį.;
sipirkti tą namą ir biznį su mažai pinigą.
ANTRAS NAMAS, 3341 AUBURN AVĖ., trijų lubų
apie esamas organizacijoj klaidas, c'iie apie krašto opinijų, visi autokratai pirmiausiai me buvo iškelta klausimas, Reikalinga gauti automobilių'
aukščio,
garu šildomas, 5 flatai, 2 po 5, 2 po 4, vienas
įvykti. Jeigu buvusiose C. Valdybose pažabodavo spaudą ir jautėsi ramūs, nes bent kad jaunimas rašytus į Lab bus ’u, trokų, nes kitaip ne-!
6 kambarių, didelis, gražus Storas su grindims ma?ratsirasdavo asmenų, kurie norėdavę “pasi- paviršium viskas rodėsi išaugu. Bet tik pavir- doringąją Sąjųtagą,
mokant galima- publikos nuvežti. Be’
moliaių plytą, visas namas aržuolo vidus, ištaisytas, vi
pinįgauti”, aišku, reikia rūpintis, kad toliau šium. Viduje virė kaip uždengtam katile, ir 10' centų į mėnėšį.
to, kuopos rūpinasi išlaimeji-*
si modJemnški intaisymai, beamed ceilings, consotes, buffets, marble vestibules, dviejų katu mūrinis garadžius.
taq» nebūtų.
tik reikėjo kiek laiko, kad suspaustas garas
Parašytas laiškas ir A. L. mais, dovanomis, užkandžiais,!
Tie namai rardasi gražioj vietoj ant Bridgeporto,
Iš sekančių dviejų “V” straipsnių pati nukeltų dangtį ir išsiveržtų visu smarkumu B. K. Federacijos kongresui, minkštais gėrimais ir viskuo,!
netoli šv. Jurgio tažny&os ir mokyklos, ir pusę bloko
•
prašant kad būtų padaryta kas galėtų atnešti labdarybei
riame, jog turima ir daugiau neišspręstų klau aikštėn.
nuo Armour mokyklos. Visi geriausi patogumai. Mažai
pinigu įmokėjus galima; įsigyti vieną iš tą puikių namų.
simų.
Jei spauda teisingai atvaizduoja visuome pastangos suorganizuoti lab naudos. Važiuoti reikia nau- I
Minėtų namą Audtion Sale ves advokatai Anthony
J. J. Plytaitis teisingai pastebi: “Lietu nės nusistatymą, ji panaši į upę, kuri turėda- ^-rių kuopą kiekvienoje Ame juoju Joliet keliu Nr. 4 ikiA. Olis ir R. A. Vasalle, kurių ofisas yra 11 So. La
kvietkinyčiai, pasisukti į devių kalba turi vyrauti “Vytyje”, bet anglų ma daug vandens, eina pirmyn ir nieku jes ribos lietuvių kolonijoje,
Šalie St. Auction sale įvyks prie parduodamų namų.
kalba ir turi rasti vietos jos skiltyse”. Su bėgio nesulaikysi. Jei upę užtvenksi, tai ne~— ■ ■ ■■ l ■ ■
prantama, kuri tos vietos yra verta. “Vy ilgam. Jos sriovė vis tiek kur nors prasimuš kams matyti baltas skiltis nucenzūruotų nesą progos išsivystyti: jo sparnus bematant nu{ DANE NMJjĄ SKYRIŲ
ties*’ gyvenime matėme daug nutolimų nuo ir tais savais keliais. Jei spaudą mėginsi už- vo pakraipos laikraščių ir tuo žvilgsnių jie no- kapodavo cenzoriaus žirklės.
to pageidavimo. Kai kurie “V.” numeriai dėl tvenkti visiškai, tai nieko iš to neišeis. Ji ri kiek atleisti vadžias.
Deja, Lietuva pasiskolino tąją cenzūros i Lietuvos
naują skynetikusių angliškų juokų pažemino savo gerą ieškos sa-u kelio kad ir neleistinais takais. Tuo ■
Laikraščių cenzūra primena tamsiuosius metodą nuo rusų ir iki šioliai sėkmingai ją rių Jurbarke atidarė nuo
būdu geriau duot spaudai kiek laisvės ir da- rusų laikus. Visokie spausdiniai labai tuomet vartoja. Nevienas iietuvys šiandien atsidus- piūčio x d
vardą.
8Ut>rganizavo p.
“Vytauto Ahnys” užsipuola 353 p. vanoti bot jos darbuotę. Tuomet bent galima žihot kentėjo nuo cenzoriaus žirklių. Gerai, jei cen- ta: neva laisva ta mūsų Lietuva, bet tik ant Stankevičius. Atidarius sky'"Draugą*”, kodėl “Dr?’ kritikuodamas L. V. kuriuo keliu ji eina. Suprato tą dabartinė Lie zorius buvo kiek mokytesnis ar liberališkes- popieros. Deja, ir ant popieros jau laisvės ne
rių, jis buvo paskirtas to sky
veikimą, davęs vien neaiškią ir išorinę kri tuvos valdžia ir kaip girdėt, nori pakeisti sa- nis. Bet jei jis, buvo siauras, kietas, mažai ap- bėra.zPisat’ možno, no ostorožno — gali ra
riaus direktorium.
“R.”
vo nusistatymą link nepalankios sau spaudos, siskaitęs, bet užtai ištikimas caro tarnas šyt, bet atsargiai, — sako išauklėtas rusų mo
tiką.
neturėjo kykloj Iietuvys — cenzorius.
1. Išoriniai organizacijų netikslumai visą Tnr būt nejaukti pasidarė Lietuvos valdinin-1 tuomet nė vieno rašytojo talentas
PLATINKITE “DRAUGĄ“
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Taip pat bus padaryta požeminė krip
galvos sustoja. Iš sargo lūpų pasigirsta : lai tyli.
x
ta, kaip ir katakumbos. Ten bus įtaisyti
Šiandien jau puikiai žodžio galybė su
“Bausmė tau dovanota.” Koks džiaugs-1
Kryžiaus Keliai. Ji tęsis per kokius 3/X)0
prantama. Ją naudoja ir dorai silpninti,
Karaliaus rūmai. Muzika, dainų gar mas!
metrų.”
Štai šitie trumpučiai pavyzdžiai aiš ir tikėjimui naikinti, ir valdovams nuo
sai veržiasi pro didelius langus į gra
žiuosius parkus. Karalius ir jo šeima kiai parodo kokią įtekmę į žmogų padaro sostų versti, trumpai sakant, «u žodžiu
-------- o-------sėdi prie gardumynais apkrauto stalo ir vienas žodis. Žodį drąsiai galime pava kur norėsi ten prieisi, ką tik norėsi pa
darysi. Ir kaip-gaila, kad ta gražiausioji
(Iš “Laivo”).
Arkitektas, užklaustas, kokios priežas gėrisi savo laime. Tik štai įeina vyriau dinti pasaulio valdovu.
tys pakreipė jį parinkti tokį stilių, at sias dvaro užvaizdą ir drebančiu balsu
O kas tas žodis? Iš kur jis eina? Žo Dievo dovana šiandien panaudojama ko
(Pabaiga).
sakė: “Aš sakiau, kad visų buvo pagei sušunka: “Šviesiausias karaliau, mieste dis—žmogaus burnos tarmuo. Kas žmo vai prieš patį tos kalbos Davėją, prieš
Gražiausia atrodys vieta, angliškai va daujama, kad bazilikos stilius būtų ko-' revoliucija.”
Karalius, kaip perkūno gus? Žmogus — Dievo tvarinys. Ką žmo visa tai, kas gera, kas kilnu, kas traukia
paprasčiausias,
malonus
ir
gražus,
taip
dinama aanetuary arba vieta už grotelių
trenktas, virąta iš savo minkštos kėdės, gus turi, ką gali, visa Dievo suteikta. žmoniją iš vargo ir t.t.
Čia aš Trekaibėsi u apie neigiamąsias
Taigi, ir kalba, susidedanti iš Žodžiij, yra.
prieš didįjį altorių. Ji bus 35 metrų, kaip 6v. Teresės asmuo ir jos gyvenimas. kiti apalpsta.
imant it šiaip ir taip. Lankai į lubas Taigi aš sujungiau modernįjį bizantinį
žodžio
savybes, bet apie kai kurias tei
Ošia gražus miškelis, apsupęs ūkinin Dievo dovana. Štai bekalbis žmogus. Jis
bus 50 metrų aukščio, o kryžius ant bo- stilių su normanų, iš kurių Teresė kilus, ko namus. Šeima vakarieniauja. Ramūs, mato, kad kitų lūpos kruta, supranta, giamąsias. Sakau apie kai kurias, nes tų
nės, viriiui bazilikos b«s 75 metrų aukš stiliumi.
linksmai šnekučiuoja. Staiga įpuola tar kad jie kalbasi, bet jis pats negali ištarti savybių yra labai daug.
Žodis sutaikina. Šiandien viešpatauja
tumoje. Bokštas bus 80 metrų nuo že
naitė ir visa gerkle rėkia: “Dega, dega...” nė vieno žodžio. Koks jis nelaimingas.
PaMatynw lėšos. .
mės viršaus. Į bokšto statymą bus su
Ir, žiūrėkit, kas pasidarė? Koks sumiši Pasaulis, jei žmonės negalėtų kalbėti, bū nesutikimai ir vaidai, pilni teisinai, pilni
kalėjimai. Šias blogybes tegali pašalinti
vartoto 4,000 tonų granito.
Pastatymas kainuos mažiausia 40 mi mas! Palikę visi garuojančią vakarienę, tų apmiręs, negyvas.
Dievas tverdamas pasaulį jau vartoja vien tik taikus ir geras žodis. Štai du
Kaip bus sutalpinami didžiausieji mal- lijonų frankų. Jis tęsis 6 metus. Arkitek- šoka net per langus, vaikai verkto, moters
žodžius,
nors savo galybe ir be jų būtų asmens, kurie vienas kito baisiai neap
klykto...
tiininką būriai? Tam tikslui suplanuota tas apie tai kalbėdamas pridūrė: “Aš esu
Tamsus kalėjimas. Langas apkausty galėjęs sutverti. Ar žaltys rojuje būtų kenčia, dega pykčiu ir kerštu. Bet vie
yra ertivi terrasa, apsupto vienuolyno. Ji dabar 70 metų. Nežinau, ar Dievas leis
bn 150 metrų ilgio ir 75 — pločio. Ji man baigti Lesieux’o baziliką; jei leis tas geležinėmis štangomis. Ant akmens galėjęs sugundyti Ievą, jei nebūtų var nas jų prisiartina prie savo priešo, apka
•utalpys į 30,000 žmonių. Altorius, ant aš būsiu didžiai Jam dėkingas, kad aš grindų parpuolęs randa mirtin pasmerk tojęs žodžių? Niekuomet. Kas ir šiais bina jį ir sako: “Atleisk, brolau.” Prie
kurio toms maldininkų miniokns bus lai gavau gyventi užtektinai ilgai ir pama tas nusidėjėlis. Štai tuoj išmuš paskutinė laikais paveikto didžiausias žmonijos ma šas nusišypso, piktumas pereina. Ir štai
ses? Tik žodis. Iš tiesy, žodis yra toji taika ir ramybė. Ar čia teismo regėjo?
komos Mišios, bus pastatytas po trijumfo tyti bazilikos Šventinimą ir pavedimą jos valanda. Girdisi žingsniai, duryse sūžvan
(Daugiau bus).
milžiniškoji
pajėga, prieš kurią ir ginkga raktai, pasmerktajam net plaukai ant
8v. Teresės garbei.”
arba lauku.
- <
nebevažiuoti.
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’s Darže, Riverside, III.
Bus Graži Muzika, Skambus Radio, Šokiai, Žaislai, Daugybė Dovanų
(

