9

“DRAUGAS”

“DRAUGAS”

Vienatinis tautinės ir
tikybinės minties lie

The most influential
Lithuanian Daily in
America.

tuvių dienraštis Ame
rikoje.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
No.

216

3M C 0 P V
“Drav'gas,” 2334 So. Odkley Avenue

CHICAGO, ILLINOIS

ŠEŠTADIENIS, RUGSĖJO (SEPT.) 13 D., 1930 M.

36

ENTERED AS SECOND-CLASS MATE R MARCH 81, 1S1«, AT CHICAGO, ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH S, 1878

A C 0 P Y

Telefonas: Roosevelt 7791

META1-VOL. XV

Rytoj Didelės Lietuvių Iškilmės Ciceroj
TEN (VYKSTA VYTAUTO SUKAKTU
VIŲ PAMINĖJIMAS

FRANCŪZAI LAKŪNAI DRĄSUOLIAI

KITAS ŽEMES DREBĖJI
MAS ITALIJOJ

» MESSINA, Italija, rūgs. 12.
— Arti čia Stromboli saloje
i pradėjo veržtis tuo vardu uginekalnis. Pirm veržimosi sa
lų palietė smarkus žemės dre-(
bėjimas. Labiausia nukentėjo
, Stromboli miestelis. Ten žuvo
■4 žmonės. Gimostra miestely
,/žuvo vienas.

Bus Milžiniškas Gatvėmis

Parodavimas
KALBĖS ŽYMOS KALBĖTOJAI;
KVIEČIAMI IR CHICAGIEČIAI

j Gyventojai apleido Stromį įboli miestelį, ant kurio lieja| si lava iš ugnekalnio.

CICERO, ILL. — Rytoj čia mas. Kalbės žymūs kalbėto-

įvyksta didelės iškilmės. Su jai: Ciceros miesto valdybos
Italijos valdžia pasiuntė ke
siorganizavę visos lietuvių pirmininkas, gerb. vietos kle
lis karo laivus gelbėti nukendraugijos ruošia iškilmingų bonas kun. J. Vaičiūnas, Lie
i tėjusius.
< 1
Vytauto Didžiojo, Lietuvos tuvos konsulas p. A. Kalvai
į
Žemės drebėjimas palietė ir
Kunigaikščio, 500 m. mirties tis, p. L. Šimutis, “Draugo”
Lipari salų, kurioje išlaikomi
sukaktuvių paminėjimų. Tūk Redaktorius, adv. p. John BoTai kapit. Coste ir mechanika^ Bellonte, kuriedu an-i italai politiniai tremtiniai
stančiai lietuvių, pasipuošusių rden ir kiti.
j
dai iš Paryžiaus atskrido į New Yorką per Atlantiką į 37
puošniais Vytauto medaliais, Laukiama .daug svečių iš valandas. Jiedu savo orlaiviu pradeda lankyti didesniuo
NUŽUDYTA 24 KORĖ
keturių bėnų vedami, maršuos Chicagos.
sius J. Valstybių miestus.
JIEČIAI
Ciceros miesto gatvėmis, ga Cicero — tai visai atskiras
DiEMOKRATŲ KANDIDA
rsindami lietuvių ir Vytauto miestas nuo Chicagos. Taigi,
i HARBIN, Mandžiurija, rū
TO PRAKALBOS
vardų. Paradas prasidės prie nors ciceriečiai įeina į bendrų į
gs. 13. — Kirin provincijoj
bažnyčios apie 1 vai. po piet, j komitetų su chicagiečiais Vy-,
T*
T
t,,
'sukilo išnaudojami korėjiečiai
JACKSONVILLE, III., ru-i_,. . , .
. v . . . v.
x
o baigsis prie Cicero Commu-1 tauto sukaktuves paminėt?
ūkininkai prieš kiniečius zemgs. 12. — Demokratų partijos tįvaldžius;
*
v
nity Hali, kur įvyks progra-į spalio 26 d., Ashland Audi
Ūkininkus malšinti
mas — dainos, prakalbos ir torium, jie Vytautų ir sava^
jftemfidatas
politinę prakalbų. Daugiausiai . o. .
.. v. .
...
muzika.
i
!me mieste, Ciceroj, iškilmin7 ....
.
T.,. ..
vine. 24 korejieciai paguldė gakalbejo apie prohibicijų — uz
Iškilmės prasidės per Su-jgai rytoj paminės. Tuomi jie
įdvas.
grųžinimų atskiroms valstybė
mų bažnyčioje. Suma bus su nori ir Vytautų pagerbti jr
ms teisės tvarkyti svaigiuoasista. Bus pasakyta pamoks-1 lietuvių galybę Ciceroj gyveMORROYV ATSISTATY
■sius gerymus.
las apie Vytautų.
'nantiems kitataučiams ir paDINS SPALY
Salėje bus gražus progra- čiai miesto valdžiai parodyti.

VISA LENKIJA ISJUDO PRIEŠ
PILSUDSKIO DIKTATŪRA
Žemės Drebėjimai Italijoj;
Žuvo 5 Žmonės
IŠSIGINKLUOTI IR TADA KALBĖTI
APIE TAIKĄ — HENDERSON
NEPAPRASTAS SUJUDI
MAS LENKUOSE

VARŠAVA, rūgs. 12. — Varšavai ir kitiems Lenkijos
miestams gręsia karo padėtis.
Kilo pilnos smurto demons
tracijos, atkreiptos prieš ministerį pirmininkų maršalų Pi
lsudskį, kurio įsakymu areš
tuota virš 70 valdžios priešų.
Areštuoti yra naujos politinės
srovės vadai, kurie sudarė opozicijų Pilsudskio valdžiai.
Demonstracijos praplito po
paW0Jfe

IŠSIGINKLUOTI ARBA
NEKALBĖTI APIE TAIKĄ

GENEVA, rūgs. 12. — Brb
tani jos užsienių sekretorius
Henderson T. Sųjungos suva
žiavime vienas pirmutinių at
sakė į Francuos ministerio
Briando karštų atsiliepimų re
mti jo Europos valstybių uni
jos sumanymų.
Henderson pareiškė, kad
Briando sumanymas yra tiks
lu siekti pastovios taikoj Tai
tuščios
pastangčlrrirtuščios,
tuscios pastangos*iriu
Belieka
«• dvie
jų: arba nusiginkluoti arba ati
traukti visokias kalbas apie
taikų. Pati Francija daugiau
sia ginkluojasi ir daugiausia
kalba apie taikų.
Šis klausimas suvažiavime
sukėlė nesusipratimų.

nstrantus malšinti ginklais.
Anot žinių, 15 demonstrantų
nužudyta. Žuvo ir keletas po
licininkų. Sužeistų šimtai. Vi
soj Lenkijoj skamba šauks
mas: “Šalin Pilsudskį!” “Ša
KATALIKIŲ MOTERŲ
MEXICO CITY, rūgs. 13. lin diktatorių!”
TARYBOS SUVAŽIA-} — Am. J. Valstybių ambasa
Veikia vaistininkų sąjunga
Rytoj Lenkijos miestuose
VIMAS
dorius Meksikai Morrow iš ruošiamos dar didesnės de AUKŠTINA PREZIDENTĄ
“Chicago Druggists’ AssoHOOVERI
vietos atsistatydins monstracijos.
Policmomai vaikams turi ciation” paskelbė 1,000 dole J. EMIN. KARDINOLO LEI-! YVASHINGTON, rūgs. 12.' užimamos
7
rių atlyginimo už sugavimų
būt draugingi
DIMAS YRA GAUTAS (— Amerikos Katalikių Mote-'8^^’
LINTON, Ind., rūgs. 13. PRANEŠA APIE LORDO
Einųs Chicago policijos vi plėšikų, kurie nužudė vaistini
------------ijrų Tarybos suvažiavimas šįIndiana valstybės republikonų
ATSIVERTIMĄ
ršininko pareigas Alcock kapi nkų Fiddelke, 6560 So. Wes- Mums pranešta, kad Jo E-pmet įvyks mieste Denver, Co- NETEISOTA ARGENTI-i
suvažiavime senatorius WatNOS VALDŽIOS PASKOLA
tonams parėdė, kad policmo- tern avė.
minencija Kardinolas Munde- lo. Prasidės rugsėjo 28 d.
son aukštino prezidentų HooLONDONAS, rūgs. 12. —
nai su vaikais visur ir visuo Policija ieško Neveraski ir lein davė leidimų daryti ko-----------------verį už jo pastangas atgaivinti
Joyce, žinomų piktadarių.
laikraščiai praneša,
met apsieitų draugingai.
lėktų lietuvių bažnyčiose Liet. APIE PROHIBICIJĄ NESĄ , BUENOS AIRES, rūgs. 13. iVietos
•
• • i
.
IsalyJ bizni,1
— Nauja Argentinos valdžia kadj artimiausiuoju
laiku lorLab. Sųjungos varomam lab
KLAUSIMO
susekė, kad pašalintas prezi das (vice-grafas) Tiverton iš
Skaldo republikonus
Suimtas Įtariamas žmogdarybės darbui. Kolekta bus
IŠTREMTAS BUVUSIA
dentas Yrigoyen neteisotai iš Halsbury būsiųs priimtas Ka
Chicagoj ir visoj Illinois va daroma sekmadienyje, rugsėjo
žudis
COLUMBUS, O., rūgs. 12.
PREZIDENTAS
užtraukęs 225 milionus talikų Bažnyčion.
Suimtas Nicholas Muscato, lstybėje sausieji vadai šaukia i21 d. visose lietuvių bažny- — Čia įvyko Ohio valstybės Ibankų
. , “ " , ,
prigulįs “42” gaujai, vadina republikonus pamiršti partijų čiose Chicagos Archidiecezijoj? republikonų suvažiavimas pa-i 6
Patsai lordas į laikraštinin LA PLATA, Argentina, rū
mas “Mažuoju Žmogum.” Jis ir atėjus rinkimams balsuoti
kų klausimų atsakė, kad tas gs. 13. — Naujoji Argentinos
Ateinančiame sekmadienyje gaminti partijos programų
UŽDRAUDĖ KEISTI
kaltinamas už dvi žmogžudy- tik už sausuosius kandidatus.
dalykas yra jam vienam žino valdžia ištrėmė iš tėvynės bu
bus išdalinta bažnyčiose speSenatorius Fess pranešė,
DARBUS
sti. Jį išdavė jo nušautas tos
tinas.
vusį prezidentų Yrigoyen. Jis
Kapitonas Išteisintas
cialiai Labdaringosios Sųjun- kad prohibicijos klausimas su
pačios gaujos naTys.
išvyko į Uragvajų.
Albany Pa rk policijos sto- gos konrertėliai. Kurios pa- važiavime neturi būt keliamas RYGA, rūgs. 13. — ŽinioSUSPENDUOTAS FRAN
, mis iš Maskvos, bolševikų koties kapitonas J. Goldberg ir raP«0S
konvertėlh, dar ne- tir svarstomas.
Kritikuojamas teisėjas
CUOS MIESTELIO
KATEDRĄ PAKEITĖ BE
Teisėjas Erickson smarkiais detektivas Belskv civilinės ta- turi> laMari1 ™ksiai PraS°- Nežiūrint to, suvažiavime misarijatas parėdė darbinin
MAJORAS
DIEVYBĖS MUZIEJUM
žodžiais kritikuojamas už tai, rnybos komisijos išteisintu ir mi šiandien atvykti į “Drau šis klausimas buvo svarbiau kams nekeisti savo darbų, t. y.
gų” ir juos pasiimti.
neapleisti vienų ir imtis kitų
PETRAPILIS, rūgs. 13. —
kad jis anų pusiaunaktį pasi grųžintu tarnybon.
siuoju klausimu.
PARYŽIUS, rūgs. 12. —
užsiėmimų.
rašė parankas paliuosuotl Jiedu buvo kaltinamu už Visi lietuviai yra prašomi
Pont l’Abbe, Brittany, majo Šv. Izaoko didelę pravoslavų
triukšmadariu Aldermanų ir vieno buvusiojo policmonp ap- prisidėti prie šios kolektos
FRANCŪZU LAKUNU
ras andai prieškatalikišku sa katedrų bolševikai pakeitė be
BUS
PALAIDOTAS
ŠALĘ
Condi. Paskiau pasirodė, kad mušimų,
Kuodaugiau pinigų surinksi
LANKYS MIESTUS
vo veikimu sukėlė pavojingas dievybės muziejum.
MOTINOS
tos parankos yra profesioname, tuo geriau aprūpinsime
gyventojų riaušes. Finistere
CHICAGO IR APYLIN
lio parankininko ir jos neturi
žuklavimas kūdrose
savo tautos pavargėlius ir NEW YORK, rūgs. 13. — STOCKHOLMAS, Švedija, Į prefektaĮ
SUPpenda'
vertės. Sakoma, teisėjai turė Chicagos vakarinių parkų greičiau prieisime prie sene Pradėjus pirmadieniu lankys
,„
TT, .. .. vo tarnyboje vienam menesiui. KES. — Pramatomas lietūs
rūgs.
13.
—
Kur
palaidoti
ir griausmai; popiet ar vaka
tų panaikinti paprotį nakti kūdrose žuklavimui (meške lių ir našlaičių prieglaudų sta (šios šalies miestus francūzų
kaulus
žuvusio
pirm
33
metų
re vėsiau.
mis savo namuose tvirtinti pa riojimui) sezonas bus atida tymo darbo.
lakūnu, Coste ir Bellonte, ku
PARĖDYTA AREŠTUOTI
šiauriuose
'
Salomono
Andree,
rankas.
rytas ateinantį pirmadienį.
riedu andai iš Paryžiaus at
NEŠVARUOSIUS
į tai atsakė žuvusio vienas
PINIGŲ KURSAS
Tas liečia šiuos parkus: Co- SU GATVEKARIU ŽUVO 5 skrido į New Yorkų.
draugų.
lumbus, Douglas, Humboldtir
3 mllional bonu Lincoln
MEXICO • CITY, nigs. 13.
Lietuvos 100 litų ..$10.01
parkui)
Garfield.
ODESSA, rūgs. 13. — Čia , NEW YORK, nigs. 13. Kituomet laidojant savo mo — Policijai parėdyta areštuo Britanijos 1 sv. eteri
i.3t
Lincoln parko komisija iš
vienas gatvekaris važiuojant Dr. Nicholas Murray perspė tinų Grenna miestely Andree ti gatvėse nešvarius žmones.
Francijos 100 frankų S.9J
sprendė lapkričio pradžioje į- J. Valentino namus, 2509 nušoko nuo bėgių ir nusirito ja šios valstybės republiko- buvo pareiškęs: “Neatsižvel- Areštuoti turi būt pristatomi
Italijos 100 lirų
5.27
duoti piliečiams balsuoti 3 mi- Rutherford avė., subombavo į pakalnę atsidauždamas į ge mus pripažinti Slapiųjų prog .giant, kur aš mirčiau, noriu į sanitarinį (švaros) departa
Belgijos 100 belgų
13.94
lionų dolerių bonų laidų to pa juodrankiai. Valentino yra ga ležinkelio tiltų. 5 žmonės žu ramų. Kitaip gi pralaimėsiu būt palaidotas šalę savo mo mentų ir verstinai išmaudoŠveicarijos 100 frankų 19.3'
vęs grųsinančių laiškų.
vo ir 50 sužeista.
rko reikalams.
lapkričio rinkimuose.
tinos.”
mi.
Vokietijos 100 markių 23.8

CHICAGOJE

KOLEKTA LIETUVIŲ
LABDARYBEI BAŽ
NYČIOSE

J
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i

Šeštadieniu, Rūgs. 13, 1930

D R A U O A S

“DRAUGAS”

mina kasdien. Įkaitytus MkmadlanlM
riUBNUUBBATOa KAINA; Metam* — »« 0», Pu!(*tų — 11.50. Trim* Mėnesiams — (S.00. Vienam
tol —,76c. Europoje — Metama f7.00. Pusei Me«— »«••. Kopija .0to.
Bendradarbiams Ir korespondentams ndąų n*»r%Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlrtunčlama tam
paltto tenltlų.
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:00 eaL

pablogėjusių laikų, jos vis-gi

dėl to

gerai

Aplink Afriką.

laikosi ir stiprėja.

