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Automobilių katastrofoje žuvo prof. kun. T. Gasparaitis
« -fcs V • •

'
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TRYS ISPANAI ĮŠVEN
TINTI KUNIGAIS

LAIDOTUVES ĮVYKSANTRADIENĮ B
SVENC. VARDO KATEDROS
Trečiadienį 4 vai. popiet au- sunkiai sužeistas, kentėjo ditomobilio nelaimėje mirtinai j Helius skausmus keliolikų vasužeistas ir vakar 8:55 ryti} landų, kol mirtis pakirto jo
mirė prof. kun. Tanias Gas-' gyvybę.
paraitis.
j Teko sužindti, kad a. a. kun.
Ši baisi nelaimė įvyko prie į Tymas bus laidojamas antra
95 gatvės ir Kean avė. Vienu dieni, gegužės mėn. 31 d. 9
automobiliu važiavo kun. T. vai. rytų iš Švenčiausiojo VaGasparaitis, kun. Jurgaitis ir rdo katedros.
St. Urba. Kitas automobilis Velionis buvo profesorium
smogė j kun. Gasparaičio au- Quigley parengiamojoj kunigų
tomobilio šonų. Kun. Gaspa- seminarijoj. Gyveno pas gerb.’!
raitį, mirtinai sužeistų, nuve- kun. H. Vaičiūnų ęiceroj. J
žė į Little Company of Mary kunigus įšventintas 1929 m. J. V. Karo laivyno kapitoligoninę, 95 gat. ir California ( Prieš porų metų mirė jo tėvas, inas G. B. Landenberger’is paave. Kun. Jurgaitis išliko svei: kuris buvo pasižymėjęs iSra- skirtas nauju Samoa gubernakas, o St. Urba lengvai sužei- į dimais. Paliko motinų Mari- torium.
stas.
jonų ir brolius Stanislovų ir --------------------------------------A. a. kun. T. Gasparaitis,1 Jonų.
ANGLIJA PRIEŠINGA
į

VOKIEČIAI R. PR0SIJ91 GINKLUOJĄS;
LENKAI PROTESTUOJA

CHICAGOJE

ATCHISON, Kans. — Trys
POLICIJA NUŠOVĖ
pirmieji iš 26 ispanų augusti-Į
MERGAITĘ
jonų vienuolių, kurie buvo pri
versti apleisti Ispanijų po įvvkusiojo ten politinio perve-' ^°* Kedvale gatvėje polirsmo, šv. Benedikto seminari- eGa šaudydama į bėgantį plėjoje baigė teologijos mokslų ir šikų nušovė 15 metų amžiaus
įšventinti kunigais. Juos įšve- mergaitę Marie Liesch, kuri.
ntino LeavenMrorth ’o vyskupas tuo metu pro ten ėjo.
F.

Johannes’įs.

j

Nauji kunigai augustijonai
yra-: E. Zaranton, C. Belber

___________________________

GARY MAŽINA IŠLAIDAS

________
Gary miesto valdyba nus
prendė miesto išlaidas suma
VETERANAS REPORTE žinti 235,000 dol. per šiuos me
RIS TAPO KATALIKU
tus. Be kitko sumažintas 10
---- ------nuoš. ir visiems miesto darAVASHINGTON, geg. 27. — bininkams atlyginimas.
Šv. Vincento de Paul gailės-'______ 2_____
tingųjų dukterų vedamoje Ii-(
BUS ATIDARYTAS
goninėje veteranas korespon-1
-----------dentas C. P, Hunt’as, ilgus Cook’o apskrities iždininko
metus buvęs laisvamanis, ap-(ofisas bus per visų dienų atiKONFERENCIJAI
krikštytas kataliku gegužės m. darytas kapų puošimo dienų, į
15 d. Šv. Krikšto apeigas at gegužės 30 d. Duodama proga
LONDONAS, geg. 28. — liko ligoninės kapelionas kun. žmonėms užsimokėti mokes
Japonija yra sumaniusi -did Stouter’is.
čius už 1930 m. Nes bebausžiųjų valstybių konferencijų
minis laikas baigsis gegužės
Kinijos reikale be kinų daly DEMOKRATAI UŽ VIE 31 d.
vavimo. Ji mėgino šion konŠUOSIUS DARBUS
ir P. Lanz.