Įžanga 50c

z*

Pradžia 11 vai. Ryto

-

NORTH SIDĖS vyrai troškulį numalšins sve
čiams.
'
5'
I

ROSELANDAS ir WEST PULLMANAS turės
labai giliukingų ratų.

WEST SIDĖS Aušros Vartų moterų ir merginų
draugija alkstančius .skaniais valgiais pasotins.

MELROSE
gėlėmis svečius.

CICERO Labdariai pravėdins šaltakoše ir turės
iš Kauno limonado.

AŠTUONIOLIKIEČIŲ Sv. Onos Dr-ja turės
skaniausias dešrukes ir jų atsivestos čigonės norintiems
spės ateitį. '

TOWN OF LAKIEČIAI teiks dailias dovanas
- lazdeles.
f

MARQUETTE PARKO ir BRIDGEPORTO
vyrai darys tvarkę darže.

BRIGHTON PARKIEČĮAI saujomis dalins lie
tuviškus saldainius.
)

PARKIEČIŲ jaunimas pagrąžins

Panevėžiečiai su ižemaičiaig jomarke šoka

Bus daug svečių iš visos Chicagos ir apylinkės. At
važiuokite, pasimatysite ir kartu paremsite “Draugų”.

Visus nuoširdžiai kviečia
“DRAUGAS”

D R A U O

9

Ketvirtadienis, Rugp. 21,

A
HC!

1930

i draudimų, nes
parapijai pa- žaras sode prasidės rugsėjo 6
X Pereitų trečiadienį grįižd., dienraščio “Draugo”
dienų.
Įžo iš Lietuvos p-lė K. Mikšai^j
daromi nuostoliai.
direktorių, pirmininkas, šv.
tė, Aušros Vartų parapija
X Spalių 5 d.
X West SidieČiai ruošiasi
Kryžiaus ligoninės direktorių Į
------------- Rašo prof. Kartipininkas.-------------WEST SIDE ŽINIOS.
'gausiai atsilankyti į rudeni tuose bus vyskupas ir suteiks choro narė. Atostogomis
pirmininkas. Ir pasidarbavi
1 tenkinta.
nį “Draugo” piknikų rugp. Dirmavonės sakramentų.
mu praeitais metais kuopuiPROF. KAMPININKO
kininkų. Tai milioninė žiurkių 'kiausiai suruoštas katalikų
X Aušros Vartų par. baž 24 d. Riversidėm. Verta, nes
ir kitokių graužykų
armija,
RAD1O
Federacijos 19 kongresas Ci- nyčios priekis iš naujo graži “Draugas” duoda daug vie
kuri, perėjus. Sibiro sienų, už ceroj. Ciceriečiai yra aukštai namas.
Darbuotojai ieško tos mūsų kolonijos reikalams.
Vienas geras mano tavorš- pakaly komunistų gaujos, už iškilę visuomeniniam veikime. daugiau talkininkų.
X Aušros Vartų mokykloje
čius iš Westfield, Mass., ra plūdo Mandžiuriją ir Mongo- Kitos kolonijos nusiskundžia,
dabinami
suolai. Vog trys sa
X Padykę vaikai sueina
PManllnlMBe kare
šo man, iš ko galima pažinti ! liją ir be pasigailėjimo naiki- kad jų draugijos mažėja, o
Kapitono*
vaitės
beliko
iki
mokslo
pra

kartais žaisti prie pat mo
šakalinį katalikų ir duoda to na visokius javus.
Seno Krajans
Specialistas ii
pas mus, Ciceroje, priešingai
džiai.
kyklos
ir
dažnai
išmuša
lan

kį priklodą:
Susisiekus su komunistų gau — auga nariais ir turtu. Vis
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
“Paimkie senoviškų žydų; jomis, ši keturkojų armija ga- tai dėlto, kad mūsų klebonas gus. Seniau buvo uždrausta
X Mūsų klebonas pilnai
NEŽIŪRINT KAIP UZSISENfcJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JO8
YRA. Speclallkkal gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, užpolicijos. Prisieis atnaujinti patenkintas atostogomis. Per
nukirpk, nuskusk, gražiai ap-lės būti komunistų — galva- remia visus gerus darbus.
nuodijimą kraujo, odos, Ilgas, žaizdas, reumatlimą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir pas
rėdyk ir paleisk ant gatvės, žudžių sanitarais.
dienas
gyvena
tarp
žaliuojan