Mūsų spulkos ir tautinių atžvilgiu imant
didelę rolę vaidina. Jos koncentruoja lietuvių
kapitalą, jos, kaip jau esame minėję, stiprina
lietuvių ekonominį gyvenimų Amerikoje. Nie
kas negali užginčyti to fakto, kad kuo mes
būsime stipresni ekonomiškai, tuo geriau ir
lengviau išlaikysime savo brangių tautybę, ku
riai, ar šiaip ar taip, daug pavojų šioje šalyje
susidaro.
Svarbus yra dalykas, kad stiprindami
savo kultūrines švietimo ir kitokias įstaigas,
nepamirštume kelti ir ekonomines organizaci
jas. Jei mums pasisektų savo jaunimų kaip
nors materialiai prie lietuvių judėjimo, prie
A .....
.
,.
organizacijų risti, tuomet ir lietuvių tautiR-g ateities Amerikoj problema lengviau būtų išrišama. Del to mes skaitome, kad spulkos tuo žvilgsaiiu gali didelę rolę suvaidinti,
tat mes joms ir linkime kuogeriausio pasisekimo.

SENIAUSIAS LIETUVIŲ SPULKOS
SEKRETORIUS.

Prof. K. Pakštas

TREČIAS LAIŠKAS.

TROPIKŲ JŪROSE;

misijonierium greit susipaži
nau. Jis pasirodo kalba gerai
(Tęsinys).
prancūziškai ir kitomis didžio
Mūsų
laivas,
prisikrovęs
siomis Europos kalbomis. Tai
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalarua
daug anglio ir šiek tiek mais tipingas olandas, tik smarkiai
lbimai sekančiai dienai priimami iki 5
to, išplaukė, toliau į pietus ir barzduotas. Stambus, tvirtas,
vai. po piet.
mes atsidūrėm vėl atvirame garbingos išvaizdos senyvas j
vandenyne, tarp dangaus ir vyras, tikras sūnus tos tau
“DRAUGAS”
neapmatomų okeano plotu. tos, kurios menininkai stam
Per pirmų parų oro tempera bias, neproporcingų kūno da
LITHUANIAN DAILY FRIEND
tūra net nukrito vienu laips lių, negražias asmenybes ap
Publicbed Daily. Ezcept 8unday.
TOBSCRIPTIONS: On* T«ar — »«.00. fclx Moatfca.
niu ir 13 vai. mes turėjome vilko gražiomis ir įdomiomis
M.M. Tbrea Month* — $i.o». One Montb — iiu. j
tik 21 1. C. Tačiau kitų dienų spalvomis, kurios technikai ir
" One Tear — |7.m. six Montm — M-t* ■
— r.esc.
ji jau pakilo iki 25 1. C., pas žemdirbiai labai kuklių gali
Ii
▲dvertialnc ln ‘'DRAUGAS" brista beat resnu*.
kiau 26 1. C. Oro drėgmė irgi mybių šalį pavertė puikiu dar
Advertiring rate* on appllcaUon.
____
i
labai padidėjo; žmogaus kū žu, kurios drąsūs jūrininkai
DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicagc,
nas ir daiktai ant laivo nuo ir misijonieriai paplito po vi
__
►
■
'
.........................
lat tarsi aprasoję, kur tik pri- sų pasaulį. Misijonierius daug
! silįesi — visur jauti drėgmę. man pasakojo labai įdomių
DIENOS KLAU6IMAI
Spaudos žiniomis, Tautų Sąjungos tron-|Tad
suprasti;' kad
dalykų iš hottentotų gyveni
zito ir susisiekimo komisija priėmė nutarimų, kio’je drėgmės ir šilumos ko
mo ir didžių vargų. Jis ir jo
HUSŲ SPULKOS.
kuriuo būsiu pasiūlyta leisti lenkų prekes mbinacijoje darbingumo vie
tranzitu Liepojos — Romnų gelžkeliu ir ton peršasi visiškas fizinis iš- misija visų laikų veda kovų
prieš baltųjų valdžių, kuri su
“Spulka” — tai (nėra lietuviškas žodis. į taip
pat
būsiu pasiūlyta
leisti tyžimas ir tinginystė. O juk
vargusias negrų tauteles vi
iau jis mūsų tarpe yra labai gerai žino- tranzitų Vilniaus — Karaliaučiaus gelžkeliu.
Jonas P. Evaldas, žinomas veikė
kabinose
karštis
siekia
jau
27
saip išnaudoja ir skriaudžia,
populiarus. Juo mes vadiname “taupy- Tiesioginio Lietuvos Lenkijos susisiekimo
jas ir biznierius, kalbės lietuvių spuldrėgmės irgi daug. Nie- žinoma, aukštesnės civilizaci- į
ir statymo” kasas arba sujungus, kurių gelžkeliais, telegrafu ir telefonu jokio nuta- Lko C.,stebėtino>
kų šeiminėj vakarienėj, kuri bus. šian
nes rfečiame
Misijonierių dar- Į
lietuviai, ypatingai chicagiečiai gana rimo nesą padaryta. Komisijos nutarimas karSžiausia Atrikos vie„, įi jos vardan.
dien vakare, Lietuvių Auditorium.
eina daugiaasia pcr ama.
turime.
P-nas Evaldas yra dvieju spulkų —
Lietuvai bustus piįveistmas tiktai tada, jei- Gvinėjos jlanką, plaukdami' tų ir akio mokyklas, žodžiu,
Spulkos mūsų gyvenime svarbų vaidme- gu tam pritars visi Tautų Sujungus narnu. nu0 » L j 4 L ^elę Han-1^ visupirma stengiasi varg“Keistučio” ir “Lietuvos” sekreto•yra suvaidinusios. Jos privertė mus tau- l el to laba. yra galimas dalykas, kad sis rinės platumos. Tinka {ia 4ar š,.s
rins. Šiandien dedame “Keistučio”
s
daryti
Daugelis iš mūsų ir nenorėdami, taip
spulkos atskaitas, iš kurių sužinosite,
klausimas įskils šiomis dienomis posėdžiam past(Jbčti, kad geografinis ek-lliai nepriklausomais, o su tuo
t, “kvoteriais” ir pusdoleriais betaupykad tai yra milijoninė įstaiga ir di
jancioj Tautų Sąjungos Taryboje.
,vatorius nesutampa su fermi- 'įkvepiama ir katalikybė. Ka
sUkrovėme pinigų krūvas ir dėl to nadžiausia lietuvių spulka. P-nas Eval
me. įteisina, spulkos naug pn-, . TeisS‘«’ ^‘UV0S ^iausybi, nusiata- „™ ekvatorium. Augiausios, talik, Inislj„8e esą Ubai iš
įsigijome. Reiškia, spulkos daug
das yra seniausias iš lietuvių spulkų
T
b“daV° ~ "f
" •
temPcratSros >aosta
!mokslintų, atsidavusių, herojo prie liet™, ekonominio įsistiprini.™
sekretorius, turįs daug žinių apie jas ir
__ Valstybėse.
Valstybėse
ar 1 LenklJ}J ^kio per Lietuvą susisiekimo, lanto vietose ema per 10 siau- • išklJ darbininkų, kurių tarpe
ngtinėse
didelj toj srity patyrimų.
r * •
u
ko1 Vilniaus krašto lenkai negrąžins Lietu- rėš paralelę, pro kurių dabar.jaĮ)ar ,msįtaika ir pasaulio-!
vai. Tautininkai, dar Voldemarui diktato- kaip tik ir plaukiame, sukda- ' £bl gtaį neseniai jų vienam
ij
y
r
| vai
porų metų susiorganizavo į bendrų sųliaujant, tų nusistatymų pakeitė, padarydami mi į Sierra Leone, į ĮĘreetowi> ■ mįsijonieriui architektui val-n’u sustingimu. Bet mūsiškių mokslininkai savo gilumu ir
ngą (lygų), kuri šiomis dienomis laikė salenkams nuolaidų, kurios apsunkino Vilniaus uostą.
idžia pasiūliusi vietų su tris- atsiskyrėlių izoliacija tai juk;atsidavimu, bet iš kitos pusės
metinj suvažiavimų.
tūkstančiu starų
svaru (ar- Paryžius prieš tokios Afrikos jis labai pasipiktinęs kad Praatvadavimo klausimą. Bet, reikia pabrėžti,
Dienų pavažiaVūs nuo Ka--!Į dešimts tūkstančių
Kiek teko patirti, spulkų sųjunga davė kad tautos nusistatymas Vilniaus ĮklM%isunu.,.ną^b vandensAolfafcdn naši-L: —’miSMfs ir savai
_ pasi-‘ti pKgątifrb milijono1 Hitų!) al- niiškūs savannas. O šie žmo- įncūzija savo.lalentų negerbiagružių rezultatų. Ji išnaįk^no .-spuik'iĮ
$dW$i!aukėm ! g0S i metus. Jau iš to gdlftna'
' tisgi nepasiduoda proti- nti ir mokanti profesoriams
nepasikeitė.
kenksmingų agitacijų vieną prieš kivėl į mėlynų zdnO b dabar' suprasti* kaip aukštai verti- niam sustingimui. Koks pui- ubagiškas algas; iš to fakto
nebėfa tos nešvarios kompeticijos, kuri pir
(liepos 29 d.) vandtio vėl žals- namos rinktinės misijonierių kus mums pavyzdys! Ir tokių jis daro išvadų, kad su PranPer daugelį metų Chicagos ir plačios a,u pakirsdavo visuomenės pasitikėjimų
jiuvius u, vag, tarsį drumstas, neaiškus į pąjėgos, kurios, kaip ir tas misijonierių Olandijos katalt-' cūzija kaž kas negera. Man jis
komis. Kada sųjunga pradėjo bendra pvlinkės muzikos ir dainos meno
NAUJOS PAŽINTYS
1 architektas, nestmiviliojančios kai esu išsiuntinėjo į įvairias , paaiškino, kad Pietų Afrikoje
tu taupymo propagundą spulkose, tuoj garsioje Chicagos Auditorium klausėsi Han
J
'šios žemės turtais ir garbe, tolimas šalis arti 2000!
esą tik 1,700,000 baltųjų žmota, kad visos lietuvių spulkos auga ir delio, Beethoveno, Schuberto, ^Vagnerio, Mo
. . , •.
o r
. - , . . Tr .
Kadangi Kanarijose dalis i {ęa<Į įr gitas misijbtiierius, su
Kita man labai svarbi pa-į
pi nili> 0 ^Stąjtj mokyklą jie
rėja.
zarto i kitų pa au įo genijų kurinių. Kaip įeieįvįg iglipo, tai kaikurie kuriuo kartu važiuoju koks
turį net devynias. Nieko sau,
žintis tai Pretorijos UniverYra apskaičiuojama, kad spulkos sutelkė keistai praskambėjo žinia, kad toji vieta, kur stalai ^„^8 saione
! pamaniau. Čia jau su jais nesiteto
profesorius, I besusilygins nei Šveicarija,
m apie dvidešimts milijonų Cliicagos rinkosi rinktinė publika, paverčiame į tik ką pratu5tėio fr pr'isi.io iSaauja
vių pinigų, kurie kitaip būtų buvę arba įėjusį madon “mimature golf couse”, o nuo pubuka
0 fai yra
enciklopedija> apie M afrikansas, taigi ir olandų kil-, pažintis su šituo profesorium
scenos,
iš
kur
girdėdavome
gražiausią
daisavotiškas
menas
parinkti
žmo
kal
įį
vi! vie7?domi, mintyti po svetimtaučių įstaigas, arba visai
mės. Jis dabar kartu su žmo-'jaučiu man bus labai paranki,
navimą ir muzikos, bus pardavinėjami “pea- nėms j, nesiklausus, tokią
s-na. ‘
ie įn me•nesutaupyti.
nntsai” ir “hotdogsai”. Taigi, ar ne kantras- draUgystį tari jiem8 kaip tik
X budrus protas, aZ na grįžta namo iš lygiai dide-! Lygiai parankių pažintį pa
Taupumas — tai didelė žmonių dorybė,
lės kelionės, kokių aš dabar dariau su trimis italų inžiniesakoma, kad uždirbti pinigus bile kas
pradedu. Jo universitetas jį riais, važiuojančiais visai ta
bet ne visiems sekasi sutaupyti. Arba
Opera, sakoma, ^uditorium savininkams mane į katalikų pamaldas ei- juk tarp vargingiausių pus- komandiravęs pusei metų ap- pačia kriptimi, kaip ir aš: į
tas yra gudrus, kas daug uždirba, bet neapsimokėjo. Bet jie pilnai pasitiki, kad gol- nant ir todėl nukėlė į katali- , , • . v
.
.
, - lankyti Europos mokslo įstai- j Angolų ir į Kongo, kur jie
fas,
“
peanatsai
”
ir
“
hotdogsai
”
pardavinėti
kišk,
grnp,;
dabar
prieš
ma^
nk,,U
’
“
""L
1
'
’
’
l
"
P
kU"’
taupyti moka.
gas. Taigi jis ir lankęs: buvęs Jau senai dirba naujų gelžkepilniausia
apsimokės.
Mat,
doleris
verčia
taine
sėdi
du
jau
minėtu
pranšvietimo
ir
labdarybės
darbas
Taupumo dorybei vystyti spulkos labai
beveik visuose Vak. Europos lių statyboje. Sutarta su jais
kintis
prie
publikos
reikalavimų
ir
skonio,
cūzu
ir
vienas
olandas,
senas
nepuprustai
sunkus.
Mūsų
kaipagelbsti. Del to mes džiaugiamės, kad
kraštuose nuo Skandinavijos' tose šalyse pasimatyti ir pu
spulkės vis labiau įsigija visuomenės Bet Chicagos visuomenei, vis gi dėl to, toks misijonierius, 30 metų pralei- ūio inteligentai dažnai skund- iki Italijos ir Ispanijos. Jam 'sinaudoti jų automobiliais
(Btts daugiau)
ėjimų, kad jos auga ir kad, nežiūrint įvykis garbes nedaro.
dęs tarp hottentotų. Su tuo žiasi užkampio rutina, proti- labai imponavę Prancūzijos!
Į—■^ĮjĮĮĮIIjjlj* l‘ ■■■■ lU IĮ—M*——
šuko Dievo vardų ii; paleidusi kūdikį nu
Ir tų pačių nusiskynė pikta giltinė... Ak, mašlaitėlį — Juozelį. Pirmų dienų jau kilĮdėjo lapelį ir Angelfei. Jai dar grasviro aukštienika.. .
nusiskynė...
nojo jį ant savo rankų... Kodėl jį Angelė žiaū rašė:
Geroji Angelė!
Angelė išbėgo klykdama... Pro duris
Jaugelio ūkį prižiūrėjo Andekie ber taip myli? Ji negali suprasti, kieno paStasius BūdavasNesupyk, kad aš Tave varginu. Ot
puolė palaidas vėjas ir nugnybę lempelės nas. Iki kol grįš pats Jaugelis. Retkar klausta nemokėtų atsakyti. Ot myli ir >
»
L
liepsnelę...
čiais ten išsikeldavo ir patys Andekiai. tiek. Jis jai toks malonutis ir taip mei panorėjau ir Tau porą (žodelių pabrėžti.
Antanas iš kalėjimo parašė laiškų. Bai liai žvelgia į jų. Angelė mato; rodos is Klausyk, Angelė, prižiūrėk tą mano Juo
APYSAKA./
Lovoje verkė ir vartėsi kūdikis...
siai gailėjosi Anelės ir dėkojo tėvams, jo veido į jų žiūri liūdnos, liūdnos moti zelį. Aš žinau, kad tu mokėsi su juo apLaikrodis ramiai taksėjo...
,
(Tąsa)
nos akys... Tokios, pat susimąsčiusios ir seiti — kaip ir mano amžiną atilsį Anelykad viską puikiai sutvarkę...
Antroji motina.
Giltinė pažengė porą žingsnių ir atvienumos trokštančios... Visai ne žemiš tė. Žiūrėk, Angelė. Mokyk kaip išmanai.
Su minkštnsnaigėmis atėjo Kalėdos.
kos — svetimųjų šalių akelės... Ir Ange- Prižiūfėk ir mano žemelę. Aš girdėjau,
Angelė išpildė draugės norą: paėmė
prie krosnies. Piktai, piktai pasiBaigėsi Angelės tarnyba pas senąjį šei
lė su Juozeliu taip giliai sutapo. Dvi jau-) kad tavęs a. a. Anelytė prašė. Tai žiūrėk,
globoti mažąjį Juozelį.
į ją... Paskui prisiartino prie lomininkų ii* ji, ilgai nedelsdama, stojo
nuties ir nerimstančios sielos... Juozelis, Angelė, išpildyk jos norų. Aš greit pana
Jaugelis tebebuvo kalėjime. Iki galo tarnauti pas Andekius. Ten pat.
ir barkštelėjo kauliniais pirštais į
matyt, tikrai į save buvo suėmęs tisą šiu ir Tau atsilyginsiu. Tavo geros širde
Baisiai nuskambo trobelėj. Lemliko dar vienuolika mėnesių... Viensėdžio
motinos prigimtį — vienatvę: mažai kal lės aš neužmiršiu.
ūkį laikinai paėmė Andekiai — Anelės
ftufgtelėjo ir vėjas sucypė... Giltinė
Kloniuojos geros sveikatos
dalgį... Baisiai ir aštriai suspindo Jaugelienės tėvai. Abu jau sulinkę seniu- lesios dukrelės troškimą: kad Angelė bėjo ir, nerodė nuobodumo savo atsiskyri
būtų
arčiau
vyro
ūkio
ir
globotų
jos
my