Jis nepavydi nei vienam
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus ligydytl, ateikite čia Ir
Žydas išrodys, kaip koks džen|
---------persitikrinkite, ką jie jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
žmogui veikti, nei vienai įstai kuodaugiausia gavus rinkikių čių kornų, sveiku farmų oru
li metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
telmenas. Bet priėjęs arčiau Viena tavoršeių
gazieta gai vystytis, nei vienai drau- *r kuogeriausia prisiruošus atsigaivindamas.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto Iki 8 v. v. Nedėliotais Iki 12 d.
4200 West 20 St.
kampas Koeler Avė.,
Tel. Crawford 5579
tikį patrauk nuo jo gurskšnį o- džiaugiasi, kad Afrikoj yra gijai 8tiprtti Vi5„8 da ragina prie rinkliavos.
Jtap. į X Aušros Vartų par. Ba-1
ro, ir tuojau pažinsi žydų.
labai gera dirv. komunizmui1 jr
8tod
j darbę ir
“Panašiai galima pažinti tarpti. Mat ten kai kuriose veikti iš vien Bažnyčios ir
ir šiaudinį katalikų. Jis eina vietose da tebėra vergišku- vįSūomengg
jįs visiems
į bažnyčia, iš maldaknygės mas. Moterys, norėdamos su jnuo5irdžiausiai padeda.
PELNAS PADALINTAS IR AKCIJŲ STOVIS
meldžias, išpažinties eina; žo vyrais kalbėti, turi iki žemės j Mtof ir parapija turtinga,
£ 1
g
§5
džiu niekas nesakytų, kad tai nusilenkti. Komunizmui įsi-ldr.jo8 toipgi turtingos. Gal
h
S
"3
« e
kad parapijos salėj
ne tikras katalikas. Bet už galėjus, Ir vyrai turėtų tų
9 •••
6?
-E
X
M
tt **
•5
i
eik į jo namus: vienur guli patį prieš “proletariato” dik.!nuolat ka8 nors reikiama: ar
o«
t
O -M
C*
tU o
s>
' 32
Maikis, kitur Belaisvė, kitur tatorių daryti.
S
ass
53
CG B
Šv. Antano Lietuvių Parapijos Budavojimo
tai parapijos naudai, ar drpasmirdus Tarka ir tt Visam
B 4
i
jų reikalams, ar našlaičių la
60
50
5
PRAŠAU NESIJUOKTI.
name kvapas — cicilistiniai—
30
6
30
bui koks vakaras rengiamas.
r
Paskolos
Bendrove,
Cicero,
III.
15
16
7
komunistinis”.
8
68
68
81.25
19.55
5,525.00
100.80
1,329.40
Kad kas gali pamanyti, kad
9 130
130 78.01
18.01
96.01
2,341.30 10.140.00
1
Žinomas
pietinio
žemės
a!
Ar teisybę tas mano tavorš28
28 74.76
10
16.54
91.29
463.12
2,093.00
mes tiktai giriamies. Ne! tai
62
10
52 71.60
11
15.14
86.64
3,718.00
787.28
čius rašo, jus patys patyrinė šigalio tyrinėtojas, adm. Byr-! tikra tiesa, nes mūsų klebo
41 68.25
12
41
13.79
82.04
2,798.25
565.39
8-nių
METŲ
ATSKAITA
LIG
46
10
36 65.00
13
12.51
77.51
450.36
2,340.00
das, sakoma, ieškųs ramios nas nuolat mus ragina dirbti,
kite.
i j.
15
41
4
37 56.50
68.63
10.13
374.81
2,164.50
16 140
140 55.25
64.28
1,264.20
7,735.00
9.03
vietos knygai rašyti. Prof. netingėti ir nei vienam nepa
17 153
35 118 52.00
8.00
944.00
6,136.00
60.00
BIRŽELIO 30 D., 1930
80
80 45.50
490.40
3,640.00
19
6.13
51.63
Žiniomis iš Harbino, aziatai Kampininkas mano, kad ra vydėti.
43.50
157.50
21
60
25
35 39.00
4.50
1,365.00
75
75 35.75
3.78
39.53
283.50
2,681.25
22
komunistai, kurie dabar raba- miausia vieta yra — žemės
45 32.50
3.12
35.62
140.40
1,462.50
45
23
Ir, štai, kaip praeitų pava
36 29.25
31.78
91.08
1,053.00
2.53
24
36
voja Kinijų ir skerdžia jos gy ašigalis, kur nėra nei vienos
180 26.00
2.00
28:00
360.00
4.680.00
Svarbu, skaityk ir nenumesk. Jei priklausai prie
25 180
sarį Labdarių 3 kuopa turėjo
1.53
24.28
90.27
1,342.25
69
59122.75
26
ventojus, susilaukė sau tal- gyvos dvasios.
40
1.12
20.62
40
19.50
“Tag day” Ciceros mieste,
27
Šv. Antano Spulkos, tai skaityk ir žinok jos stovį. Jei
46.80
975.00
60 16.25
78
17.03
28
60
•
mūsų klebonas ir iš sakyklos
27.60
50
13.50
715.00
55
55 13.00
29
ne, tai skaityk ir pažinęs jos gerų stovį tuoj pats
48.75
28
10.03
1.40
5 9.75
30
45 40
sakė ir į draugijas lankės, ra
6.62
3.60
195.00
30 6.50
12
30
31
prisirašyk. Šimtai susipratusio jaunimo iš jaunų die
562.25
.03
3.28
6.19
173 3.25
32
173
gino ir organizavo, kad tik
10
10
A15
nų taupo, kad aprūpinti savo ateitį. Taupyk ir tu
20
16
20
- •
t 2.
40
40
17
brolau ir sesuo kartu su mumis, nemanyk, kad visas
27
18
27
12.26
100.51
88
88.25
88
19
ADVOKATAI
147.98
1,183.00
10.57
95.OT
14 84.60
20
14
pasaulis tau priklauso. Kiek sutaupysi, tiek ir turėsi.
87.00
5,850.00
9.00
676.00
75 78.00
75
21
3,217.50
79.07
•40.65
10
46 71.60
7.67
65
22
Niekas tau neduos, kožnas apie save mušto.
Minės Vytautė imk&ktuvės.
481.25
5,005.00
71.25
77 06.00
6.25
70
23 147

CHICAGOJE

vkssig »

ščrų V ert 8

šėrų Pelnas

No. Serijų

Metini Atskaita

Ščrai Galioj

Daktans

Serijų Pelnas

Į

Prašau Mano Kampelį

LIETUVIAI AMERIKOJE
~ CICERO, ILL

L0WELL, MASS.

Stambus Labdarių veikėjas.

Telephone DeAfrborn 0057

Rugp. 15 d. šv. Juozapo Ciceriečiai turi didžiausį
lietuvių parapijos klebonui
labdarių 3 kuopos šulų. Jis
kun. F. Strakauskui vadovau
yra ašis, apie kurį'visas Lab-1
ADVOKATAS
jant, buvo sušauktas vietos
darybės darbas suka-s. Tai di 160 No. La Šalie St. Rm. 1431
katalikų draugijų susirinki
CHICAOO, ILL.
džiai gerb. kun. H. J. Vaičiū
Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.
mas tikslu
suorganizuoti D. nas, Labdarybės garbės na
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ.
Ix K. Vytauto Komitetų, ku
Tel Roosevelt 8710
rys, kuris, kaip žinoma, yra
Vai. nuo 6 Iki 9 vai. vak.
ris rengtų paminėjimų 500
(Išskiriant scredos)
tris sykius, arba tris šimtines,
metų jo mirties.
jau įmokėjęs; taip-gi ir kitų
Kun. F. Strakauskas atida
rė susirinkimų ir paaiškino, labdaringų reikalų rėmėjas.
kukiu tikslu mes čionai susi (Yra Kat. Federacijos Centro
ADVOKATAS
rinkome. Tuojau buvo nutar-į
11 So. La Šalie St., Room 1701
ATIDAROMA
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-5
ta suorganizuoti Vytauto Ko
Vakarais
mitetas ir išrinkta valdyba:
3241 SO. HALSTED STREET
Tel. Vlctory 0562
garbės pirm. kun. F. Strakaus
7-9 vai. vak. apart A’anedėllo ir
IIETl VIfiRA APTIEKA
Pėtnyčlos
kas, pirm. J. Narkūnas, vice- Jos. M. Kromel, R. Ph. G. Sav.
pirm. 1 A. Vilkišius, 2-ras A. 3902 Deodar St, Ind. Harbor, Ind
Pildau receptus, užlaikau, visokių
Pof.iukonis, rašt. — Ona Vyš rųilų
vaistas, duodu draugiškus pa
niauskaite, ižd. A. Dzidulonis,, tarimus. Taipgi užlaikau lce creamo
Ir soda Fountain parlorų. Kviečiu
(John Bagdzlunas Borden)
iždo globėjui M. Kučinskaitė, visus Indiana Harborp, East Chlcago
ADVOKATAS
Ir Hammondo lietuvius kreiptis su
F. Baumilutė ir M. Kačims- visais vaistų reikalais.
105 W. Adams St. Rm. 2117
kaitė, spaudos komisija VI.
Paulauskas, Julė Jurevičiūtė
Telephone Randolph 1717
PILNAS EGZAMINAS

F. W. CHERNAUCKAS

Brangūs tautiečiai, taupykime visi — seni ir jau
ni, kad blogmečiui arba senatvei atėjus,'nebūtume, kaip
sakoma, be cento prie dūšios.

Šv. Antano Spulka laiko savo susirinkimus kožno
panedelio vakarų nuo 7 iki 8:30 vai. vak. Šv. Antano
mokyklos kambaryj nuo gatvelės.

A, A. OLIS

KROMEL’S PHARMACY

JOHN B. BORDEN

ir

Br.

Sinderevičius.

s
Nutarta paminėjimų rengti
Kolumbo Vyčių svetainėj. Bus
prakalbos ir koncertais. Į kon
certo komisijų įėjo varg. Jur
gis Šokelis ir J. Norinkaitė.
Nutarta kviesti kalbėtojus:
knn. J. Švagždį iš Montello,
Mass., ir advokatų Milerį iš
iW©rcesfer, Mass. Į prakalbų
komisijų įėjo T. Verseckas ir
,Vl. Paulauskas.
Nutarta iš anksto pardavi
nėti Vytauto
ženklus. Į ko
misijų

apsiėmė

Didikienė,

BPKCIAbZSTAfl
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas Į
tlkrg specialistą, ne pas kok} aepa* Į
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro-!
fesorlus, neklaus Jūsų kas Jums ken- j
kis, ar kur skauda, bet pasakys pats |
po pilno lfiegaamlnavlmo. Jus sutau
pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitų
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl
to. kad Jie neturi reikalingo patyri
mo, euradymul žmogaus kenksmin
gumų.
Mano Radlo — Rcope — Raggl.
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakterlologtškas egsamlnavlmas kraujo atidengs man Jūsų tik
ras negeroves. Ir jeigu ai paimsiu
Jus gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryk jums taip kaip buvo
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
širdies, reumatlsmo,
kirminų,
Pc-' vų,
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
turit kokią užslsenėjuslą, fsdRu-‘ Jeigu
kerėjuslą, chroniškų Ilgą, kur} nepasidavė net gabiam kelmynes gy
dytojui. neatldėlloklt
neatėję Pas

čiukonienė, Verseckienė,
sienė ir Žukauskienė.
Kitas susirinkimas įvyks
S d. rugsėjo para p. svetainėj. ’
Spaudos

15.00 TIKTAI 90,00

D R.

20

LAI KRAŠ

TU NAMUOSE — YRA
SAULES

SPINDULYS

E.

ZAREMBA

JZZ^i.

Komisija.

KATALIKIŠKAS

J.

W.

JA0KB0N BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 19 ryto iki
1
ftetą. VakanlB me • JU1 f
noo 19 ry*o fkl t
PO putu

šv. Antano Lietuvių Parapijos Budavojimo
Ir Paskolos Bendrove, Gcero, III.
BIRŽELIO (JUNE) 30 D., 1930 M.
Turtas (Assets)
Paskola ant nuosa

...........

vybių

$187,359.00

Paskola ant kny
gučių

....

2,280.00

Padotkų nedamokėta......... ...

4,392.09l/2

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Bankos mortgagc

30,700.00

Telephone Roosevelt 9999
Name; S Iki 9 ryte Tel. Repub. 9(99

Įrengimai ______

477.95

Prie iždininko ..

JOHN MINSKAS
2221

West

Arti

Leavitt

Telefonas

Valandos

9

nno

9

ryto, iki

iki

Street

Street

Canal

Seredamis

kare.

mia

22nd

ir

2552

8:00

va

Pėtnyčio-

6.

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS

ADVOKATAS

127 No. Dearborn Street

Room 999
Tel. Franklln 4177
Nuo 9 tkl 1 Išėmus Subatas
52

East

M.

107-th

30
125
201
175
97

60
70
190
60
50
30
50

30
105
196
140
56
145
15 162
173
95
60
70
110
60
60
80
60
45
40
100
697 3441
20
5
35
41

145
177
173
95
•

45
40
100
|3110 1028

58.50
52.00
45.50
39.00
32.50
26.00
19.50
13.00
6.50
43.87U
34.12 >6
Z9.25
27.62%
26.00
11.37 %
8.12%
6.50
4.87%
1.62%

SERIJŲ

Pirmą
Pirmą
Pirmą
Pirmą

panedelio
panedelio
panedėlia
panedelio

6.06
4.00
3.00
2.25
1.56
1.00
.51
.25
.06
8.97
6.25%
6.06%
4.51%
4.00
/.76%
.39
.25
.14
.02

1i

63.56
56.00
48.50
41.25
34.06
27.00
20.01
13.25
6.56
52.84%
40.38
34.31%
32.14
30.00
12.14
8.51%
6.75
5.01%
1.64%

151.80
1,755.00
420.00
5,460.00
8,918.00
588.00
315.00
5,460.00
1,820.00
87.36
145.00
3,770.00
82.62
3,159.00
30.75
1,599.00
5.70
617.50
538.20
2,632.50
437.85
2,388.75
962.35
6,557.50
270.90
1,657.50
1,300.00
200.00
22.95
341.25
19.50
406.25
292.50
11.25
5.60
195.00
2.00
162.50
|16,159.21 124,117.50

PRADŽIA

vakarą
vakarą
vakarą
vakarą

Liepos (July).
Spalio (October).
Sausio (January).
Balandžio (April).

Šerininką metinis susirinkimas antrą antradienį
liepos' (July) mėn. Raportas administracijos ir direk
torių rinkimas.
VEIKIANČIOS AKCIJOS:

“Ciass A” 50c. į savaitę išmoka $100 per 3 metus
ir 5 mėn.
“Ciass B” 25c. į savaitę išmoka $100 per 6 me
tus ir 3 mėn.
“Ciass C” 12y2c. į savaitę išmoka $100 per 12
metų.
“Ciass H” išanksto apmokėtos akcijos ir pilna se
rija mokam 4 nuoš., už pilnus metus mokam 5 nuoš.
VALDYBA:

Iš viso........... $228,371.4H/2

ADVOKATAS

LIETUVIS

3.062.37

Atsakomybė (Liabiilities)
Pajamų ant padot
kų ................ $119,725.40i/2
Iš kalno padotkai už
mokėta .........
4,873.99
Užsilikę padotkų 4,392.091^
Iškalno apmokėtų ak
cijų ................
79,450.00
Paskolos ................
600.00
Neišmokėti nuošimčiai
už akcijas ....
1,606.50
Nuošimčiai už pasko
las nemokėta ..
691.97
Atsarga ................
2,169.10
Padalintas turtas
16,159.21
Ncdalintas turtas 1,703.14^

24
26
26
27
28
29
30
31
32
C 6
12
15
16
17
26
28
29
30
32

Street

MleMgan Avn
Pullmon »9»9

Nuo 9 |kl 9 vak. Ir Bnbatomla

Pajamos (Receipts)
Balansas nuo praei- '
tų metų............
8,107.03
Padotkų ....
55,905.971/,
Pribrendusių akcijų 27,581.75
Iškalno atmokėtos ak
cijos ....................
34,500.00
Nuošimčiai ....
12,242.25.
Komišcno ...........
517.00
Įstojimo ............
362.62%
Perkėlimas ............
7.50
Pabaudos ............
126.50
Knygutės ...........
13.80
Paskolų atmokėta ant
nuosavybių ..
20,700.00
Paskolų atmokėta ant
2,705.00
knygučių
5,000.00
Paskolos ...........
15,000.00
Bankos mortgage
647.96
Contingent Fund

Iš viso ...... $183,417.39

Iš viso .... $228,371.411/2

Išlaidos (Disburvements).

Paskolas ant nuosa
vybių ..................
46,759.00
Paskolos an knygu
čių .............
2,800.00
Ištrauktų akcijų
40,493.00
Pribrendusių akcijų 27,581.75
Iškalno atmokėta ak' ei jų ...........
41,250.00
Nuošimtis ant ištrauk
tų akcijų . į..
9,468.35
Paskolos ...........
5,500.00
Bankos mortgagc
5,000.00
(Nuošimčiai už pas
kolą ....................
85.67
Išlaidos ................
' 400.25
Algos ................
1,017.00
Prie iždininko ..
3,062.37
Iš viso................ ; $183,417.39

r............ "Ssy-"—T"

Joseph Mockus — Pirmininkas,
Frank Zakarauskas — Pagelbininkas,
Adomas Bernadišius — Iždininkas,
Felix Strelčiūnas — Raštininkas.

'DIREKTORIAI:

Frank Zakarauskas, Matas Sriubas, Adomas Stulginskas, Alex Zaremba, Martynas Urba.
K A N D I D A T A I:

Petras Žičkus ir Alex Zakaras.
REVIZORIAI:
Placeda Mazionis, Maxnri Couble, Alex Zakaras.

Advokatas pagelbininkas *■— asistentas prokuroras
Balys Mastauskas (Alias Frank Mast).
Raštininkas — Fclix Strelčiūnas,
1418 So. Cicero Avė., Cicero, III.

B

filioeta

Ketvirtadienis, Ėiugp. 21, 1930
■ec

GRABORIAI:
Telefonas Tardė 1138

'

S. M. SKUBĄS

STANLEY P. MAŽEIKA

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 W8ST 18 STREET

GRABORIUS IR
BALSAM UOTOJAS

Tol. Roosevslt 7 63S

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

J. Lulevičius
GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJA8

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, Illinois

CHICAGOJE
PUOTA VEIKĖJAI PA
GERBTI.