mu... Toks tylus, tylus — kaip atleista
Antanas Jaugelis.
kai. Po dukters mirties nematoma našle
.. Jaugelienė pašoko ir iš lopšelio
limąjį
Juozelį...
Parėjo
Angelė
pas
An

styga...
Šiitui dvelktelėjo Angelės širdin... Gal
lė juodu dar žemiau nulenkė. Pabalavo
sbė Juozelį... Angelė suriko ir ėmė
dekius...
...
Prieš
šv.
Antanų
Jaugelis
vėl
Anir pasitaisė Jaugelis? O koks pirmiau bu
abiejų galvos plaukai. Senatvė juokėsi
ii verkti... Jaugelienė prispaudė kūJi
begalo
jiems
patiko.
Ir
taip
pana!
dekiams
parašė
laišką.
Labai
gražų
laišvo? Gal... Juk daug gerų žmonių iš kalėji
greta atsistojus. Iš seniukų akių žiūrėjo
krūtinės ir baisiomis akimis žiūkelį.
Sakė,
bučiuojąs
jų
kojeles
ir
atsi

mo grįžtu... žiūri Angelė į jo laiškų ir mą
beviltis nusiminimas ir nerimas... Ir ko si — kaip tik jų dukrelė. Juozelis — jau
lovos galų...Iš akių bėga tirštos ašaprašąs,
kad
tokių
kvailybę
padaręs
—
sto:
gero jie begalėjo viltis — juk daugiau arti trijų metų — prie jos prisirišo kaip
Kūdikis ėmė verkti... Giltinė vėl pai
kalėjimų
patekęs...
Savo
amžiuje
dau

nė vieno vaiko nebeturėjo... O pirmiau prie savo motinos... Ir keistas vaikas: j— Gal ir pasitaisė Jaugelis...
pric krosnies. Pasitraukė ir baitas?

pamatė

patinka.

Spėju,

kad

Andekiai

šventai

stengėsi

vijgk*

įdomaujasi.

O

gyvena

NE ŽEMĖS VIEŠNIOS,

I

pildyti

mi-

|>rie

daug jų buvo. Dar mažiukai išmirė... Tik

prato Angelę vadinti ne variln, o ‘mama’.

giau to nepadarysiąs... Žadąs neužilgo ir

ant lovos krašte. Jaugelienė su ’ viena .Anelė sulaukė daugiau dvidešimties.

Pamilo ir vargšė Pašlaitė tokį pat vienišų

sugrįžti...

Paskui gteit išitiesė, atėjo ir

(Bus daugiau)

draugas

Sežtadienis, Rūgs. 13, 1930

tus su Tilže ir Kuršo įlanka. '
Jog tai kadais buvo Lietuvos
i plotai su lietuviškai kalban- J
VYTAUTO 5C0 M. SUKAK- Lįaįg žmonėmis, tik dabar ap 1
TUVES MININT.
krėstais vokietizmo liga!

SKAITYTOJŲ BALSAI

»jis. Darbuojanties iš vien su
parapijonais, būna ramybė pa
rapijoj ir šeimynose.
ines, kurie gali, atlikti išpa Prie šv. Kryžiaus lietuvių ,
žinti ir priimti Komunijų. Iš parap. priklauso nedidelis bū
pažinties klausys šeštadieny relis lietuvių. Kiti klaidžioja
3 vai. po pietų ir 7 v. vakare. į kaip paklydusios avelės po į
Sekmadieny mišios bus 9 va vairius kampelius ir savo cen
tais remia svetimtaučių įstat
landa ryto.
gas, prie kurių juos nuvedė
Parapijonas.
nesusipratimas ir išdidumas.
Tie 'žmonės serga ištautėjimo
liga.

LIETUVIAI AMERIKOJE

M1LWAUKEE> WIS.

Kad šis pasiūlymas būtų
reikšmingesnis, gal, pravartu
būtų pasikalbėti apie tai su
lenkais ir francūzais. Mat, vo
kiečiai buvo prietelingi kol
ant jų galvų kabojo francuzų
kardas. ’ Kryžiokas kryžioku
ir pasilikg

Šiame laike mes buriame
jėgas Vytauto Didžiojo su
kaktuvių šventei. Toje iškil
mėje mes padainuosime gražių
dainelių, pasakysime patrioti
nių kalbų, girdami mūsų
limų Vytautų. Visų tų palydėsime jausmingais ‘Valio’ ir
Vytautas mokėjo susidrau
triukšmingu delnų plojimu, j gauti su visais, kad pavojin
Kupini malonaus jausmo, skir j gesnį priešų atrėmus. Argi ne
stysimės. Gražu, kilnu. Bet ar
bėra pas mus Vytauto? Taip.
atatiks to milžino dvasiai!
Tas Didysis Patriotas nerimsVytautas Didysis visų savo
. !ta karste. Jis po 500 metų
aanžį protu ir kanu ovo^°! keliasi lig gerubinas su ugni
už savo Tėvynę, Lietuvą, už
mi degančiu kardu. Jo galinkurių, net gyvastį savo mylijvasįa^
an^ jaįkų skar

' Didelis piknikas.

PATOGUS KELIAS EUROPON
LEKUODAMAS kelionę Europon visada naudokis greičiausiais
ir naujausiais North Gonnan Lloydo laivais. Visad reikalauk
iš savo artimiausio agento laivakortės per
NORTH
O B R M A N LLOYD
Tiesus ir trumpiausias kelias per Bremeną į bile vietą Centralėj
Europoj. Gerai žinomi ‘laivai

P

Rengiamas dviejų parapijų:
BREMEN — EUROPE
Milvvaukee ir Racino, 14 d.
C0LUMBU8—BERLIN—STUTTGART—DRESDEN
rugsėjo, Sharp Shooters darže.
turi didelius patogumus Trečiosios Klesos kabinose ir visiems žino
Privažiavimas vienodas maši
mi šauniais valgiais ir užkandžiais.
nomis ir karais: Higlivvay 15
Išplaukimai kas savaitė. Specijahai Kalėdiniai išplaukimai su laivais
BREMEN — — Dec. 6
BERLIN------------- Dec. 11
ligi Collage Avė., čia pasukt
EUROPE
—
—
Dec.
16
asmeniškai
vedama ekskursi
į “vestus” ir rasit daržų.
Kiek Daytone gyventojų.
ja
iš
Chieagos
*
Gražiai darbuojasi.
Lietuviai ir lietuvaites! Se
Minkšto užsisakyk vietas pan vietinį agentą ar
Paskutines
biuro žinios
ni ir jauni, kviečiami į šį, pas Jau antri metai, kaip čia skelbia, kad gyventojų Day
NORTH GERMAN LLOYD
kutinį, piknikų. Jeigu pasi pavyzdingai darbuojasi Šv. tone randasi 200,250, tame;
130 W. RANDOLPH STREET
CHICAGK), ILL.
taikys graižus oras, visi links Kryžiaus par. kun. S. Bystra(Tąsa ant 4 pusi.)
mai laiko praleisime ir pa
rengsime savo parapijų reika
lus.
Tvarka bus ta pati, kaip
kitais metais. Koks........
busrpel
jn.( vaikų paaukojo. <Pmląv-|aus
dns trimito
trimito balsas
baisas,, saukia vi- įir
........
mas sako, kad nuo to laiko, sus, net toliausia nuklydusius 'nas' bus
lygiai tarp
kaip Vytautas sužinojo, jog nuo Tėvynės kamieno Lietu abiejų parapijų.
Kryžiuočiai nunuodijo jo du
vos sūnus ir dukteris burtis Grieš gera muzika, geroj
sūnų, niekad iki mirties ne į galingų niekeno nedrumsčia-1 sve^I^j- Norintieji šokti, ga
(KESTUTO LOAN Si BUILDING ASSOCIATION No. 1).
besijuokė). Jis kovų laimėjo. mų jėgų, kad sėkmingai atkosoties pasišokti tyram
Įsteigta 1897 metais.
Inkorporuotai 1901- metais.
Bet jo įpėdiniai, paskendę
į"į. ore.
PO VALSTIJOS VALDŽIOS PRIEŽIŪRA
TURTAS (Assets)
lenkiškam range, viską vėl |aikytūme vienyb5je jau Ue. Po pikniko, vėl grįšime į
(Under Statė Government Supervision)
prarado ir kone per
.
v
» ,• gal, savo svetaines vakarais reng
r 500 metų tuvos
nbose
esamas dalis,
Paskolos ant nuosavy
Loans on real estate
mūsų tauta sunkų jungų nešė! i net jas prapl6sti
ti vakarus, balius, koncertus.
bių ......................... .. $895,800.00
Paskolos ant akcijų. .
46,825.00 Loans on stock pledged
Vytautas nebūtų laimėjęs i
O, Vytaute Didysis, įkvėpk Kviečia visus
Nedamokėti nuošimčiai
2,213.49 Interest unpaid
kovos, jei plačioji Lietuvos vi
Klebonas ir Komitetas.
Įnešimai
nedamokėti
12,890.49
Installments on stock un
mums savo meilės, Tėvynės.
suomenė nebūt buvus su juo,
paid
•
Pasiryžimo ir Savęs Pergalėji
Priteisimai
..............
4,863.23
Judgments
jei būt klausiusi visokių sauTų pačių dienų mūsų bažny
Taksai .............. • •.,
764.48 Taxes advaneed
mo Dorybės. Lai tarpe mūsų,
mylybe apkvaišusių Vytautui
čioj bus iškilmės, kokios mu
Apmokėtos apdraudos
Insurance premiums ad
nebesiranda Pilsudskių, Angapremijos ..............
399.64
vanced
nepalankių bajorukų. Kilnusis
ms, lietuviams, retai pasitaiko.
riečių, Plečkaičių ir jiems
Namas .......................
11,609.26 Office building
Vytautas privertė neklauža
Kun. A. Balinskui lankantiea
Rakandai ir įtaisymai
1,350.00 Furniture and fixtures
panašių Lietuvai kenksmingo
das nulenkti prieš jį galvas,
Pinigai banke...........
46,122.65 Cash in hands of treasurer
Romoj pas Šv. Tėvų, jam su
mis užgaidomis bei saumylyPinigai pas sekretorių
500.00 Cash in hands of secretary
— šalies jėgas sustiprino, vi
teikta parvežti savo parapijobe “besivadovaujančių peštu
dujinius priešus prašalino!
Viso turto .............. $1,023,338.24
kų. Lai gyvuoja vienybė prieš nams palaiminimas.
Praeities tėvynainių dvasia
bendrų priešą. Vidujinę poli To dėl klebonas kviečia vi
SKOLINGUMAI (Liabilities)
neapleido Lietuvos sūnų ir
tikų susitvarkysime, kaip mū- sus tikinčiuosius į šias iškildukterų. 1918 metais, susi-,
A x
Įnešimai įmokėti .... $544,715.14 Installments paid in on
,
,
, .
..
. . <sų mylimo Vytauto Didžiojo
koncentravus tai galingai j5stock
dvasiai atatinkamų darbų nu- tis pareiškime šiame svarbia
Įnešimai permokėti ..
11,109.70 Installments on stock paid
gai, Lietuva, lig pelikanas, iš
me klausime.
veiksime!
' in advance
pelenų pakilo ir pasauliui pa
Įnešimai
nedamokėti
12,890.49
Iųstallments
due and un
Dudo Mikas.
Organizuokimės! Savo minreiškė savo esybę. Bet da ne
paid
Primokėtos akcijos . . 246,400.00 Paid-up stock
pasiekė tos aukštumos, kaip
Nuošimčiai primokėti
351.50 Interest paid in advance
buvo Vytauto Didžiojo lai
Nepilnos
paskolos
.
.
1,000.00
Incomplete loans
J. S. POLYANSKAS, 1-nias Vice-Prezidentas
Mokamos
bilos
....
40,000.00
Bills
payable
kais. Nereikia nusiminti, nesSTANLEY STANEVICH, 2-ras Vlce-I’rezidenlas
Mokamos sąskaitos. .
341.05 Accounts payable
STANLEY F. MARTINKT’S, Kasie.rius
da neišmušė valanda.
JOHN P. EWALD, Sekretorius
Priklausanti reikalavimai 45,859.77 Outstanding orders
D I It E K TORIAI:
Išvakarėse esame diplomati
Nuošimčiai už mokamas
Interest on bills payable
Palamintam* kare
Kapitoną*
BEN. M. BUTKUS
JOHN BYANSKAS
bilas .......................
14,000.00
nės, gal ir kruvinos, kovos už
JOHN R. EWALD
J. MASKOLIŪNAS
Atsargos fondas ....
30,000.00 Contingent fund
ANTON J. ŽALA TO RIS
Seno Krajaus
JOHN GAUBA8
Specialistas iš
pertvarkymų Europos valsty
Pelnas (išdalintas) . .
76,419.93 Profits (divided)
STANLEY STANEVICH
I. A. PUPAUSKAS
THOS. S. JANULIS
S. F. MARTINKT’S
Pelnas (noišdalintas)
250.66 Profits (undivided)
bių sienų. Vokietija nepaken
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
JOS. POLYANSKAS
K. DEMERECKIS
NEŽIŪRINT KAIP UZSISENĖJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS
čia nenuoramų lenkų karidoYRA. SpectaliSkai gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų ir pūslės, užN O T A R A S :
Viso skolingumų .. $1,023,338.24
nuodijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
J. W. ZACHAREVICIA
rio. Ji nori Lietuvos kaina
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo Jus išgydyti, ateikite čia ir
Keistučio “Spulka” visados moka 8% akcijų skyriuose.
atsiimti karidorių su Dancigu
ĮPLAUKOS BAIGIANT METUS LIEPOS 31, 1930 M.
P
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeffl
(Rece.ipts at the end of fiseal year, on July 31, 1930)
mainais ant mūsų Klaipėdos.
lį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
Keistučio “Spulka” išmoka pinigus ant pareikalavimo nuo
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto Iki S ▼. ▼. Nedėliomts Iki II d.
Kodėl vokiečiai nepasiūlo len
1897 metų. — Aprūpina neapribota saugumą po valstijos
Pinigai banke .................
$20,433.00
Cash in Bank
4200 West 20 St.
kampas Keeler Avė.,
Tel. Crawford 5571.
Pinigai pas Sekretorių..
500.00
Cash in hands of Secretary
priežifira.
— Aukščiausį atlyginimą dėl taupymo akcijų sky
kams sekantį karidorių: pra
Įnešimai ................................
257,179.11
Installments
riuose.
—
Lengvą būdą įsigyti namą. — Fondą senatvei.
Primokėtos akcijos ....
158,950.00
Paid-up stock
dedant lenkišku miestu OsoNuošimčiai ...........................
52,533.55
Interest
Keistučio “Spulka” įvedė specialį taupymo skyrių vaikams.
Premijos . ...»....................
4,233.16
wiec, per vokiškų Lyek, GerPremiums
Įstojimai .................... •.....
1,463.00
Admission fees
daunen, Friedland baigiant
LABAI PATOGI IR LINKSMA KELIONĖ Į
Pervedimai ...........................
58.25
Keistučio “Spulkos” Taupymo Skyriai susideda id sekančių
Transfer fees
Bausmės ................................
195.35
Fine*
skyrių.
Karaliaučium, kaipo portu, pa
Nuoma ................................
396.00
LIETUVĄ
Rents
Paskolos atmokėtos:
Loans repaid:
liekant Lietuvai Insterburg
Skyrius “A”, akcija kainuoja 12^c. išmokama per 11 metų.
ant nekrutamo turto .. 191,550.00
on real estate
(Insrutį) ir visų plotų į ryant akcijų ......................
81.750.00
on stock pledged
Skyrius “B”, akcija kainuoja 25c., išmokama per 6'/> metų.