D A K T A R A I:

KĄ DARYTI VAIKUI
SU SLOGOMIS.
Kuomėt Jasų kūdikis turi slogas
galvutėj, tai Jam palengvinti Jdedant
koletų lašelių alboleno J šnervytes
keletu ttfkių dienoj. Kad pašalinti
slogas, tat laikyk Jį šiltai Ir teestie
jo -’ldurėllal lluosi. Tam tikslui dak
tarai pataria Fletcherio
Castoria,
dėlto kad Ji yra grynai augmenlnė

Ofiso Tel. Vietoto 8687

J. J. KDWARSKIS
DR. A. G. RAKAUSKAS DR.
Gydytojas ir Chirurgas
Telefonas Grovehlll 8262

GYDYTOJAS

Of. Ir Ros. Tel. Msestock 8174

DR. J, P. POŠKA

Ir CHIRURGAS

Town of Lake. — Kugp. 9
rr^s^ Brr;.^mkez: 2433 w. marquette road
12 vai. ryto. Nuo 2 vai. —
d. veikėjos p. M. Paukštienės ricina, bet netųso Ir nesargina. Mi- ’nuo 9

namuose įvyko Moterų Są
jungos 21 kuopos jai pagerb
ti vakarėlis 15 metų ženybi-

Patarnauju laido
1110 gyvenimo sukaktuvčce.'
tuvėse visose mleOto
Ir
miestelių
Kadangi p. M. Paukštienė
dalyse.
Moderniš
ka koplyčia veltui. yra nenuilstanti veikėja Mo-

lijonal tnotinų žino, kaip greit Castoriu nutildo verkianti vaikų ir kaip
greit užmigdo nerimastingų kūdiki
i kaip greit pašalina diegti, gesus,
Vidurių suirimų Ir tt. Kad apsaugoti
nuo imitaoijų, tai Fletcherio paraant kiekvieno tikros Casto-

Ofisas 2403 WEST 63 STREET
Kertė So. Western Avenue
3133 S. HALSTED STREET
Tel. Prospect 1028
Antras ofisas Ir Keži (lene i Ji
j.
b Ir 7 Iki » vai. vakars.
Rezidencija 2359 So. Leavttt St
į
Tel. Canal 2330
8504 S. ARTESIAN AVĖ.
Į Berodo mis nuo 9 — 12 vai. ryto.
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v. Ofiso Vai. Nuo d-13 rytais: nuo 7A
Nedėllomis pagal sutarty.
į vak. Antro Of. VaL; Nuo 8-4 po
Nedėlioj pagal susitarimų
i piet. Utarn. tr Subat Nuo 8-8 rak,
šventadieniais pagal sutarimą.
Oflso Tel. Virglnla 0036
Ofiso TeL Victory <898
Rezidencijos: Van Buren 6858
Rezidencijos Tel. Drenai 9191

lt3OB buteUc- --------,bar įpranta
.
.
_
, ,. nei
.Republic 846.1
Tel. Canal 6764
S. D. LACHA w ICZ
■
*
graudenti,
8108 8. Halsted terų Sąjungoj, tat puotoj daLIETUTIS GRABORIUS
vieno cento negauna atlyginiSt Chicago, III.
IR CHIRURGAS
Patarnauja laidotuvėse kuopiglaupačios
rinktinės
sąx jos
- tokį
, , ■ nenuilstantį
, .. ., GYDYTOJAS
Tel. Victory 1118 lyvavo
*
;
mo
uz
4142
Archer
Avenue
sla.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
Rusas Gydytojas ir Chirurgas
jongietės, kurios užp.kK d«i- R
tvinusi,
GYDYTOJAS,
mano darbu bosite užganėdinti.
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
I
Tel. Reotovelt 2615 Arba 3518
■CHIRURGAS
S Iki 4 Ir 6 iki 8 v. V.
lų pp. P&ukžčių namų.
Vaikų ir visų chroniškų lirų
1. J. Z O L P
Linkėtina
p.
M.
Paukštienei
■
Nedėiiomis
nuo
10
iki
12
ryto
IR OBSTETRIKAB
Vakarienė buvo gerai pri2314 W. 23rd Place
Ofisas >102 So. Halsted SL
Gydo staigias ir chroniškas Hgm
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
ruošta. Neapeęita ir be lin- 'ir tolia" ,lar toiP uo,iai <*”- i N‘v«i. “n’“ Šm m “S “t'
Kampaa 81 Street
Chicago. III.
vyrų. moterų ir valkų
VEDĖJAS
SKYRIUS:
iVALANUOS: 1—S po piet, 7-8 vak.
kėjimtj,
korių
sudėta
daug
i
r
;
bBotts
M
»
‘
er
>!
Sęjnngni,
ne------------------------------------•1439 S. 49 Oourt Cicero, DL
1650 West 46th St.
DARO OPERACIJAS
Nedėliotais Ir šventadieniais 10-18
nuoširdžių veikėjai M. Paukš- įpaišant jokių užmetimų ar rtet Tei. uidway ssi2
Tel. Cicero 5927
Kampas 46th ir Paulina Sta.
lAgonlas priima kasdieną nuo
tienei ir jos gyvenimo drau kokio pavydo.
Tel. Boulevard 5203 - 8413
pietų iki 8 vai. vakaro.
Tel. Hemlock 8700
KedėMomis Ir seredomlv tik
Rea.
Tel.
Prospect
6618
Be kalbų — linkėjimų p.
Nubudimo
valandoje
kreipkitės gui. Ilgų ir gražių kalbų pa
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
iikalno susitarus
prie manės.
patarnausiu simpatiš
Oakley Avenue ir 2 4-tas Street
sakė
kun.
A.
Deksnis,
paskui
;
Paukštienei
įteikta
ir
dovanėlė
kai.
mandagiai, gerai
ir pigiau
PIGIAUSIAS MET. GRABORIUS
Ofisas ir Laboratorija
Telef. Wllmette 195 arba
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų kalbėjo
Moterų
Sąjungos — vokelis su aukso šimtine. r
CHtCAGOJE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ir X-RAY
Canal 1713
dykai.
Laidotuvėse pa
Ofisas 6156 South Kedzie
Centro
rast.
p.
M.
Vaičiūnie

Nors
dovanėlė
nelabai
dideValandos:
2
iki
4
p.
p.
Panedėllala
2130 WEST 22nd STREET
tarnauju
geriausia
Rea. 6622 So. Whlpple
ir Ketvergais vakare
Ir pigiau negu kiti
nė, R. Maziliauskienė, Micke- lė, bet ji sudėta gerų širdžių
Vai. 2-4, 7-9 v. ▼. Išskiriant Ket.
CHICAGO
todėl, kad priklau
liunienė, D. Kaminskienė, A.
Svečių puotoj buvo labai
sau prie grabų lšUNDERTAKINO CO.
dlrbystės.
PRANEŠIMAB
Kinčinienė, Vekutienė, Za- daug, kad net nesutilpo prie Tek Wentworth 3000
Tel. Lafayette 6798
OFISAS
P. B. Hadley Llc.
868 Wost 18 Street
Rez. Tel. Stewart 8191
Koplyčia Dykai
jauskienė, R. Karčauskienė, vieno stalo ir dėlto daugeliui
Telef. Ganai 6174
710 WEST 18th STREET S. Bartkaitė, B. Bartkienė, nebuvo progos kalbėti, nes
SKYRIUS; 8238 S.
GYDYTOJAS' IR CHIRURGAS
Halsted Street, Tel.
Canal 6161
M. Sudeikienė.
būtų užėmę keletą valandų, i
atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai Vai.: 2 Iki 5 po pietų, 7 11d t vak.
Victory 4088.
čiu — viršuj Belskio-Rakščto apttoGydytojas ir Chirurgas
Vakaro vedėja p. J. Čepu Tas parodo, kiek p. M.
kos) po nr. 2428 West Marųuette Rd.
lienė apipasakojo p. M. Plauk Paukštienė turi draugių ir tai 6558 SO. HALSTED STREET Valandos: nuo 8 iki 4 po piet Tek Office: 4459 S. California Avė.
Phone Boulevard 4139
Prospect 1936.
NedėMoJe pagal sutarty.
LIETUVIS GRABORIUS
štienės didelį pasidarbavimų ištikimų.
Senas ofisas toj pačioj Vietoj:
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
f
Nauja graži koplyčia dykai Moterų Sąjungos 21 kuopai,
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7826
Linkime p. M. Paukštienei
Rez. 6641 8. Albany Avė. Tel. Pfohkaip ji nenuilstančiai remia
sveikatos, energijos ir toliau Telefonas Boulevard 1939 pect 1986. Nedėtomis tMc pagal su
4256 SO. MOZART ST.
GRABORIUS
21 kuopą ir jau penkti me
tarti.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
nenuilstančiai darbuotis Mo- Dp g A Brenza
Tel.
Virginia
1290
Musų patarnavimas
tai kaip eina iždininkės pa
X — Spinduliai
visuomet sąžiningas Ir
Alma.
Ofiso
reigas. Jos pasidarbavimu iž terų Suauga,.
nebrangus, nes neturi
Ofisas 2201 West 22od Street
me išlaidų užlaikymui
das
žymiai
padidėjo.
Be
to,
C
ot. So. Leavltt St. Tel. Canal (228
9
iki
12,
1
iki
3
d.
ir
6:30
iki
skyrių.
J<wfts Spudvilas buvo iš
GYDYTOJAIS, CHIRURGAI IR
Rezidencija: *640 So. Maplewood
ji daug yra ir Apskrity savo
9:30
vakare
LIETUVIS GRABORIUS
Avenue
Tel. Republic 78(8
vykęs trim savaitėm į RockNauja, graži ko
AKUŠERIS
darbelio pridėjusi. Į du Mo
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. v,
4608
S.
ASHLAND
AVENUE
• Ofisas
ford, Ilk, į tnilitarę stovyklų
plyčia dykai.
Nedėlioj: 10—18 ryto
4740 Dorcbester Avenue
Chicago, III.
4603 S. Marshfield Avenue terų Sąjungos seimu važia kariškos tarnybos pasimokin Netoli 46th St.
Tel. Drexel 6828
3307 AUBURN AVENUE
vo savoi. ilėšomis ir,r kaip
Tel. Boulevard 9277
r da- ti. Sugrįžo“ ^šeštadieny, 16 d.
Vai.: 8 Iki 10 ryto
;L
-i8-8
f’•*e=s=!
4/5 I
rugp. saulės nudegtas.
p.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE

Dfi. T. DUNDULIS

DR. A. A. ROTU

DR. A. RAČKUS

į DR. R. C. CUPLER

j. F. RADZHJS

DR.B.ARON

BUTKUS

DR. H. BARTOM

. M. T. STRIKOL

DR.A.J.JAMMŠ

A. PETKUS CO.

A. MASALSKIS

DR. S. MEZIS

DR. ŽM0IDZ1NAS

EZERSKI

vv

m

a

A, L DAVID0N1S, M. D.

Ponia O, Gaižauskienė sėk
1 mingai
platina Marijonų Ko
legijos automobilio laimėjimo
tikietus.
Rap. -

AR ŽINUTE, KAD

Tel. Kenwood 6107
Valandos:
Nuo 9 iki H valandai ryte:
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
apart šventadienio ir ketvirtadienio

OFISAI:
4901 — 14 St
2924 Washlngton
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-846]

DR. S. A. DOMIT

DENTISTAI

l zautoris

' Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTHD BT,
Realdencija 6600 So. Arteslan Alt,
Valandos 11 ryto Iki a pu pietų
6 UU 8:80

PRANEŠIMAS
Tel.

Boulevard 7042

DR. C. ž. VĖSUS

AR. GNAJUES SBBAL

Perkėlė savo ofisų po numeriu
DENTISTAS
Iš Lietuvos vyrai, kaipo milžinai
atvažiuoja ir visiems čempionams
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Persikėlė J nauja vietų po num.
47B9 S&. ASHLAND AVA
per nosis duoda.
Taip Ir T. A. D. tonikas visiems
Rezidencija
SPECUAUSTAS
1545 WEST 47 STREET
4729 W. 12 Pi.
seniems tonikams duoda Ir apgali.
NedSUomit
Ztttoą,
Moterų Ir Vyrų Ligų
T. A. D. dar tik kelių metų senu Tel. Cicero 2888
Susitarus Sale Deposltors State Bank skaitot
Peoples
National
Bank
Arti
Vak:
ggto
kuo it—13 nuo 2—4 M
mo, o Jau turi tūkstančius vartoto
Ashland Avenue
Mrtą: 7—8:86 vakare
jų Ir nuo jty padėkavonių. T. A. D.
Nedėllomls 16 iki 11
v
AKIŲ GYDYTOJAI:
būdamas vienoj formoj, gydo daug
ligų. Reikalaukit iš savo apttekos ar
Tel. Canal 6222
Telef. Midway 2880
ba lšdtrbystės.

Amlulance Patarnavimas

*
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar
navimą.

Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau
sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas. Taipgi užlaikome visokius Tūbus
aprengimui mirusiųjų.

T. A, B. PRODUCTS '
3133 So. Halsted St.
Chlcago, Iii.

Ofiso Ir Res. Boulevard 5918

8261 8. WALLACE STREET

4605-07 South Hermkage Avenue
Tel. Yards 1741 ir 1742
SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue

Tel. Lafayette 0727

✓

SKYRIUS
1410 So. 49th a., Cicero

•
3201 Aubum Avenue

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS
Tel. Boulevard 3201

LIETUVIS AKIŲ

A.

t

KOTRINA
MARTIŠIENĖ

PaHko dideliame nubudime
vyrų Pranciškų vienų sūnų Vi
limų Vizbarų ir vienų dukter}
Oną, du Svogeriu Jonų Statkevičių ir Antanų Jakaity,, dvi
podukras Jakatčlutės ir gimi
nes.
Kūnas pašarvotas grab. But
kaus koplyčioj 710 W. 18 St.
Laidotuvės
Įvyks
Subatoj,
Rugpj. 23. Iš koplyčios 8:80
vali bus atlydėta 1 Dievo Apveizdoe par. bažnyčių, kurtoj
Įvyks gedulingos pamaldos ui
velionės sielų. Po pamaldų bus
nulydėta 1 Sv. Kazimiero kapi
nes.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pašlstamue
dalyvauti šiose laidotuvėse.
16ullud0:
Vyras, Hnmis, Duktė

■■ “ vrOaf6>v*->

Laidotuvėms patarnauja grab.
Butkus A Co. Ganai 3161.

Palengvina akių {tempimų
kurta
esti
priežastlmgalvos
skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotutno, skaudamų akių karšty. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus.
Atitaisau trumpų regystę ir tolimų
regyaff.

Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.
Spectale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėltomls nuo 10 ryto iki
13 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589
Tel. Tards 1829

DR. G. SERNER
T.Tr.TTTVTR

JUCIŲ SPECIALISTAS

Akufterto

3343 SO. HAU3TED STREET
los: Kuo 9 — d p a
7—• vakars

Boulevard 7589
Res. Hemlock 7891

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

DR. NERIMAM
Iš

RUSIJOS

Gerai neturtams žinomas per M

Vai.; Nuo 8 ryto Iki 8 vakare

metus kaipo patyręs gydytojau, chi
rurgas Ir akušeris.

DR. GUSSEN

Gydo stelgias
Ir chroniškas 8gas vyrų. moterų Ir vaikų pagal nasjauslus metodus X-Ray Ir kitokias
elektros prietaisus.

LIETUVIS DENTISTAS

Ofisas ir Laboratorija

Įsitaisė modernišką ofisą po
num. 4847 W. 14 SL Cieero,
Hl. Pirmiau Dr. Gussen turė
jo ofisą North Sidėj, o Ciceroj laikė skyrią. Dabar Cicoroj susilaukė tiek pacientų,
kad North Sidėj skyrią užda
rė.

Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 16—12 pietų Ir
nuo 6 Iki 7:80 v&l.
Tel. ofiso Genei 8110 Ros. So. Shors
2288, arba Randolph 6800.

DR. MADRtCE KAHN

Gydytojas ir Chirurgas
jo 4631 SO. ASHLAND AVL

Dr. Gnsseno pacientai
darbu pilnai patenkinti. Be to
Dr. Gussen ineina į dabartinę
Ofi«M ir Akinių Dirbtuv®
žmonių sunkią padėtį, tai yra
756 West 35th St.
atsižvelgdamas į bedarbę, pa
Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8 tarnavimą teikia už prieinaNedėtomis: nuo 10 iki 12.

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas tr

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto
nuo 1 iki 9 vakare
Seredoj pagal sutarti

SPECIALISTAS

UI.

Didysis Ofisas:

(Kampas Leavltt St.)

pietų 4r 6 iki « vai. vakaro *

(Po tėvais Mazlliauskiutė po
pirmu vyru Vlzbarienė)
Mirė rugpj. 19 1980, m. 1:30
vai. po pietų. 44 metų amžiaus.
A. a Kotrina gimus Ctrtcagoj,

PAGRAtflJ VEDĖJAI

2201 WEST 22nd STREET

8464 80. HALSTED STREET
Ofiso vaiaados «ne 1 lU i pe
Hm.

teL Boulevard 1461

DENTISTAS

DR. A. IffiRTASH

Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes. visuomet suteiksime jums man
dagų ir tinkamą patarnavimą.

v,

DR. VAITUSH, 0. P. D. ' DR. G. I. BLOŽIS

Imą kainą.

__ į .i. . k

k l

I'

Tel. Yards 0994
8201

Rssideneijoe Tel.

VALANDOS:
10 iki U

Kuo

i nu i

Nuo 7 Iki 9 vakare.