DAYTON, ŪHIO.

34-ta Metinė Atskaita

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BUDAV. DR-JOS No. 1.

Daktaras

VJiSSIG.

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA

PILNAS EGZAMINAS
$5.00 TIKTAI |5 00
S PECIACIHTAO
Taigi nenusiminkit, bet eikit pa*.
tikrą specialistą, ne pas kokj nepa
tyrė tj. Tikras specialistas, arba pro- I
feaorlus, neklaus jūsų kas jums kea- I
kla, ar kur skauda, bet pasakys pats, '
po pilno lšegzamlnavlmo. Jus sutau
pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitų
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad Jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.
Mano Radlo — Bcope — ItaggL
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakterlologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves. Ir jeigu aš paimsi n
jus gydyti, tai Jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo
pirmiau. Jeigu kenčiat auo ligų skil
vio. tarnų. Inkstų, odos. kraujo, ner
vų, širdies, reumatlsmo,
kirminų,
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
jeigu turit kokią užsisenėjuslą. Įsikerėjusią, chronišką ligą. knrj n*
pasidavė nst gabiam šeimynos gy
dytojul. neatldėllokit
n estėj* po

DR.

J. E ZAREMBA

SPECIALISTAS
Inėjlmas Rūmas 101*

20 W. JACKSON BLVD
Arti SUte Gatvės
ifiso V\.andos: Ni.» 10 ryto Ik
po pietų Vakarais nuo K Iki f
Nedėliomts nuo 10 ryto iki 1
po platų

ffl

(Swedish American Line)

PATOGUS SUSISIEKIMAS

NEW YORK - KLAIPĖDA
(Via Gethenburg)

Priteisimai ...........................
Taksai ............
Apdraudos Premijos ..
Mokamos bilos .................
Priimamos bilos ............
Mokamos sąskaitos ....
Nepilnos paskolos ....
Atsargos fondas ............
Priklausanti reikalavimai
Įvairios įplaukos ............

VISO

Lietuvių, Laivakorčių Agentų Sų-ga Amerikoje
Rengia RUDENINĮ EKSKURSIJĄ

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

Judgements
Taxes
Insurance Premiums
Bllis payable
Bills receivable
Accounts payable
Tncomplete loans
Contlngent fund
Outstanding orders
Miscellaneous receipts

$902,300.54

Skyrius “C”, akcija kainuoja 50c., išmokama per. 3% metų.
Skyrius “D”, akcija kainuoja $100.00, moka 4% nuo pa
dėjimo dienos.
Keistučio “Spulka” suteikia paskolas ant pirmo Morgičio
pirkimui arba statymui namų, su lengvais mėnesiniais atmokėjimais.

Paskolos ant nuosavybių
Paskolos ant akcijų ..
Įnešimai ........................... .. .

KUNGSHOLM

$278 500.00
74 175.00
238 592,48

Loans on real estate
Loans on stock pledged
Installments on stock wlth-

KEISTUČIO SPULKOS RAŠTINĖ

840 W. 33rd Str., Chicago, III.

drnwn

Lietuvos šaulių Sąjungos Spaudos Atstovas
Išplaukia iš New York SPALIO 11, V. D. M.
Ekskursijos vadas p. J. V. ADOMAITIS,

Primokėtos akcijos ....
141, 600.00
Nuošimtis už {nešimus ..
31, 203.53
Sugrąžintos premijos . .
9.00
Priteisimai ...........................
900.65
Taksai .....................................
499.22
432.94
Apdraudos premijos . .
Mokamos bilos .................
12 '793.10
Gaunamos bilos ............
36 500.00
Mokamos sąskaitos ....
3 193.47
Nuošimčiai už mokamas bllas .....................................
108.04
Nepilnos paskolos ....
700.00
Namas .....................................
609.26
Rakandai ir {taisymai ..
350.00
Abelnos Išlaidos ............
L 815.47
Algos .............................. ..
7, 894.66
Raštinės išlaidos ............
880.90
Pinigai banke .................
46, 122.65
Pinigai pas sekretorių ..
500.00
Atsargos fondas .................
2 SėO.OO
Sulaikytoji sąskaita ....
420.17

LAIVŲ IŠPLAUKIMAI IŠ NEW YORKO
S S. DROTTNINGHOLM .................. šešt. Rugsėjo 20
M. S. GRIPSHOLM ................................... šešt. Spalio 4
M. S. KUNGSHOLM .......................... šešt. Spalio 11
Spalio 11 išplaukia Lietuvių Ekskursija į Lietuvą.
S. S. DROTTNINGHOLM ....................... šešt. Spalio 18

12,
6,

Del platesnių informacijų kreipkitės pas arčiausį Tam
stai agentą arba bent kurių musų Linijos raštinę. Gauk
lietuvių kalboj specialiai atspaustų cirkuliorį apie Lini
ją. Gaunami pas agentus ir musų raštinėse.
RAŠYK:
SWEDISH AMERICAN LINE
181 N. Miohigan Avenue
Chicago, Illinois.

VI8O IŠLAIDŲ .................

RE

•

Visais reikalais kreipkitės:

IŠMOKĖJIMAI BAIGIANT METUS LIEPOS 31, 1930 M.
(Disbursements at the end of fiseal year, on July 31, 1930)

NAUJAM MOTORLAIVI

i

ĮPLAUUŲ

3.520.32
595.32
169.02
40,000.00
36,500.00
2,589.81
1,000.00
2,500.00
45,859.77
324.88

Pald-up stock
Interest on stock wlthdrawn
Returned premiums
Judgments
Taxes advanced
Insurance premiums
Bills payable
Bills recolvable
Accounts payable
Interest on bills pcyable
Incomplete loans
Office buildlng
Furnlture and flztures
Expenses general
Salaries
Statlonary ete.
Cash In bnnk
Cash In hands of Secretary
Contlngent fund
Suspense account

Telefonas Yards 2790
VALANDOS:
Pirmadieniais, Antradieniais ir Penktadieniais nuo 9 ryto
,:ki 6 vakare. Trečiadieniais, Ketvirtadieniais ir Šeštadieniais
nuo 9 ryto iki 8:30 vakare.

Lietuvių Seniausia, Tvirčiausia ir Didžiausia
Skolinimo ir Budavojitno Draugija
Suvienytose Valstijose
KAPITALAS

$902.800.54

BE

000,003.00

D R A U G

3

Šeštadienis, Itugs. 13, 1930

a u

ctw

Tsr.i Tme..ct«- au

X Del lietaus pereitų sek grįžta mokslan į Rosary ColX Parapijos bazarų parėmė J ris sudarys didelę kapelijų su
madienį skelbtos rungtynės lege, River Forest, III. Tai
dovanomis: P-nai Šturmai, didelėm ir mažom triubom.
Daytoniečiai katalikai nėr
2462 Blue Island avė., atsiunLauksime skaitlingo atsilan Vyčių mergaičių basebolo ty pirmutinė lietuvaitė lankanti
juokais
pradėjo
rengtis
prie
DAYTON, OHIO.
tė stiklinį pasidabruotų setų, kymo vietinių parapijonų ir mų už Lygos čempionatų tarp tų aukštų mokslo įstaigų. Ro
Vytauto 500 m. sukaktuvių.
Dievo Apveizdos ir Town of sary College yra pripažinta
vertės apie $25. Vladas Vėsai- svečių.
Vietinis,
Paminėjimas
sukaktuvių
skir

(Tąsa nuo 3 pust)
Lake, neįvyko. Taigi, tos kaipo antra aukščiausiai sto
ga atsiuntė Laisvės Stovylų
sis nuo kitų kolonijų.
rungtynės įvyks rytoj Grant vinti mokslo įstaiga visoj Asu laikrodžiu. Be to davė doskaičiuje be darbų 7560. Reiš
Iš ryto bus šv. Mišios. Po
parke, kur pasibaigia Jackson merikoje tarpe “Colleges for
!vanų: Jonas Valonis, Karolis
kia ketvirtas miestas J. A. V.
pietų Vytauto atminčiai med.
X Šiandien Aušros Vartų bulvaras, 2 vai. po pietų. Bus Woinen”.
Oksas, Lunch Roomio savininturįs tokį bedarbių skaičių.
sodinimas. Vakare programas
kas, Antanas Judikaitis ir mokykloje ryto 8:30 vai. prie įdomios rungtynės.
su
lietuvių
ir
lietuvaičių
dirKiek Daytone katalikų.
X P-lė Felicija Nausėdaitė SKAITYKITE BIZNIERIŲ
Juozas Vilniškis 2301 South Šv. Sutvirtinimo Sakramento
įbinių paroda Šv. Kryžiaus
(bridgeportietė) rugsėjo 16 d.
Western avė., Jonas ir Ona pasiruošimo pamoka.
BARGENUS
Pagal
“Dayton
Daily i parap. svetainėj. Parodoj daNews” katalikų Daytone •ia Gyvaus visų tautų atstovai, vi BAZARO RENGĖJAI PASI- Lisauskai 2205 So. Oakley ir
DARBAVO.
Simonas Bailokas, siuvėjas
30,181, kurie susibūrę į 221 sų laikraščių raporteriai. Pir---------2158 W. 23 st.
parapųi, turi katalikišku nni-i
Daytone įvyks to.
DABAR
Ir
vereitefaį, dvi ligonines, vie-,kios
{
im(( ko. West Side. — Aušros Var-' Nuo kitų dovanos dar neaukš
nas katalikiškas kapines, vie-j misijų įeina: Jurgis Spirgis, tų parapija rengiasi prie si- atplaukė laukiame,
čiau
nų
prieglaudos
namų, I J. Augustauskas, V. Sinkevi dabrinio jubiliejaus, kurs įvienų
mergaičių
ben čiūtė, B. Sližiniutė. Progra- vyks sekančiais metais. Tuo X Parapijos darže bazaruk
drabutį, kurį veda sesutės Do mo: Jurgis Spurgis, A. Ambro tikslu pasirūpino pagražinti r būdas naujausios mados. Jas
Daugiausia parduodamas Eight
visas parapijos įstaigas. Spa- įrengti padėjo Jonas Vyšniauminikonkos, prieglaudų Mari
zaitis ir ,Pr. Ambrozaitis. Ko- lių 5 dienų Aušros Vartų pa-^kas, Petras FabijonaitiS ir
jos ir Juozapo
seniems
žmo

_
.
,
.
misijos padėjai: kun. S. Bys- rapijų lankys vyskupas ir su- kiti. Dabar jau gatava platfornėms. Reiskia,
daytornadai
. .. A.
A ir
-ii
csS. n* •
v . . J . . . trajis,
Vaitkus,
Gincevisutvirtinimo sakramen- ma šokiams ir žaislams.
>' 70 mailių valandoj
kultūriniai švietimo srityje čius, L. Zakarevičius, Kl. Zup- teiks
*
stovi pirmoje vietoje, bet po kus, Z. Gudelis.
1 X Šiuo tarpu visi parapi X Šiandie, rugsėjo 13 d.
SUPER-SIX
litikoj — paskutinėj, nes ne Didžiojo L. K. Vytauto sukįvyksta platformos atidary
jiečiai, draugijos, pavieniai
rasime nė vieno kataliko, kurs
' 650
5 paminėjimas Padėkos dienoje, !darbininkai ir biznieriai užim- mas. Prieš atidarymų ir nuo
įižimtų kad ir paprasto teisė lapkričio 27 d.
šokėjų bus renkamos aukos
ti bazaro reikalais. Bazarų yjo vietų. Bet dabar tikra “replatformos įrengimo lėšoms
volucija” pasidarė: katalikai Kokie medžiai bus sodinami. pač, remia biznieriai ir singe- padengti. Muzikantais šiandie
Padėkos dienoje D. L. K. liai.
Ipastatė keletu kandidatų į
bus Vladas Atraškevičius,
Visos kainos F. O. B. Factory, Detroit.
miesto valdininkus. Yra vii- Vytautas 500 m. sukaktuvėms
Antanas Budris, Jonas AleHITDSON - ESSEX;
tis, kad jie šiuose rinkimuose • bus apie Šv. Kryžiaus Baž- nai, ųžuolai. Bus užvestas ir liunas, Vincas Radzevičius ir
nemažų rolę loš.
Įnyčių' sodinami klevai, kašta- klebonui sodas, kuris susidės kiti. O sekmadieniui p. Budiš grušių, obelių, vyšnių ir tt.
MilIlIlIlflIlIlIlIilIlItlIllIlililIlIlIlIUIlUUlilIlIlIlIlIlilIlIlIlIlIltlIlIlIlilIlIlIlimitlIlIlLS Vidury sodo bus iškastas žu
vim auginti prūdas. Tokia at
mintis Vytautui čia liks ant
_ visados. Daytonas bus pavaSįdintas Ohio lietuvių sostine.
Susirūpino.