NeriSi

u .o

i ė

UU

12 dlseų

8

Ketvirtadienis, Rugp. 21, 1930

DRAUGAS
■s

priduoti Pijui Plečkaičiui nes remti, tai važiuojama kur ki- Petroševičiui
vadovaujant, dėlės lietuvių radio krautuves
reikės laiku priduoti centrui. tur, lyg nebūtų kitų dienų. Visi numeriai buvo tikrai Chicagoje, 3417 ir 3343 So.
Bridgeport. — Dabar kaiValdyba.
Ar taip “Draugui” atsimoka- artistiškai išpildyti ir teikė Halsted, St.
RAGUVEČIŲ IŠVAŽIAVI kam su bizniais ir darbais
MARQUETTE CHORO
Girdėjęs.
ma?
klausytojams tikrų malonu
MAS.
neina taip, kaip norėtų arba REDAKCIJOS ATSAKAI.
ŽINUTĖS,
mų. Taipgi laike programe p.
turėtų eiti. Bet L. Vyčių SpulBudrikas pranešė, kad nuo ISRENDAVIMUI
LIETUVTŲ VALANDA.
Red Cherry. (Brighton Pk.)
Marąuette Park. — Vasa Raguviečių išvažiavimas čia ka šiais blogmečio laikais tu
Rugpiučio 30 Lietuvių Valan Rendon 2 po t kamb. tlatai, $30
$35. pečiu šilui, arti Garfield Pk.
ros atostogoms pasibaigus, pat, Dambrausko ūkėj, Willow ri biznio daugiau, negu gali Rugp. 24 d. įvyksta “DrauSu tikru malonumu teko da bus ne sekmadieniais, bet —
435 No. Lawndalo
Nekalto Prasidėjimo šv. Pa Springs, rugpiučio 31 d. TaV aprūpinti. Spulkos pirm. p. go” piknikas, o tamsta nori, kiausytis pereitam sekmadie- šeštadieniais nuo 6 iki 7 vai.
nelės par. choras vėl pradės bus ne tik raguvioeių, bet ir. Jonas P. Baltutis sako, pas-Į kad dvi skiltis duotume ko-į ny Sėtuvių radio programo vak., kaipo patogiausiu vi
reikalavimų
[ respondencijai,
kuri veltui! Į'- gtoties WCFL nuo į įkį 2 siems laiku. Teko girdėti, kad ĮVAIRUS PARDAVIMAI
’
” ’ ’ — yra dau1
J
savo praktikas. Pirma pamo jų kaimynų; ir draugų išvažia- ’kolų
giau, negu gali patenkinti. garsina Vyčių kuopos ekskur val. po pietų. Programas kaip sekančiam ketvergo vakare Barbernė, geras biznis, pigi renka bus 22 d. rugp., 8 vai. vimas!
da, puiki proga geram žmogui. 2970
vak. (kaip pirma).
Prie išvažiavimo stropiai Spulkos kostomeriai ne bile sijų... ne į dienraščio pikni artistais taip ir savo turiniu bus geras ir gražus progra Sheridan Rd,
Choras turėjo dvejetą ma rengiasi visos kolonijos, bu-! kokie, ne pusiau nusibankruti- kų. Dailiai išeina: garsintis buvo vienas iš geriausių ra mas iš stoties WHFC nuo 7 Gera trigubų balsų koncertina.
$50. Otto E. Geofgi 1738 No.
lonių išvažiavimų.
Pirmas tent North Sidėj darbuojasi; j? su prapertėmis, bet tvirtai “Drauge” dykai gera, o kai dio programų. Tikrai tai bu iki 8 vaJ. Rengėjų lietuvių ra Tik
California avė.
linksmas išvažiavimas buvo pp. J. Sriubai, Riškai ir Ser- stovintys. Toliau geras ženk ateina proga “Draugų” pa- vo kuomi pasigerėti: Vaidylų dio programų yra p. J. Bu Pigiai, gražus victrola su rekor
miškuose, antras — ‘‘Sand Ipeėįaį; West Sidėj pp.'Iva las yra tas, kad nors darbi
vyrų choras, dvi dainininkes drikas, kuris užlaiko dvi di- dais. 225 No. Lockwood avė.
Parsiduoda pilni rak. 6 ka»ub. apt.
Dunnes’e, kur visi tyrame nauskai ir p-lė Burauskaitė; ninkams šiuo tarpu ne kokie
— sopranai ponia Sauris ir
$250. Reik pamatyt, kad įvertinti.
ISvažiuojam. 811 ver, 1449 E. 66 PI.
vandenyje prisimaudę ir gra- Bridgeporte pp. Riškaa, Lapu- laikai, bet spulkos šėrininkai
panelė Jaseliuniutė, baritonas
Fairfax ((72.
žiausiai praleido laikų.
šauskai; Brighton Parke, pp. nemažėja, o daugėja.
J. Olšauskas, pperos tenoras
Delicatessen, priešais
teatrą.. 4
KLAUSYKITE LIETUVIŲ
Jei jūsų radio nedirba gerai, kamb.
Ponas
B.
Janušauskas, Kizas, Peoples Furniture Co.
gyv. Rendos $25. Pigiai. $300.
K.
Kraučunas,
pianistas
M.
Taigi Lietuvos Vyčių Spul
RADIO PROGRAMŲ
1614 W. 69 St.
tai šaukite
varg., prašo visų choristų - vedėjas, Pupelis; Marąuette
kos padėtis gera abiem žvilgs Nedėlioję iš WCFL 970 K. ĮJozavitas, muzikas J. Sauris,
A. J. ŽVIRBLIS
čių susirinkti ir naujų narių Parke pp. Kuncė ir Maskoliū
GERAS BIZNIS PIGIAI.
kuris vadovauja Vaidylų cho-,
niais — kapitalas didėja ir
nuo
1
iki
2
v.
po
pietų
t
.
Lafayette
8227
Chicago,
UI.
atsivesti. Be to, p. Janušaus nas; 18th Street pp. Pikelis
Parsiduoda gazolino stotis,
paskolų reikalavimai daugė Ketverge iš WHFC 1420 K. rui ir groja vargonais ir taip
kas davė įnešimų turėti “ice ir Ciceroj pp. Sriubai ir Šigaradžius ir Storas reikalingų
gi garsi ir šauni Budriko ra
ja.
nuo
7
iki
8
vai.
vakare
A.
ALESAUSKAS
cream sočiai”. Įnešimas vien leikiai. Visi deda pastangų,
daiktų dėl automobilių. Yrai 6
dio orkestrą, smuikininkui M.
Sėrininkas.
Vasaros ž<rmos kainos ant Radio
MOTOR
EXPRESS
balsiai priimtas.
kambarių pagyvenimas. Vis
kad į išvažiavimų sukvietus
Mes
permufuojame-pervežaBažnytinio choro uždavinys daugiausia draugų ir pada
kas įrengta kuogeriausia. Biz
me pianus, forničius ir kito nis išdirbtas per 6 metus. Mai
yra labai kilnus, nes argi ne rius jį viena iš gražiausių.
kius dalykus.
gražus dalykas yra muzika ir Pasarga: Važiuot bile karais
nysiu į prapertę Marąuette
Taipgi parduodame anglis Parke arba Brighton Parke.
giesmėnėmis garbinti Dievų ir iki Archer Avė., Archer iki North Side. .— Marijonų
Savininkas R. Andrellunas geriausios rųšies už prieina Tų bizmio šakų suprantantis
jam reikšti savo širdies jaus Cicero avė., paskui Joliet ka Kolegijos Rėmėjų 2 skyriaus'
Užlaikau visokių miausių kainų. Musų patarna
mus f 1
darys gerus pinigus. Atsišaurais iki Willow Springs mies susirinkimas įvyks rugpiučio
zukalnlų Ir sidagi
eitas,
geras ir kit tuojau.
orlnlų daiktų, vė vimas yra
Bet ir tas garbinimo būdas telio. Išlipus iš karo reikia 26.d., parapijos svetainėj, 7:30
liausios mado. r*nebrangus.
dlo,
planų rolių,
Stanley Kanapackis
turi būti ištobulintas, (tobu eiti po dešinei. Perėjus du til vai. vakare. Visi rėmėjai ir
rekordų
Ir t. t
7126 So. Rockwell Street
5158 So. Westem avė.
lumas nėra atsiekiamas apsi tu, rasite ženklų. Taip pat rėmėjos malonėkit susirinkti
Taisau laikrodžius
Telef. Republic 5099
Ir muzikos instru
Tel. Prospect 8157
leidimu), bet uolu prisiverti galima ir su automobiliais va nes turėsim pakalbėti, kaip
mentus.
Mes
pervežame
daiktus
ir
į
mu gerai pildyti tai, kų esi žiuoti bile bulvaru iki Willow važiuosim į piknikų — Ma Atwater Kert 7 tūbų su viskuo 2650 West 63rd St. Chicago.
kitus miestus.
REAL ESTATE
Telefonas HEMLOCK 8380
pasiryžęs.
Springs miestelio.
rijonų ukėn, Darbo Dienoje,
49.00
Be abejonės, ateity visi cho
Ten būsiąs.
Tek Lafayette 6719
1 d. rugsėjo. Taipgi, kurie R. C. A. Radiola 10' tub.ų su viskuo
už
.....
49.00
ro nariai bus punktualesni,
esat paėmę naujo automobiĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:
9
tūbų
su
viskuo
uolesni repeticijų lankytojai. SKAITYKITE BIZNIERIŲ liaus laimėjimo knygutės, yra Sparton
už . .t..,
REAL ESTATE
Rendavimas, Paskolos ir Apdrauda
BARGENUS
J. A. 8.
prašomi grąžinti skyrio valdy Vlctor 10 tūbų 99.00
su
viskuo
(Insurance)
MES
už
bai per susirinkimų arba,
4038
Archer
Avė., Chicago, UI.
' 109.00
Budavojam naujas namus,
kas norit, galit ir anksčiau Brunswick 9 v tubtį su Viskuo
Namų Statymo Kontraktorius
Parsiduoda 8 kamb. plytų rec., lo
už ....
Statau Įvairiausius namus prieinama dirbam cemento darbus - fun tu 62x125, labai pigiai. 2329 So.
. ...........
""T" ■
98.00
JcalhC
Brunswick Radiola sįh Phobogradamentus saidvokus, taipgi Central Pk. avė.
REIKIA VARGONININKO
fu krūvoje už
y|
OO 7217 S. CALIFORNIA AVĖ. muro darbus, iš medinių par Parsiduoda eųuity 5 kamb. bung.
bal. kontrakto $50 mėn. ir nuoš. H.
Tuoj reikia vargonininko,
Telefonas Hemlock 652S
Zenith Radio 9 tuQC*^
darom mūrinius, apmurinam Gotiing, 10325 Etnerald avė., Cedargerai žinančio savo amatų.
crest 0766.
Tel. Lafayette 8(62
Ofisas Ir Rez. medinį namų po vienų plytų.
Pirm negu pirkaite radio pama
KUN. V. VILKUTAITIS
ir 2384
4401 S. Mozart St.
Pigiai 2 aukščių ptytų nani., di
tykite Budriko krautuvėse radios
Atrodo mūrinis, po to jau ne- delis
6x4 kamb., štymo 8,1..
visų Standard išdirbysčių, kur pa
6527 Superior Avė.
J. C. ENCHER & CO. reik pentyt. Turim namų ant 2 karųštoras.
gar. $15,500. Lengv. išlygos.
tys galite persitikrinti šalę prie
Sav. 2846 Montrose avė. Irving 6790.
Clevelamd, Ohio.
šalies {vairių modelių
GENERALIAI KONTRAKTORIAI I
.
.
Reai Estate ir visokia apdrauda. I pardavimo ir mainymo.
Bung. 5 kamb. plytų, pardav. ar

C H I C A G O J E J

GERAI KLOJASI.