UETUVIAI AMERIKOJE

ŽINiy-ŽINELĖS

hudsonJ

PARDAVĖJAI

J. Spurgis.

ADVOKATAI

1800 West 47th Street
S!

Vyrų Marškiniai Visi Su Prisiūtais Kalnieriais.

Šie marškiniai puikiausia tinka
d irbui ir išeiginiems reikalams.
Pasirink nuo šaižų 14—171/^. Ji«
pasiūti su 7 guzikais ir dul>eltavas kvoldas eina iki alo. Gemas ... atsargus pir kiimas
naujas perkainavimas leido nuo
$1.00 nuleisti iki

59c

Taipgi daug marškinių po $1.79 garantuotos spalvos,
nesitraukiantys, visokių šaižų ir spalvų šiame išpardavime po ................ ........................................ 99c

ESSEX

VISUR

Lietuvių Seklyčių Setų

FABRIKAS
e*

Telephone Dearborn 0057

| F. W. GHERNAUCKAS
E
ADVOKATAS
S 160 No. La Salio St. Rra. 1431
5
CHICAGO. ILL.
=
_į

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
= 1 Local Office: 1900 S. UNION AVĖ.
Tel Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.
(Išskiriant seredos)

5
S

A. A. OLIS

S

ADVOKATAS

!

—=
MERGAIČIŲ DRESIUKĖS MO- 5
KYKLOMS ATSIDARANT

RAKANDAI
Už Pusę Kainos

11 So. I.a Šalie St., Room 1701
Tel. Randolph 0531-0332 Vai. 9-5
Vakarais
3241 30. HALSTEI) STREET
Tel. Vlctory 0562

7-9 vai. vak. apart Panedėlio Ir
Pėtnyčios

JOHN R. BORDEN

Labai puikus pasirinkimas mer- 5
(John Bagdziunas Borden)
gaičių dresiukių, pasiūtos vienos S
iš svarbiausių rūbų siuvimo kom- s
ADVOKATAS
panijos Amerike. Pilni saizai. Ga- =
105 W. Adams St. Rm. 2117
rantuotos, kad galima plauti.
Saizai 2—6

8—14

I

Tolephone Randolph <737

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

79-98-1.49-1.98

Telephone Roosevelt 9094
Name: 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9644

Šiame paveiksle matote, kaip yra išdirbamai

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

pideli reguleriški muilo šmotai po 71/2<>- vertės su |
kiekvienu pirkimu už $1.00 ar daugiau 3 šmotai “|
=

DYKAI - DYKAI - DYKAI'
z

Vaikams ir mergaitėms mokyklų maišeliai DYKAI
diodami su kiekvienu pirkimu mokyklų reikmenų už
$ljpO ar viršaus. REIKALAUKITE JŲ.
24x36 colių — 49c. Rag kaurai. Įvairiau
sių spalvų ir visokiais apvadais kol jų
bus parduosim po ....................................

g

29c

Prisižiūrėkite į mūsų išstatytus pardavimui kurtinius ir blanketus už labai pigias kainas.

S
I iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiia

2221 West 22nd Street
Arti Laavitt Street
Telefonai Canal 2552

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

J. P, WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS

SEKLYČIŲ SETAI UŽ PUSĘ KAINOS.
Kadangi mes turime savo rakandų dirbtuvę ir patys juos žmonėms tiesiai iš ųirbtuvės parduodarte, tai galime sa
vo Išdirbinius už pusę kainos parduoti. Užeikite Tamistos pas mus ir pažiūrėkite kai(> mes PIGIAI parduodame SEKLY
ČIŲ SETUS, kad Talmtstos tikrai nusistebėsite. Tamistos galite palyginti musų kainas su kitų kainomis Ir pamatysite
didelį skirtumų.

ŠTAI PAVYZDŽIUI

3 šmotų setas vertės $125.00 parduodame už .

$59.00

3 šmotų setas vertės $350.00 parduodame už
3 šmotų setas vertės $150.00 parduodame už .
3 šmotų setas vertės $190.00 parduodame už .

$190.00
$75.00
$95.00

Muiųj krautuvėje yra didžiausia pasirinkimas setų iš ku rlų Tamista tikrai išsirinksi. Mes pristatome ir į Chicagos
apylinkės miestelius Ir už pristatymų nieko neskaitome.

ARCHER FURNITURE

127 No. Dearborn Street
Room 938
Tel. Franklln 4177
Nuo 8 IRI 1 Išėmua Subatae

62

Kast 107-th Street
Kampu lflcblgan Are.
Tel. Pullm&n 1188
Nao 8 U0 a rak. Ir ■ubetomle

muc.ų dirbtuvėje seklyčių setai.

KAZIKAITIS — KAZIK Savininkas

4140 Archer Avenue

Telefonas Lafayette 9733

tadieuis, Rūgs. 13, 1930

DRAUGAS

■

2 skyriaus susirinkimafi įvyko visuomet užima pirmų vietų. ,
rūgs. 5 d.
Vėl nauja ir linksma nau
Malonu pažymėti, kad šis jiena! Tai jaunamečių įstoji
KLIERIKŲ ČERNAUSKŲ igramų. Kunigai, svečiai: gerb. susirinkimas buvo labai skait mas į skyrių. Įstojo šios mer
!kun. J. Židunavičius, Amster- lingas. Kaip visuomet, taip ir gaitės. N. Bakytė, II. GudjoIŠLEISTUVES.
|uam© klebonas, kun. A. Dek- šį kartų gyvai svarstytu sky naitė, L. Tamanauskaitė ir St.
West Side. — Pinu dvyli snys, kun. J. Mačiulionis pa riaus reikalai.
Baniutė.
kos metų Westsidėje apsigy sakė atsisveikinimo puikiau Pone Nausėdienė raportavo
Sekantį mėnesį, tikimės dau
veno Černauskų šeimynėlė, ku sias prakalbas ir gražius lin- iš centro susirinkimo, kad vi
giau sulaukti.
rios tėvas 1924 metuose mirė įkėjimus Aušros Vartų mo- si skyriai, kiek galėdami, ren
ir motina našlė likusi su ket Jkyklų baigusiųjų vardu reiš gėsi prie centro pikniko. Kai- Visoms ir visiems, kas tik
vertą vaikelių, kaipo dievota kia dainele A. Kulikauskaitė kurie skyriai, dėl kai kurių kuom nors prisideda, prie pa
žmona, nenuleido rankų, bet ir gražia muzika F. Jasnaus- priežasčių, negalėdami daly rėmimo seselių Landai, lai
įdirbo ir meldėsi ir, štai, šian kaitė. Klierikas Vincentas Čer vautų ar pasidarbuoti pikni Dievas atmoka šimteriopai. Gi
dien jog vyriausias sūnus, nauskas dėkoja visiems pui ke, rengia “bunco party”, ar skyriaus valdyba- taria nuošir
Viktoras, randasi dvasinėje kiai skambindamas ant piano. šiaip kokį vakarėlį, kad pri dų ačių.
Rėmėja.
„„Mundeleįno seminarijoje penk Studentas P. Atkočiūnas su sidėti savo dalimi prie meti
tuose mokslo metuose, antra A. Peldžium padaręs svečių nio parengimo.
sis sūnus, Vincentas, pernai tarpe kolektų įteikia klierikų Iš pikniko komisijos, ra CICERIEČIAI BUS NUFIL
užbaigęs Tėvų Marijonų Kole motinėlei išleistuvių dovanė portuoja L. T. Stankevičienė,
MUOTI.
gijų, iškeliauja kunigo moks lės $127.25.
kad viskas pavyko sėkmingai.
lus eiti Romon, trečiasis sū O. Černauskienė taria savo $6.50 pridavė Vienuolynui. P.
Iš Detroito į Chicago atvy
nus, Petras, ir ketvirtoji jau prieteliams ir giminėms kurių Tamanauskįenė pridavė sky ko p. Samsonas, lietuvių filniausioji dukrelė, Emilija, bū net iš Shebovgano ir kitų to- riui $15. P. Banienė pati vie mininkas. Jisai atvažiavo tam,
na prie savo jau nebegalin lymųjų vietų bura nuoširdų na tikietų pardavė už $13 ir kad nufilmuoti ciceriečių Vy
čios dirbti motinėlės ir abu, “ačiū”.
pridavė vienuolynui.
tauto apvaikščiojimų, kurs
nors dar jaunų metų, bet jau Visi patenkinti išleistuvė
Kaip gražu, kad antrojo bus laikytas sekmadienį, rug
įdirba ir lengvina nuvargintos mis išsiskirsto 11
yal. va
sėjo 14 d.
skyriaus rėmėjos taip susipra
* gavo motinos senatvę.
kare.
'i-'i tusios. Dirba visos gražioje
Į judomuosius paveikslus,
1
Rap.
Tad geraširdžiai Westsidės
tvarkoje, susiklausyme, užtat žinoma, pateks ne vien cice. I prieteliai, pasinaudoję klieri
ir sėkmės geros visuomet es riečiai, o visi, kurie tame apkų išvažiavimu, ūmu laiku IŠ AKADEMIJOS RĖMĖJŲ
ti. Žodžiu, 2 skyrius visur, ir vaikščiojime dalyvaus.
DR-JOS SUSIRIN
surengė jiems išleistuvių puo
KIMO.
ta. Klebonas veda vakarų.
Vargonininkas, Juozas Bra
zaitis su Moterų Sųjungos 55 Bridgeport. — Šv. Kazimiekp. choru sudarė vakaro pro- no Akademijos Rėmėjų dr-jos

C H I C A G O J E

Jos. F. Budrik. b
Šiandien Lietuvių Radio Valanda
Iš stoties WCFL 970 kyl. Nuo 6 iki 7 vai. vak. Ne- .
užmirškite užsukti savo radio - išgirsite daug naujų ir
gražių dalykų.

Radio, Piano, Parlor Setų ir Skalbimui Mašinų
z

UPRIOHT PIANO

Grojikliai pianai biskį vartoti,
labai gerai atrodo ir labai gražiai
groja tik $10.00 tereikia
įmokėti.

VAŽIUOKIME Į LIETUVĄ

ES

J5R

$65.00

MES MOKAME CASH
U2 LIETUVOS 5% BONUS
Monev Orderiai į Lietuvų per Radio tiktai 25 centai
Paskolos teikiamos ant Real Estate

Baby Grand Pianas vertės $1,000.00 už
$225.00

Kiti Grand Piana nuo
ii aukščiau.

Tiktai Vieninteliu Lietuvos Jūros Keliu j
per
KLAIPĖDĄ
Greitas susisiekimas via Kopanliagen

Puikus Laivai
—
švarumas ir Patogumas

Ganėtinai Gero Maisto'
Malonus Patarnavimas į

—
—

Laivu Išplaukimai Iš Jjew York:

S. S. “UNITED STATES’’ ................. Rugsėjo 27
S. S. “HELLIG OLAV”
................ Spalio 4
S. S. “OSCAR II’’ .............................
Spalio 11

KAUFMAN STATE BANK
* 124 N. LA SALUS St.,“

KAINOS*

SUMAŽINTOS

Informacijų ir laivakorčių rdltalala kreipkitės

paa

r&to agentų nrb»:|

SCAN0INAVIAH-AMER1CAN LINE

CHICAGO, ILL.

27 WHITEHALL ST.

9B

NEW YORK, N.Y.

248 WASH4N&TON ST.

BOSTON, MASS.

ISO N. LA ŠALIE ST.

CHICAGO, ILL.

t

*

LIETUVIU ROJUS
Bus išparduodama % *r ’/2 akro 1°~

tai ant kalno su dideliais medžiais.

RADIO

C0MBINATI0N RADIO

Kaina per šitą išpardavimą bus su

Didelis pasirinkimas Brunswick
Radio, Victor, RCA, Philco, Majestic, Sparton, Zenitli, Atwater Kent
ir General Motors. Jus galite gau
ti pas mus už daug žemesnės kai
nas negu kur kitur.

Atwater Kent naujas radio ir
plionografas sykiu vertės $250.00
dabar už
'
$ 1 49^00

mažinta.

Negana to, kiekvienam

pirkėjui bus proga sutaupinti dar
eztr.a 10 nuošimtį, perkant per ši
tą išpardavimą.

Nepraleiskite to

Brunsvviek conibination radio ir

plionografas už

$ 185.00

s

kios progos, pasinaudokite nuže

NAUJOS SKALBIMUI MASINOS

minta kaina ir extra nuošimtį, dvi

gubai sutrupinsite pirkdami per ši

Tlior, Maytag ir Hoover karpetų valymui mašina

tą didelį išpardavimą. Bus galima

nupirkti didelius lotus su mažu į-

mokėjimu, likusius lengvais mėne

siniais mokėjimais per 5 metus.

SPRJNG
FOREST, ILL l

Philco Radios su screen grid tūbomis dynamic spyke-.
ris už ..........................................................................

8.P.Kanut//&■ C*
Artkpr A* 4

$72.00

$109.00
>•••••••• $109.00
$59.00
$59.00

Atvvater Kent modelis 60 su viskuo už ...

RUGSĖJO - SEPTEMBER IŠPARDAVIMAS LOTŲ

SUBATOJ IR NEOĖUOJ RUGSĖJO - SEPTEMBER 13 IR 14 D., 1930

Victor su 10dubų su viskuo už ..
\

v v

SPRING FOREST, ILL. (PIRMAI VADINTAS WILLOW SPRINGS)
Subdi vizijos ofisas randasi ant Archer Avė. (Pusė mylios į vakarus nuo Kean Avė.) ir Spring St. Ofisas
atdaras kožną dieną ir Nedėliomis nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakare.

S. P. KAZWELL & co.

Cub Radio su viskuo už ..............

Majestic 8 tūbų su viskuo už............

PARDUODAME ANT LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ

JOS. F. BUDRIK, bt.
3417-21 So. Halsted Street

GENERAL MOTORS
RADIOS

Tel. Boulevard 4705

3343 South Halsted Street

(KAZLAUSKAS ir KAZVVELL TAI TA PATI YPATA).

Republic 8899

W. 63i*d St.
CHICAGO, ILL.
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DRAUGAS

šeštadienis, Rūgs. 13, 1930

VIM

VA

Pradžia 12 valandą po piety.

RENGIA

Įžanga 25c. Vaikams 10c.

S
Vytauto Daržas randasi prie 115-tos gatvės tarp Crawford ir Cicero avės Šv. Kazimie $

BRIDGEPORTO IR BRIGHTON PARKO KOLONIJOS

ro kapinių užpakalyje. Šis daržas yra nuosavybė visų lietuviškų katalikiškų parapijų Chicagoj. Tai bus puikiausia ir patogiausia vieta ne tik piknikams, o ir įvairiems jaunimo
žaislams. Dabar daržas dar nėra pilnai įrengtas. Taigi anksti ateinantį pavasarį bus vis
kas užbaigta ir jo formališkas atidarymas bus rengtas bendrai visų parapijų. Šiuo kar
tu bus išvažiavimas tiktai tų dviejų kolonijų. Turėsime šiokių-tokių įvairumų, užkandžių ir
muziką.
Bridgeporto ir Brlghton Parko Rengėjai.
i

VYTAUTO DARŽE

NEDĖLIOJĘ, RUGSĖJO (SEPTEMBER) 21 D., 1930 M.