RADIO KONCERTAI

PRANEŠIMAI.

RADIO

MAROOETTE JEWELRY
& RADIO

AUG. SALDOKAS

RAMOVA

M. ZIZAS

hiMiisisi Intn;

Wm. J. Kareiva
Savininką*
Del geriausios rųšles
ir patarnavimo, Sau
kit

GREEN VALLET
PRODUCTS
Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto Ir Rurlų.
4(44 80. PAULINA STREET
TeL Boulevard 1389

JOS. F. BUDRIK INC.

3417-21 80. HALSTED ST.
Tel. Boulevard 4705

GENERAL MOTORS
RADIOS
3343 80. HALSTED ST.

Notary Public
Skyrius 4429 So. Fairfleld

Phone Virgiui* 2054
JOSEPH VILIMAS
Namų Statymo
Kontraktorius
4556 So. Rockwell Street
Telef.

Republic

6396

D. GRICIUS

AUTOMOBILIAI

35 ir So. Halsted Street
Visus širdingai kviečia į pirmąsias gimtuvių
sukaktuves.

Iškilmingi sukaktuvių specijaliai programai
dabar rodomi,

KETVERGE RUGP. -AUG. 21
Yra lygiai metinių sukaktuvių diena. Tai die
nai mes parūpinome įspūdingų’ programų. Bus ro
doma:

/

l_AWFUL LARCENY

•
1 I•
Dalyvaus Bebe Daniels, Lowell Sherman ir
kiti garsus artistai.
Tame veikale parodoma meilės vogimas. Pagal
įstatymų meilės pavogimas nėra kriminalas. Bet
žmogaus širdis kitaip sako. Kova širdies vagies su
širdies vagim yra baisi dramų. Pamatykite tų dra
mų.
>

Be to dar bus rodoma “What a Life” su šo
kiais, muzika ir dainomis.
Visi atsilankiusieji bus pavaišinti ice creamu
ir “birthday cake.”

Laukiame didžių minių atsilankymo.

--- -------

*........ " *

'
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GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statau namus kaip muro taip ir
medžio nuo mažiausio iki ^didžiausio.
Kainos prieinamlausios.

2452 WEST 69th STREET

NAUJI STUDEBAKER
FREE WHEELING IS HERE! ‘
Ateikite ir pažiūrėkite Naujus STU
DEBAKER 1931
modelius,
kurie
turi stebėtinus
pagerinimus, kuriu
neturi nei vienas kitas automobilis
kaip Studebaker.

MIDLAND MOTOR SALES
KASIUS

Savininkas

4492 Archer Avenue
Telefonas Lafayette 7139

WILLYS, WILLYS KNI6HT
IR WHIPPET
Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažą kainą.
Norėdami pirkti pigiai gerų karų
kreipkitės | mus

NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

Tel. Tardė 0199

HU PMO BILE
Geriausi

ir

Stipriam!

Automobiliai.

Jei Tamlsta nori pirkti Automo
bili, pirmiausiai prašome ateiti pu
mus ir pamatyti HUPMOBILE 1931
^modelių, kurie tikrai Tamlstas nus
tebins savo gražumu, greitumu, ir
visa
konstrukcija.
Kaina
$1.196.
f.o.b. Ir aukščiau.

BALZEKAS MOTORS
6012-14 So. Kedzie Avė.
Teist Republic 9004

Generaliai Kontraktoriai
Real Estate
2621 WEST 71 STREET
Telefonas Hemlock 0367
Rez. Grovehill 1680

GRAHAM PAIGE
Kaina <845.00 F. O. B.
Jei manai pirkti karą, pirmiausiai
ateik pu mus ir persitikrink, kad
pas mus rasite geriausios rųšles au
tomobilius už žemą kalną.
Taipgi turime Įvairių {vairiausių
vartotų karų ui tabal mažą kalną.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: Vainoras, J. Laskya
Telefonu Lafayette «•••

3962 Archer Avenue

DE SOTO IR PLYMOUTH

Geriausios Rūšies Automobi
liai.
WHITE SOX MOTOR SALES
610 West 35 Street

JOHN PAKEL & CO.

raain.' { žemę prie viešk. ar gaz. sto
tį. Sav. 1444 So. CItnton avė., Berwyn, Iii.

Tel. Lafayette 7674
F0UR LEAP OLOVER
CONSTRUCTION
Fundamentai
Cementiniai bloksai
Garadžiai, porčlal
2 metų lakto iš^tokėjlmul
Taipgi budavojam visokius naujus
namui.

Yards 2124

436 W. 45 St.
Arba

2100 W. 23 St.
Pbone

Republic

Canal 5065

Real estate
Statau naujus namug ir senqs priimu į mainus.
.

2608 WEST 47 STREET
Tel. Lafayette 1083.

4949

FARMOS

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorius

Pardavimui 80 ak. farma, gera
šėmė, pagerinta, akm. kelias,
70
mali. { Chicago.
H. W.
Marble,
Wh«atfleld, Ind.

160 ak., velk visa Išdirbta, Becker
Mes mollavojtme, dekoruojame ir
County, Mihn. Ed. Arnold, Jackeon.
lšpoperiuojame
visokius
namus.

Mina.

Musų kainos labai paeinamos ir dar

SENIAUSIS LIETUVIS

ELEKTROS KONTRAK
TORIUS

bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Ava.
^Telefonas Canal

W.

P.

STEPHAN

ELECTRIC OO.

2522 So. Halsted Street
Telef. Vlctory 7462

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo

METROPOLITAN
ELECTRIC SHOP
O. Navadomskis, Savininkai

Elektros kontraktorius

4414 So. Rockwell St
Tel. Lafayette 4689

MORGIČIAI-PASKOLOS

7231

Suvedu elektrą. Darbą garantuoju.

Ateik pažiūrėti musų nau JJ515 W. 22 St. Tel. Ganai 2591
jausių DE SOTO ir PLY
A. M. BUT0HAS
MOUTH Chrysler išdirbystės*
automobilių už labai prieina Maliavų ir visokių geležinių
mų kainų.
daiktų (hardware) krautuvė.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b.
Atliekame maliavojimo dar
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b. bus iš lauko ir vidaus, taipgi
plumerio, taisome elektrikas,
GAGE PARK MOTOR
įdedame šilto vandens pečius
SALES
ir tt. Kainos prieinamos.
Joe Bagdonas, Savininkas
5625-27 S. WESTERN AVĖ.
Telefonas Prospect 5669

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue

Kontraktortua

Maliavų ir steninės popieros krau
tuvė. Naujas atakas.

ATMINK SAVO NAUDAI
kad vesdamas

visus reikalus

per

S. L. FABIAN & CO.
8O> Wnst S6th St Cliicago
Tel. Boulvd. O«ll arba 0774

Perkam Mortgičlus ir Kontraktus.
Skoilnam pinigus ant nifnų."
2314 80. LEAVITT ST.
CHICAGO
Parduodam
ir išmainom
visokį
turtą.
M.
Padarom davernastes
ir pirkimo
bei
<
Pardavimo Notarlališkus raštus.
Kaipo lietuvis, lietuviams patar
Siunčiam pinigus ir Laivokortes.
nausiu kuogeriausia.
Atsakantis patarnavimas yra pnsekmiagumo. Me« Gvarantuojam sa
4426 So. Western

YUSZKA
Plnmbing & Heating

Avė.
Tel. Lafayette 8227

fiapos Telef.

Hemlock

2147

Namų

Republic

Telef.
MSI

JOHN YERKES
Plumblng A Heating Lietuvis
KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas
Kalnoa prieinamos

2422 WEST 69th STREET

vo atliktą

darbą.

8K0LINAM PINIGUS

$50,00 iki $30,000
neimam komiso iki $300.00

J. NAMON & CO.
Po Valstijos Priežiūra
6755 So. W e steni Avė.

Telefonas Grovehill 1038
lt