•.pijos bažnyčių nors šv. Pane-Į paties Popiežiaus palaimini-14 d., parap. mokyklos kam- tikietų bus galima gauti ant j kviečiami atsilankyti. Visi
i—
s:i.. iš Šilu minimas.
A baryje tuoj po sumos. Visi vietos piknike.
busite no+anVin+i
patenkinti.
lės -----paveikslo
kopijų
Rengimo Komitetas.
Taigi, visi nariai ir svečiai
vos. Ir jau sukako du metu, Jei kas dar nelankė bažny nariai kviečiami dalyvauti,
SILAVOS ATLAIDAI.
Viena tokių vietų yra Šilu kaip mes turime savo tarpe čios, da turi progos šitų pa nes turime daug svarbi} reika
lu svarstymui.
va. Tai yra mūsų Žemaitijos Šiluvos paveikslo kopijų.
daryti ir pasinaudoti Dievo
Marąuette Park. — Mūsų Liurdas. Ji yra nuo seno pla
Kas sekmadienis žmonės
Taip-gi tų dienų įvyksta
malonėmis.
1
brangi Tėvynė, Lietuva, turi čiai pagarsėjusi stebuklingais garbina Dievo Motinos pa
mūsų draugijos išvažiavimas,
Vienas parapijonų.
veikslų mūsų altoriuje. Bet,
daug
plačiai
išgarsėjusių įvykiais.
arba piknikas, Marąuette par
pradedant
rugpiučio
8
diena,
SUSIRINKIMAS IR IŠVA ke, prie 70 gatvės ir Califoršventų vietų, kurias kas met Mūsų klebonas, būdamas že
mes ypatingai garbiname Die
ŽIAVIMAS.
maitis, patraukė į mūsų paratūkstančiai žmonių lanko.
nia avė., 1 vai. po pietų. Bus
vo motinų per astuonias die
visokių gėrimų ir užkandžių.
nas.
Brighton Park. — Draugys
Kas met mes turime tam
Viskas bus duodamą dykai
tės Gvard. Pirma Div. Šv. Ka
tikslui pamokslininkų, kuris
Geriausia Vieta Pirkti
zimiero Karai., susirinkimas nariams ir svečiams, kurie tu
SVARBUS PRANEŠIMAS
rytais ir vakariais skelbia
įvyks nedėlioj, rugsėjo (Sept.) rės mūsų draugijos tikietus. O
Dievo
žodį.
Pereitais
metais
CHICAGOS LIETUVIAMS
turėjome kun. Garmų, o šįmet
turime kun. A. Petrauskų.
Be to, atvaižiuoja daug sve
_
Keelkankykite savęs skaus- ■
timų kunigų į talkų. Kas tik
mala,
Reumatlsmu,
Sausgėla. g
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėėlungtu
nori susitaikyti su Dievu per
g — raumenį) sukimą; nes skau- "
gerų išpažintį ir priimti Jį į 3958 West 111 Street
dėjimai naikina kūno gyvybę ■
■ tr dažnai ant patalo paguldo.
_
savo širdį, turi geriausių' proChicago, III.
■
CAPSICO COMPOUND mo-

C H T C A G O ?

E

1 Ji

Peoples Furniture Co.
Krautuves

g
g

J. F. Radžius |

A. BITINO

i

g
B

' i

'

įl

’ ■

B

Tel. Bevelry 0005
Vienatinis lie
tuvis, kuris Iš
dirba europlško Ir ameriko
niško akmens
paminklus.
Pasirinkimas
didžiausias,

Pirmadienyje, rugsėjo 15 d.,
h jau bus Šiluvos atlaidų pabai
j j ga. Iš ryto pamaldos bus kaip
(l paprastai. O vakare bus miš
Ii parai su įstatymu Šv. Sakra
'į mento, pamokslas, procesija ir
h palaiminimas su šv. Sakramen
tu. Pagaliau, bus suteiktas!

J

stis lengvai pra&allna vlrSmlnėtas Ilgas; mums Šiandie dau-

sios.
Pirmas prleSais šv. Kazi
miero kapinių1
▼artus.

Dukart tvirtesnė 7Be.

■

■ K&TOB" augalais gydytles. kal-

i _ na lt eeatų.

■

Justin Kulis
BlSt floatb Halsted Street
CžM JOAOO. II

į

j
|
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j
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DIDIS LIAUDIES BANKAS
.

.

•

•

f

Stiprybe Kelia
Pasitikėjimą

3238 S. Halsted St.
Tel. Vlctory 4088

Nepaprasta stiprybė musų banko yra svarbiausia jo augimo
priežastis. Daugelis žmonių gyvenančių net už Chicagos ribų de
da čionai savo taupinius. Stiprybės pamatas musų banko yra tas
faktas, kad nuo pereitų metų šis bankas susijungė su viena iš di
džiausių ir stipriausių finansinių grupių Chicagoj National Republic Bancorporation.

Turtai šios galingos, grupės, turinčios apie $250,000,000, stovi
kožnoj valandoj musų banko patarnavimui.
Šie lietuviai, dirbantieji mūsų banke, Sedemka, Jagminas, Rim

ONA MATUTIENĖ

mirė rugsėjo 10, 1930 m. 5 vai. vak. 58 metų amžiaus.
Kilo iš Marijampolės Apskričio, Igliaukos Par., Mergašilių Kaimo. Amerikoje išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nubudime vyrų Kazimierų, 2 sūnų
Antanų ir Džimą, 3 dukteris Oną, Magdelenų ir Elena
ir du žentu. A. a. Ona mirė po nelaimingo nukritimo
trepais. Jos vyras sykiu, ir-gi susižeidė.
Kūnas pašarvotas 3139 W. 38 St. Laidotuvės įvyks
Subatoj, rugsėjo 13 d. Jš namų 9:30 vai. bus atlydėta
į Nekaltą Prasidėjimo Panelės Šv. par. bažnyčių, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielą. Po
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir
požįstaimus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę:

■

i Knyga: "ŽAJ/riNTB BTXI- _

Skyrius:

Tel. Canal 6174

■

I
j

Pigiausias Lietuvis Graborius Chicagoje
668 W. 18th St.

®
■

■ gybė žmonių siunčia padėka- _
■ vones pasveikę Kaina B to per
H paštu i Be arba dvi už II.*B.

kainos žemiau j

į

J. F. Radžius
Ofisas:

Seklyčiai Setą

PtMIHKlįl DIRBTUVĖ

GRABU IŠDIRBYSTEJ Į

Pranešu Chicagos lietuviams, kad jau nerelkės mokėti taip brangiai už grabus. Nuo dabar
mes parduosim olselio kaina grabus visiems. Kurie laidoja gimines, arba savo draugą ar organizacijos narį, galės sutaupyti pusę kainos ant grabų dėl sekamų priežasčių*.
1. Nereikės mokėti komišinas graboriul už
grabą,
2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoja
graborių.
To apsilenkiant jūs sutaupysite šimtus dolerių, o aišku, kad tie pinigai būt buvę išmokėti iš
jūsų 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.

«!■■■■■■■■■■■■
; Reumatizmas sausgėlų:

kevičius, Žabelio, Mickevvicz, Laurinavičia, Metrikis, Adomavičia
ir p-lč Laucaitė maloniai jums patarnaus.

$49.50 iki $98.00
2-jų ir 3-jų šmotų seklyčiom setai, dengti su Moliair,
Moąuatte, arba Erieze, verti ir kitur parsiduoda nuo
$225 iki $300. Mūsų išdirbystės kaina nuo —

$120 iki $175
2-jų ir 3-jų šmotų seklyčiom setai tikro raudonmedžio
romai, rankom dailiai išpiaustyti ir nubaigti, apden
gti pagal vėliausios mados su aukščiausios rūšies
Mohair Antiąue Velvet, Erieze ir tt., Yra verti ir ki
tur parsiduoda nuo $275 iki $450. Mūsų išdirbystės
kaina nuo

$150 iki $250
TURIME ŠIMTUS SETŲ DEL PASIRINKIMO

Lengvus išmokėjimas pritaikinant kiekvienam
pirkėjui pagal norą. ir išgalę.

Peoples ^National 'Bank
and Pfrusl Company
oj' Chicago
47th Street and Ashland Avenue

SPECIALIUS UŽSAKYMUS IMAME IR GREITAI IfiPILDOME SU PILNU UŽGANĖDIJIMU

Senas rakandas priimame į mainas su pirkimui nauju
ir duodame didelę nuolaidą
1
Niekuomet neklysto ir nesigailėsite pirkliaudami žinomose, di
džiausiose ir atsakonringiausioie Lietuvių Krautuvėse,
todėl lankykite Peoples Krautuves!

Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių visoj

Amerikoj savo stiprumu ir geru patarnavimu.

Vyras, Sunad, Dukterys ir Žentai.

Laidotuvėms patarnauja grab. Lachavičius, Telefo
nas Roosevelt 2515.

Nes Peoples Kompanija išdirbinėja juos nuosavoje
dirbtuvėje, pritaikindami kiekvieno pirkėjo skonį ir
parduoda tiesiog publikai už išdirbystės kainų, arba
už pusę. kainos kaip kitose krautuvėse. Todėl dėl sutaupymo pinigų ir įsigijimo geresnio seto lankykite
šias krautuves!
3-jų ir 2-jų šmotų seklyčiom setai, dengti su puikiu
Jacąuard yra verti ir kitur parsiduoda nuo $100 iki
$200. Mūsų krautuvėse pirksite už, nuo

Susivienijęs su National Republic Bancorporation

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St.
Brighton Parke
CHTCAOO, ILL.

Marąuette Parko
CHICAGO, ILL.

DHŪfllB

padienis, Rūgs. 13, 1930

GRABORIAI:

1

Telefonas Yards 1188

J

S. M. SKUDAS

STANLEY P. MAŽEIKA

LIETUVIS GRABORIUS

DAKTARAI:

C H I C A G O J E
ŠVENTĖ — PAŠVENTINI vės bus jaunosios motinos na
me, 1609 So. Halsted Str., kur
MAS.

Ofiso Tel. Victory 3687

J. J. KONARSKIS
DR. A. G. RAKAUSKAS DR.
Gydytojas ir Chirurgas
Telefonas Grovehill 8262

O f. lr Rcz. Tol. Hemlock 2374

jaunieji žada ir apsigyventi.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
P-lė Ustaitė vienturtė, gražiai
2433 W. MARQUETTE ROAD
motinos išauginta. Ponia Us- Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. —K Ir 7 iki 9 vai. vakare.
taitienė yra sena “Draugo’’
,
Eertdomia
nuo 9 — 12 vai. ryto.
skaitytoja.
Nedėllomla pagal sutarty.
Jaunavedžiams laimės!

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET

OR. J. P. POŠKA

Town of Lake. — Sekmad.
Ofisas 2403 WEST 68 STREET
Kertė So. Western Avenue
Tel. Roosevelt 7682
3133 S. IIALSTED STREET
rugsėjo 14 d,, šv. Kryžiaus
Tel. Prospect 1028
Antras ofisas ir
Rezidencija
bažnyčioje bus iškilmės: ŠV.
Turiu automobilius visokiems rei
Rezidencija 2359 So. Leavitt St
J. Luleviftus
Tel. Canal 2330
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
kalams. Kaina prieinama.
Kryžiaus Paaukštinimo Šven
GRABORIUS IR
Ofiso
Vai. Nuo 9-12 rytais! nuo 7-9
Valandos:
2-4
po
pietų
lr
7-8
v.
t
BALSAM UOTOJA8 tė ir pašventinimas naujai į3319 AUBURN AVENUE
Nedėlioj pagal susitarimą
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
Patarnauju laido
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
rengtų koplytėlių — V. J. Aly
Cliicago, Illinois
tuvėse visose mie
Šventadieniais pagal sutarimą.
Ofiso Tel. Virginla 0036
sto
ir miesteliu vų Darželyj, ir Pan. Š. Apreiš- į
NELAIMĖ.
i
Rezidencijos: Van Buren 5858
Telefonas Boulevard 1939
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui. kimo. Iškilmės prasidės 3 vai.
Tel. Canal 6764
Republic 8466
Ona Matutienė, gyv. 3139
8102 S. Ralsted p. p. Pamokslų sakys misio
Dr.
Sv
A.
Brenza
LIETUVIS GRABORIUS
SI. Chicago, III.
W. 38 st., pereitų pirmadieni ’ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofiso Valandos:
Patarnauja laidotuvėse kuopigiau
Tel. Victory lllk nierius, Tėvas A. Petrauskas,
sutiko nelaimę, o trečiadienį
4142 Archer Avenue
šia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o
9
iki
12,
1 iki 3 d. ir 6:30 iki 1
šventinimų atliks D. G. prela
mano darbu busite užganėdinti.
GYDYTOJAS,
prisėjo skirtis su šiuo pašau- ' Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų
tas M. Krušas. Bus iškilmin
9:30 vakare
>
CHIRURGAS
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
2 iki 4 Ir 6 iki 8 v. v.
liu.
. ,
2314 AVest 23rd Place
I
4608 S. ASHLAND AVENUE
gi Mišparai prie išstatyto Šv.
Nedėliomls nuo 10 iki 12 ryto
IR OBSTETRIKAS
Minėtų dienų ji su savo vy- Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.
GRAĖORIUS IR LAIDOTUVIŲ
Chicago, Illinois
staigias
ir chroniškas ligas
Sakramento; adoracija Šv.
Chicago, III. j Gyd0 vyrų, moterų
Netoli 46th St.
Vai.; nuo 8:30 iki 9:30 vak.
VEDĖJAS
ir vaikų
„ v
..
o ,
. ru lipo trepais ir jau viršuje
SKYRIUS
Kryžiaus relikvijos. Solo gie- • ,
1650 West 46th St.
1439 S. 49 Court Cicero, III.
,
A
Tv:
i • » p-; būdama
dėl, kokios tai
DARO OPERACIJAS
Ofiso Tel. Victory 8898
dos
poni. A.
Pieržinskienė,
„ .
. ,prie- . Rez. Tel. Midway 5512
Tel. Cicero 5927
Kampas 46tb ir Paulina Sta
IS L. Daukšaitė, šv. Cecilijos žasties, Puo15 zerayn lr '“rtU
Ligonius priima kasdieną nuo
Rezidencijos Tel. Drei«l 9191
Tel. Boulevard 5203 - 8413
pietų iki 8 vai. vakaro.
nutraukė savo vyrų. Vyras
Nedėllomis ir seredoniis tik
Nuliudimo
valandoje
kreipkitės choros, vadovaujant varg. VI.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
susižeidė kojų, o ji nusilaužė
iškaino susitarus
prie manęs,
patarnausiu simpatišDaukšai, giedos mišparus.
Oakley Avenue ir 24-tas Street
kai,
mandagiai,
gerai
ir pigiau
sprandų ir mirė County ligo- į
PIGIAUSIAS EIET. GRABORIUS
Ofisas ir Laboratorija
negu kltūr. Koplyčia dėl šermenų
Telef. Wilmette 195 arba
Šv. Kryžiaus bažnyčia gra
Rusas Gydytojas lr Chirurgas
CHSCAGOJE
dykai.
ninėj.
Ji
buvo
ištekėjus
už
,
Ir K-RAY
Canal
1713
Specialistas Moteriškų. Vyriškų
Laidotuvėse pa
ži savo arkitektura, dekoraci-.
„
Valandos:
2
iki
4
p.
p.
Panedėllalr
tarnauju
geriausia
2130 AVEST 22nd STREET
Valkų lr visų chroniškų ligų
j.,.
a j u
j :trecio vyro. Po antru vyru
lr Ketvergais vakare
jomis, didingumu, o dabar da i ,.
. T
.v. _
ir pigiau negu kiti
CHICAGO
vadinosi Juozapavičienė. Ji
Ofisas 8102 So. Halsted St
todėl, kad priklau
gražesnė
naujais
įrengimais.
Kampas
81
Street
sau prie grabu UWentworth 3000
UNDERTAKING CO,
dirbystės.
Šį sekmad. visiems chicagie- paliko 2 aunu ir 3 dukteris.
VALANDOS: 1—8 po piet. 7-S vak.
Tel. Lafayette 6798
P. B. Hadley Llc.
OFISAS
Laidotuvėse
patarnauja '
eiams gera proga dalyvauti
868 West 18 Street
Koplyčia Dykai
Eez. Tel. Stewart 8191 Nedėliomls ir šventadieniais 10-12
I
Telef. Canal 6174
710 AVEST 18th STREET šventose bažn. iškilmėse šv. West Sidės graborius LachaSKYRIUS: 8238 S.
vičius.
Canal 3161
Halsted Street, Tel.
Kryžiaus
baž.
irt
pamatyti
gra
,
I
PRANEŠIMAS
Victory 4088.
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.
žiu Am. lietuvių kat. bažnyčių, i LIETUVIŲ VALANDOS ME-!
Gydytojas ir Chirurgas

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

S. D. LACHAWICZ

DR. T. DUNDULIS

DR. A. RAČKDS

I. J. Z O L P

DR. R. C. CUPLER

J. F. RADZIUS

DR. A, A. ROTH

BUTKUS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. H. BARTON

A. PETKUS CO.

Phone Boulevard 4139

Kun. £. Linkus.

LIETUVIS GRABORIUS

A. MASALSKIS

Nauja graži koplyčia dykai

GRABORIUS

4256 SO. MOZART ST.

DIEVO APVEIZDOS PAR.
ŽINELĖS.

Tel. Virginia 1290

Rugsėjo 20 d. 4 valandų po
pietų bus iškilmingos vestu
vės p-lės Ustaitės su S. Kiršiu.
P-lė Ustaitė yra Dievo ApLIETUVI3 GRABORIUS
veizdos parapijos, o jaunikis
Ofisas
4603 S. Marsbfield Avenue Aušros Vartų parap. Bažnyčia
bus papuošta gražiai. Vestu
Tel. Boulevard 9277

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas ir
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui
skyrių.

EZERSKI

Nauja, graži ko
plyčia dykai.
3307 AUBURN AVENUE

TINĖS SUKAKTUVĖS.

DR. M. T. STRIKOL

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

. Office: 4459 S. California Avė.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Nedėliojo pagal sutarty.
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai- i
člu — viršuj Belskto-Rakščlo aptleKaip teko girdęjįi, subatosr-------------------------------------- kos) po nr. 2428 West Marųuette R d.
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel,
vakare, Rūgs. 1^ d. Jos. F. 1
Prospect 1938.
Senas ofisas toj pačioj
vietoj:
Budrikas, savininkas dviejų,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
>601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo
MICHIGAN AVENUE
> iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7888
liet. radio ir muzikos krautu- ; 4910 SO.
X — Spinduliai
Tel. Kenwood 5107
tez. 6641 8. Aibany Avė. Tel. ProsValandos:
vių, rengia specialiai gražų *.
•ect 1888. Nedėtomis tik pagal eaOfisas 2201 West ?2nd Street
Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
arty.
Cor.
So. Leavitt St. Tel. Canal 6228
radio programų iš stoties(
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
Rezidencija: 6640 So M .pl^Arood
WCFL nuo 6« iki 7 vai. — Da- apart šventadienio ir ketvirtadienio
Avenue
Tel. Repnbllc 7868
Tel. Euclld 817
Valandos 1 -« 3 & 7 — 8 v. v.
lyvauja geriausi dainininkai
Nedėlioj: 10 — 12 ryto
— artistai, kaip Vanagaitis, 4901 — 14 St.OFISAI:
2924 tVashingtoi
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd
Tel. Canal 8267 Rea. prospect 6888
Olšauskas, Mrs. Vaitkus, Jo- Tel.
gjpėro 662. Tel. Kedzle 2460-2461 Ofisas: 83} So. Oak I’ark Avenue
Prie Garfleld Park “L”
zavitaS* ir kiti. Grfffir*Bttffrik<y
Vai.: 9—10 ryt., 6—8 v. v.
• radio speciali* orkestrą.
Išskiriant seredos, ned. 10-11

DR. S. BIEZIS

A. L. DAVIDONIS, M, D.

DR. H ARWOOŪ

DR. P, L ZALATORIS

DR. S. A. DOWIAT

■ag

Tai bus metinės Bndriko
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
radio programų sukaktuvės,
Rezidencija
4729 W. 12 Pi.
Ntdfellomli
nes jau suėjo lygiai metai lai- Tel. Cicero 2888
Susltarui
ko, kaip Budrikas siimanė ir _
iki šiol duoda radio progra- Ofiso lr Rea. Boulevard 6918
mus. Patartina, kad subatos
vakare, 6 vai. visu lietuvių ra8464 80. HALSTED STREET
idios butu “nutunytos” ant
Ofiso valandos nuo I iki 8 po
stoties WCFL, 970 kiloc.
pietų lr • iki 8 vai. vakare

OR. A. J. BERTASH

“Mike”.

AR ŽINOTE, KAD

Ambulance Patarnavimas
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar

navimą.

Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.

Iš Lietuves vyrai, kaipo milžinai
atvažiuoja ir visiems
čampionams
per nosis duoda.
Taip ir T. A. D. tonikas visiems
seniems tonikoms duoda lr apgali.
T. A. D. dar tik kelių metų senu
mo, o jau turi tūkstančius vartoto
jų ir nuo jų padėkavonių. T. A. D.
būdamas vienoj formoj, gydo daug
ligų. Reikalaukit iš savo aptlekos ar
ba išdtrbystės.

T. A. D. PRODUCTS
3133 So. Halsted St.
Chicago, III.

Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau

sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas.

Taipgi užlaikome visokius rūbus
PADĖKONĖ

aprengimui mirusiųjų.
Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jums man

dagų ir tinkamą patarnavimą.

F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. Yardte 1741 ir 1742

SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0727
SKYRIUS

1410 So. 49th Ct., Cicero
’

3201 Auburn Avenue

Tel. Cicero 3794
SKYRIUS

Tel. Boulevard 3201

DOMINIKAS
ALEKSANDRAVIČIUS
Mirė rugsėjo 5 d, o palaido
tas šv. Kazimiero kapinėse rug
sėjo 9 d. Buvo sulaukęs 39 me
tų amžiaus. Kilęs iš Tauragės
ap., Švėkšnos par. Salpinių k.
šluomi reiškiame gilios pa
dėkos
žodžius dalyvavusiems
laidotuvėse
giminėms,
drau
gams lr kaimynams. Pakuoja
me gerto, kunigams Junevičiui
ir Gasparaičlul už pamaldas lr
pamokslus bažnyčioj Ir kapinė
se, Pėkuojamo toliau grabneAiatnn, gėlių aukuotojams, gėlių
nešėjoms,
visiems
dalyvavu
siems bažnyčioj ir lydėjuslcms
| kapines.
Reiškiame padėkos
žodžius
graboriui p-nui Eudelkiul už ru
pestingą patarnavimą ir gerą
laidotuvių sutvarkrma.
Ačiū visiems. O tau Domi
nikai lak Gailestingas
Dievas
suteikia amžiną atltsj.
Nuliūdę

SeMuo ir Giminės.

Rea. 8201 S. WALLACE 8TREET

Gydytojas ir Chirurgas
Pel. Hemlock 8700
Rez.

Tel.

Prospect 061# i

DR.B.ARON

1821 SOUTH HALSTED BT.

Reeldencija 6600 So. Artealan Ava.
1 Valandos 11 ryto Iki
po pietų

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisaa 6155 South Kedzle
Rez. 6622 So. Whipple
Vai. 2-4, 7-9 V. v. Išskiriant Ket

f

< iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė

DENTIST AI

AKIŲ GYDYTOJAI:
Tel. Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS

DR. VAITUSH, 0. P, D.

savo

ofisą

po

numeriu

4729 80. ASHLAND AVĖ.
SPECUALISTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 18—12 nuo 8—4 p«
pietų: f—8:88 vakare
Nedėliomls 10 iki 12

Telef. Midway 2880

DENTISTAS

1545 WEST 47 STREET
šalę

Deposltors State Bank skersai
Beoples National Bank arti
Ashland Avenue

Tel. Boulevardl 1401

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris

LIETUVIS AKIŲ

SPECIALISTAS

3343 . S. IIALSTED STREET

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS

Palengvina akių {tempimą
kuris
DENTISTAS
esti
priežastimgalvos
skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 2201 WEST 22nd STREET
mo, ekaudamą akių karštj. Atitai
(Kampas Leavitt- St.)
sau kreivas akta, nulmu cataractua.
Atitaisau trumpą regystę lr tolimą
Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto
regystę.
nuo 1 Iki 9 vakare
Seredoj pagal sutartį
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
Boulevard 7588
sias klaidas.
Rez. Hemlock fCOl
Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

Kainos pigesnės, kaip kitur

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS
4712 So. Ashland Aveflūe
Vai.; Nuo 8 ryto iki 8 vakarų

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

DR. G. SERNER
T.TRTPVTfl

Tel.

Cicero 1260

LIETUVI8 DENTISTAS
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 8
vai. vakare
Nedėliomls pagal sutarty

AKIŲ SPE0IALISTA8 4847 W. 14 ST.

Cicero, III.

Tel. Cicero 2962

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.

DR. HERZMAN
18 RUSUOS
Gerai lietuviams žinomas per 88
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas tr akušeris.

Gydo stalgias
ir chroniškas Il
gas vyrų, moterų Ir valkų pagal nanjauslus metodus X-Ray ir kitokius
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 11 pietų Ir
nuo > Iki 7:30 vai. vakare.

DR. GUSSEN
Tel. Tards 1829

Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
7—9 vakare

DR. S. ASHER
DENTISTAS

4901 W. 14St.
Cicero, III
Kampas Ilalstod St.
Viršuj National Tea Stote
l
Valandos: nuo 10—4; nuo 8—8
Valandos: 10 vai. ryto iki 8 vai.
Nedėliotai*: nuo 10 iki 12.
vakare. Ned. susitarus
I

Tel. ofiso Canal 8110 Rez So. Shore
2288, arba Randolph 6800.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tol. Plnza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną
Nuo. 2 Iki 8 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedėk nuo 10 iki 13 dieną

t

oeeiaaiems, nugs.

DRAUGAS

6

REAL ESTATE
Kryžiaus par. svet.
tardytojui, karo lauko teismo. MOKINIAI UŽ TRUMPESNarės malonėkit visos susi
nebus svarstoma. Teroristai
NES VALANDAS
Išvažiuojam, tuoj reik parduot 2
rinkti nes turime daug svar
X Ryt Aušros Vartuose per tardymų davė parodymus,
augščių plytų namas, cement. beizm.
karų gar. už jūsų pasiūlymų. Sav.
karienę rugsėjo 21 d. savoje bių reikalų svarstymui — susirinkimai: a) Blaivininkų kad šis teroras yra platesnės WATERTOWN, Mass., rū 21340
No. Oakley Blvd.
salėje, 3133 So. Halsted st. kas dėl išmokėjimo pomirti tuojau po sumos, b) Aušros organizacijos darbas, į kurį gs. 13. — Sustreikavo vietos
Prie vakarienės rūpestingai nių ir t. t.
Vartų vyrų ir moterų — 1 vai. įpinta keliolika asmenų. To- aukštesniosios mokyklos mo
Town of Lake. — Labdary rengiamasi ir be abejonės bus
Valdyba.
ir c) bazaras parapijos darže dėl kad 'larod-v,i visuomenei kiniai. Reikalauja 25 valandų
«PiLThit.wiez
bės parengimas Town of La gerai prisirengta.
Lietuvių Skolinimo ir Bu- tuojau po pietų.
š,os orgarazacijoa
ir mokslo savaitėje.
CONTRACTORS
jos
veikėjus
byla
bus
greičiau

ke bus lapkričio 16 ne Davis
davojimo Bendrovių Lygos,
Valdybos narys.
Sąuore salėj, bet Krenčiaus
antras metinis bankietas įvyk , KAS SVARSTYS TERO siai svarstoma viešame ka
REAL ESTATE
Town
of
Lake.
—
Dr-ja
Šv.
riuomenės teismo posėdy. ‘R.’
salėj, 4600 ir So. Wood St.
sta šį vakarų, Lietuvių Audi
RISTŲ BYLĄ?
Veronikos mot. ir merg. lai- ' torijoj, 3133 S. Halsted Str.,
Statau naujus namus ir se
Brighton Park. — Marijonų kys susirinkimų rūgs. (Sept.)
nus priimu į mainus.
Einant Karo Įstatais, tero
7:30 vai. vakare.
Wm. J. Kareiva
Kolegijos Rėmėjų 35 skyrius 14, 1930, 2 vai. po pietų, Šv.
ATMINK SAVO
2608 WEST 47 STREET
Savininkas
Bus geriausi kalbėtojai iš ristų Juliaus Vaitkevičiaus ir
Del
geriausios
rųšies
mėnesinis susirinkimas įvyks
NAUDAI,
Tel. Lafayette 1083
lietuvių ir Illinois valstijos Antano Pupaleigio byla, ku
ir patarnavimo, šazKad
vesdamas
visus
reikalus
per
rugsėjo 14 d., tuojau po pamal
kit
AUTOMOBILIŲ PARDA lygų. Kastas Sabonis, visų my rios kvota jau pateko teismo
GREEN VALLEY
PROGA RENDAUNIN
dų, mokyklos kambary. Visas
PRODUCTS
VĖJAI
limas dainininkas, išpildys mu
Oisells šviežių kiauši
KAMS
narės ir narius meldžiam atsi
ĮVAIRUS PARDAVIMAI
809 West 35th Street
Reikia 2 labai gabių ener- zikalę programo dalį.
nių, sviesto ir sūrių.
lankyti, nes daug svarbių da4644 SO. PAULINA STREET
CHICAGO
Norėdami įsigyti puikų fin
. gingų pardavėjų pardavinėti Kviečiame visus atsilankyti Parsiduoda. Ashland Food Shop,
Tel. Boulevard 138$
TEL. BOUL. 0611 ARBA 0774
lytų yra neužbaigta .r naujųjų automobilius ir trokus
8220%
So.
Ashland,
avė.
Sav.
išva

Visados
sutaupysi
daug
išlaidų
tų naujuose, moderniškuose
Rengėjų Komisija.
žiuoja Europon.
durime svarstyti.
Perkam
Mortgečius
ir
Bonus.
namuose, garu ar pečium
geroj vietoj. Labai gera vieta
Skolinam pinigus ant Namų,
PARSIDUODA grocernė,
Valdyba.
MALT & HOP
šildomų, kreipkitės į musų
tinkamam žmogui. Nuo $35
Parduodam ir lšmalnom visokį
geras biznis. Del menkos svei Parsiduoda Wholesale ir returtų.
ofisų.
Dievo Apveizdos Parap. — iki $100 savaitėj.
Padarom davernastes ir Pirkimo
katos parduosim pigiai arba tail malt ir hop biznis. 7 metai bei
Pardavimo Notariallškus raštus
H. P. BRANSTETTER
Susivienijimo Brolių ir Seserų
M. J. KIRAS
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes.
mainysim ant namiuko.
kaip įsteigta. 4 registeriai ir ATSAKANTIS PATARNAVIMAS
4391 Archer Avė.
Lietuvių draugija laikys mė
3335 So. Halsted Street
1653 West 89 Street
pamatu musų Pasekmingrumo.
Savininkas R. Andrellunas
Copyright įeibeliai. Kreiptis, Yra
nesinį susirinkimų rugsėjo
MES
GVARANTUOJAM
SAVO
Užlaikau visokių
ATLIKTĄ DARBĄ.
po 6 vai. vak. Priežastis —
lukalnių Ir slda14 d., 1 vai. po pietų, parapi
KAMBARYS RENDON
GERAS
BIZNIS
PIGIAI.
orlnlų daiktų, vė
einame iš biznio.
jos mokyklos 3 kambary. Kvie
liausios mados raSu štymu apšildomas ir ki
Parsiduoda gazolino stotis,
2428 West 47 Street
dlo, planų rolių,
Siame visus narius susirinkti, tais patogumais. Randasi
Gražus 2 flatų muro namas,
rekordų Ir t t garadžius ir Storas reikalingų
SKOLINAM PINIGUS
Tel. Lafayette 1104
Taisau
laikrodžius
nes turime svarbų reikalų
6-6 kamb., karštu vandeniu
3235 So.Halsted Street
$50,00 iki $30,000
Ir muzikos instru daiktų dėl automobilių. Yra 6
svarstymui. Katrie pasilikę su
mentus.
2-ros lubos
kambarių pagyvenimas. Vis Tunijių ir taisau players ir repro- neimam komiso iki $300.00 apšildomas, arti Marąuette
2650
West
63rd
St.
Chioago
mokestimis, malonėsite užsimo
kas įrengta kuogeriausia. Biz- ducing pianus. Darbų atieku atsa- J. NAMON & CO. Parko. Savininkas parduos
Telefoną* HEMLOCK 8380
.
. kančiai ir pigiai. Važiuoju j bile kuketi. Prašomi atsivesti ir nau
pigiai.
nis išdirbtas per 6 metus. Mai- rių miesto dalį.
REIKALINGA moteris dirb
,Po Valstijos Priežiūra
jų narių. Vyrai ir moterys ti aptiekoj po dienų savaitėj.
WM.
KANAPACKAS
4 kamb. muro cottage, arti
nysiu į prapertę Marąuette
A. ALESAUSKAS
6755 So. Westem Avė.
dabar priimami lygiomis tei
6522
So.
Rockwell
St.
63 St. ir Kedzie avė., platus
Ęarke arba Brighton Parke.
Klaust Mr. STEPHENS
Telefonas Grovehill 1038
MOTOR EZPRESS
Tel. Republic 8305
sėmis.
lotas. Parduos arba mainys
Tų biznio šakų suprantantis
2916 Irving Park
Juozas Blankus, pinu.
Mes permufuojame-perveža- darys gerus pinigus. Atsišauant loto geroj vietoj.
Netoli Kedzie
me pianus, forničius ir kito kit tuojau.
ĮVAIRŪS K ONT R AK TORI AI: Lotas, 30x125, pusę bloko
Town of Lake. — šv. Kazi
kius dalykus.
Stanley Kanapackis
nuo Marąuette Rd. Kaina
miero Akademijos Rem. 1 sk. Reikalingas senyvas žmogus
Taipgi parduodame anglis
5158 So. Westem avė.
$600.
laikys savo susirinkimų nedė- prie namų darbo, nevedęs. Tu
MES
geriausios rųšies už prieina
Tel. Prospect 8157
A. N. MASULIS & CO.
lioj rugsėjo 14 d. 2 vai. Šv. rės ruimų ir valgį su mokes
Budavojam naujas namus,
miausių kainų. Musų patarna
Namų Statymo Kontraktorius
6641 So. Western Avė.
Kryžiaus par. mokyklos kam čių sutarsime. 477 Deming PI.
Statau Įvairiausius namus prieinama dirbam cemento darbus - fun
vimas yra greitas, geras ir
Tel. Republic 5550
% kaina.
AUTOMOBIU AI
bary. Visi nariai prašomi su Chicago, III.
damentus saidvokus, taipgi
Diversey 7824 nebrangus.
7217 S. CALIFORNIA AVĖ. muro darbus, iš medinių pa
sirinkti.
•
MAINAS.
7126 So. Rockwell Street
Reikia
radio
pardavėjas.
Telefonas Hemlock 5526
Valdyba.
darom
mūrinius,
apmurinam
Turiu du bizniavus namus
Telef. Republic 5099
Tik veiklus tesikreipia. Gera
Phona Virginia 2054
medinį
namų
po
vienų
plytų.
prie Halsted st. Bridgeporte,
Mes pervežamo daiktus ir Į Geriausios Rūfries AutomobiBridgeport. — Chicagąs yįfita išsidirbti į augštų pozi
JO8SPH VILIMAS
Atrodo
mūrinis,
po
to
jau
ne2 Storai ir 6 flatai. Noriu
kitus miestus.
Lietuvių Auditorijos B-vė tu cijų. Kreiptis
Namų Statymo
reik pentyt. Turim namų ant mainyti į nedidelę farmų ne
rės savo metinę iškilmingų va- '4916 W. 14 St.
Cicero, III.
Ateik pažiūrėti musų nau
Kontraktorius
pardavimo ir mainymo.
toli Chicagos.
T0WN OF LAKE
jausių DE SOTO ir PLY

ŽINiy-ŽINELĖS

VYTAUTO DIENA GHIGAGOJ SPALIO 26 D.

PRANEŠIMAL

MORGIČIAI-PASKOLOS
S. L FABIAN & CO.

MAROUETTE JEWELRY
& RADIO

BARGENAI

M. ZIZAS

DUOTO IH PLYMOUTH

4556 So. Rockwell Street

PENTUOJAME AUTOMOBILIUS
Mes esame specijalistai automobilių pentavime. Iš se
nų automobilių padarome kaip naujus. Mūsų darbas
pilnai garantuotas — kainos žemos.
Taipgi, mes taisome, grysuojame, mazgojame, saimanizuojame ir atliekame visų “body and fender work.”
Turime vietos pastatyti automobiliams—storage. Viso
kiais reikalais kreipkitės.*

ROXEE AUTO PAINTING SHOP

Volėms gerai žinomas biznierius
Adomas Stugis buvo išvykęs Lietu
von, kur su šeimyna praleido 3 mė
nesius. Dabar sugrįžo ir gatavas pa
tarnauti savo kostrtmeriams. Prista
to anglis ir mufuoja.
Reikale meldžiami kreiptis:

ADAM STUGIS

Prasideda SUB. RYTE RŪGS. — SEPT. 13, 1930

Telef.

GENERALIS KONTRAKTORIUS
Statau namus kaip muro taip ir
medžio nuo mažiausio iki didžiausio.
Kainos prlelnamiauslos.

ir

Stipriausi

Automobiliai.

BALZEKAS MOTORS
6012-14 So. Kedzie Avė.

20 iki 30% ant demonstratorių ir sempelių, tokių žino
mų išdirbysčių kaip

PHILCO
LYRIC
KENNEDY

DYKAI

DYKAI

Nugabenimas

Įrengimas

V

1929 Ford Coupe, kaip
naujas ....................... *.. $300
1929 Ford Tudor; puikiai
išrodo ........................... $295
1929 Ford
Deluxe Sedan ................................. $335
1927 Ford Tudor; vėliau

slo modelio ........... $100
1929 Chevrolet Imp. Se-

Kviečiame atsilankyti į musų štorų ir pamatyti

TELEVISION
Stebuklų visų laikų

Television programai prasideda nuo 9 vai. ryto iki
9:30 vai. vak.

dan ................................. $325
1926 Hudson Coach, pui
kiai Išrodo .................. $250
1926 Peerless Sedan; bar
genas ...........................X $175
1927 Buick Coupe; bar-

genas ............................. $176
Mažai

įmokėti.

Geros

Išlygos.

LIPSKY’S MUSIG & RADIO STORE
THE HOUSE OF SERVICE

4916 W. 14 St.

Cicero, III.

Atdara vakarais iki 10 vai.

ARCHER - KEDZIE
MOTOR CO.
4391 ARCHER AVĖ.

kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiimiiiiimii

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

PETRAS GRIBAS

NAUJI GERIAUSI

ZENITH
CROSELY
KOLSTER

JOHN PAKEL & CO.

Phone Republic 4949

Telef. Republic 9004

ARTOTI karai
su musų patyru
sių mechanikų O. K.
yra pilnoje tvarkoje.
Jų vertė didelė, ateik
įsitikinti.

AUTOMOBILIAI

Moliavojimo Kontraktorius

GRAHAM PAI6E

Tel. Lafayette 7674

PARSIDUODA PIGIAI.

JONAS PUDZIUVELIS

2 metų laklo išbiokėjlmnl
Taipgi budavojam visokius naujus

namus.

436 W. 45 St.

Yards 2124

Arba

2100 W. 23 St.

Canal 5065

Telefonas Canal 7231

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo Kontraktorius

Maliavų ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas atakas.

Mes mollarojtme. dekoruojame ir 1884 So. LEAVITT ST.
CHICAGO
lšpoperiuojame
visokius
nųmus.
Kaina $846.00 F. O. B.
M. YUSZKA
Musų kainos labai preinamos Ir dar
Jei manai pirkU karų. pirmiausiai bas garantuotas.
Plumbing & Heating
ateik pas mus ir persitikrink, kad
Kaipo lietuvis, lietuviams patarpas mus rasite geriausios rųšies au
6127 S. Maplewood Avė.
ntfuslu kuogeriausia.
tomobilius už žemų kainų.
Taipgi turime Įvairių Įvairiausių
Tel. Lafayette 5197
4426 So. Western Avė.
▼artotų karų už labai mažų kalnų.

W. & L. ELECTRIC CO.

BRIGHTON MOTOR SALES

Tel. Lafayette 8227

Not Ine.
Elektros kontraktoriai, suvedam švie šapos Telef.
sas ir jėgų. Elektros relkmenos ir Hemlock 2S47
fikščieriai.

INC.
Bartninkai: Vainoras, J. Lankys
Telefonas Lafayette MM

Namų Telef.
Republic 5631

3962 Archer Avenue

L. DOMBROWSKI A SO1V
801$ West 47 Street

JOHN YERKES

PERBUDAVOTI
‘
INTERNATIONAL TROKAI

A M. BUTCHAS

Plumbing & Heating Lietuvis
KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas
Kainos prieinamos

I Maliavų ir visokių geležinių

Mes turime keletu 12 tonų trokų su
gravi ty dump bodies — 2 tonų časis 'daiktų (hardware) krautuvė,
— 2% ir 3% tonų trokus su dump
bodies — Chicago stake bodies — a- į Atliekame maliavojimo darltejaus tankais Ir kitokių rūšių bo
.bus iš lauko ir vidaus, taipgi
dies.
Taipgi kitokie International Ir ki i plumerio, taisome elektrikas,
tokių lšdirbysčų—% iki 3% tonų di
dumo.
įdedame šilto vandens pečius

International Harvester Co.
of America
2919 S. Wegt*m Are. Prospect 4770
$004 Dlversy Blvd.
Lakerlerr HM

J. MICKEVIČIUS
3201 So. Halsted St.

4 kambarių mūrinė katige 1 kla-

J. C. ENCHER & CO.

Jei Tamlsta nori pirkti Automo
bilį, pirmiausiai prašome ateiti pas
mus Ir pamatyti HUPMOBILE 1931 I
modelių, kurte tikrai Tamlstas nus
tebins savo gražumu, greitumu. Ir
▼Įsa konstrukcija. Kaina $1,195.
f.o.b. Ir aukščiau.

'Uit

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue

sos apylinkėj 61 St. ir So. Troy St.
GENERALIS KONTRAKTORIUS
Kaina pigi, įmokėt tik $1,500.00, li
2452 WEST 69th STREET
Statau naujus namus ir pertaisau kusius kaip nenda. Į mainus priim
senus. Senus namus priimu j mai siu lotų kur galima statyti namų.
Tel. Lafayette 8662
Ofisas Ir Rez. nus.
7030 So. Fairfield Avė. 4 flatai 2
ir 2384
4401 S. Mozart St
po 4 ir 2 po 5 kambarius. Naujas
2650 West 69 Street
muro namas 1 klasos įrengimai. Kai
Telef. Hemlock 4576
na prieinakna- I mainus
priimsiu
mažų namų ar lotus.
GENERALIAI KONTRAKTORIAI
FOUR LEAF CLOVER
Jeigu nepatiktų jums virš minėti
Real Estate ir visokia apdrauda
namai, tai turiu dar lotus ant gra
Notary Public
CONSTRUCTION
žaus kampo 65th So. Washtenaw,
Skyrius 4429 So. Fairfield
Fundamentai
kurgalima butų pastatyti pagal jusi)
Cementiniai bloksal
noro Bungalovv arba 4 ar 10 flatų
Garadžial, porčial
taip kaip jums geriau patiks.

HUPMOBILE
Geriausi

Republic 6396

D. GRICIUS

GAGE PARK MOTOR
SALES
4642 So. Wood Street
Joe Bagdonas, Savininkas
Tel. Lafayette 0973
5625-27 S. WESTERN AVĖ.
Telefonas Prospect 5669
£iiiimH!iiiiiiiimiiiimiiiiiiiiHiiiiiiiiiii%

V. TAMOŠAUCKAS, savininkas
907 W. 35th ST.
CHICAGO, ILL.

RADIO IŠPARDAVIMAS

MOUTH Chrysler išdirbystės
automobilių už labai prieina
mų kainų.
Naujas De -Soto $885.00 f.o.b.
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.

ir tt. Kainos prieinamos.
4414 So. Rockwell St

Tel. Lafayette 4689

2422 WEST 69th STREET

Thomas Higgins
PLUMBERIB

Turiu patyrimų per daugelį metų.
Darbų atliekų greitai Ir pigiai.
2313 SO. OAKLEY AVĖ.
Telef. Canal 0119

JUOJAS VILIMAS
Kontraktorius
4556 South Rockwell St.
Tel. Virginia 2054

PARSIDUODA namas dvie
jų flatų, 7 ir 8 kambarių, po
num. 1908 W. Division gat.
Kaina numažinta, sųlygos la
bai lengvios. Galima mainyti
ant tuščio loto apartmentų ar
ba rezidencijų apielinkėje.
Klauskite:
Humboldt 3393
JEI NORI PIRKTI
NAUJĄ NAMĄ

arba turi senų namų ir nori
mainyti į naujų, atsilankyk į
musų ofisų, mes turime didelį
pasirinkimų visokių puikiau
sių namų.
M. J. KIRAS
3335 So. Halsted Street
PARDAVIMUI

AR

MAINYMUI

bevelk naujos vieno augšto blzniavas
murė namas. Storas ir 6 katnbarlai
su karšto vandenio šiluma. Randa
si vienas blokas nuo didelio teatro.
Gera vieta minkštų rėrlmų ar kitokio
biznio.
Savininkas
parduos pigiai
arba manyq į bile kokį namų nepai
sant vietos ir reikale duos priedo pi
nigais. Matykites su
JOKIIPH Yi;SHKEWITZ

2422 West 69th Street
TcL Proepoct 3140