Vokietijos fašistai siekia valstybės vairo, Danei- ferencijon įtraukti Angli ju
PAŠTAS BUS UŽDARYTAS
—v:----AVASHTNGTON,
geg.
27.
—
go koridoriuje riaušės; yra žuvusiųjų. Numa- Bet 81 nesutinkaAnglija pareiškia, kad ji lai- JžJo departamento sekretorius
kad kapų puoši
tomą, kad Prancūzija rrokės karo pkobs. An kosi Amerikos nusistatymo. ! Mills’as aštriais žodžiais kri- moPaskelbta,
dienų Chicagos paštas bus
glija nrieš’^ga konferencijai su japonais Ki Gyvuoja tarpvalstybinė sutar- tikavo Al Smith’ų, kurs pata- uždarytas. Laiškai iš gatvių
tis. Kitos konferencijos nerei ria kongresui skirti kelis bili dėžių bus tik vienų kartų konijos klausimu

LENKAI PROTESTUOJA

FAŠISTAI PUOLA
KANCLERI

VARŠUVA, geg. 28. — Vo
kietija paskelbė, kad ji Rytų
BERLYNAS, geg. 27.
Prūsijoj stato naujas tvirtu- Prūsijos fašistai, prie kuriu
mas Karaliaučiaus, Loetzen’o prisijungė ir junkeriai, deda
: u -i k
,
a • *
•
-a
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i •
"o v,rtov,y anty. pa .angy pasai „t, kanelen
Sako, taa re.kabnga apsauga,. Brnemng,. Tuo „kslu pa lanLenkijos vyriausybė protes- 'kėši pas prezidentų Uinden
tuoja. Lenkai sako, ka|l tos burgu. Šį sekmadienį prezidentvirtovės statomos T/nki.jos
turės pasitarimų su kancpnolimui. Be to, pareiškia, kad ler’ūj
Vokietija tuo būdu peržengia Fašistai nori paimti j savo
rankas valstybės vairų.
taikos sutartį.

kalingos. Japonai negali sa jonus dolerių viešiesiems dar
vintis Kinijos teritorijų.
bams.
Po tos sekretoriaus kritikos
DANCIGO KARIDORIUJE kongreso žemesniųjų rūmų pi
RIAUŠES
rmininkas Garner’is paskelbė,
—
kad demokratai atstovai savo
BERLYNAS, geg. 27. —- susirinkime
nutarė skirti
r»-inciiro miesto n r vv
a, i • • ••
z,1Tllom18 18 imncigo miesto, kejlg bilijonus dolerių įvairiakaridorinje lenkai
ms
darbams,
(lar|,iai sasikovė įu vokwiais •
vyria„ayWs opozi’ijos.

lektuojami.
Pašto ofisuose visgi per
dienų bus parduodami ženkleliai ir kiti specialūs patarna
vimai daromi.

PRANEŠIMAS IR PAKVIETIMAS
Kaip kasmet, taip ir šiemet, Vainikų Dieną
(Decoration Day) gegužės (May) 30 d., 10
vai. rytą Šv. Kazimiero kapinėse bus Ekzekvijos, iškilmingos Mišios ir Stacijos už sielas
tų, kurių kūnai yra palaidoti Šv. Kazimiero
kapinėse. Todėl nuoširdžiai kviečiame visus
lietuvius katalikus, Dvasininkus ir pasaulininkus dalyvauti minėtose pamaldose. Pa
geidaujama ir reikalaujama, kad minėtų pa
maldų metu visi esantieji kapinėse tvarkin
gai ir ramiai laikytųsi bei melstųsi už miru
sius.

•>|

Šv. Kazimiero L. R. K. Kapinių. Valdyba.

KAS LA« ČIKAGA, AR CICERO?
X

Smarki kova tarp Stanciko,

Rašinskienės ir Gubystos
■*-

dėl pirmos vietos

;

Šiandie baigiasi jubiliejinio “Draugo” vajaus kontestas. 12 vai. ryto paskelbta paliaubos. Au
dringiausias rytas visame vajaus perijode

Šiandie paskutinė jublieji- vai, — laimėti, ar pralaimėti,
nio “Draugo” vajaus diena, — kuri įvyks šį rytų. Ir taip,
UŽDARYTOS MOKYKLOS paskutinė kontestininkų tarpu- vakarykščios lenktynės davė
savio lenktvnių-rungtynių die- tokius rezultatus, kad klausiDės Plaines miestely dėl lė na. Dirbtuvių sirenoms ir ba- mas — kas laimės pirmųjų
šų stokos vakar uždarytos vi- į žnvčių varpams sugaudus 12 vietų, pasidarė dar neaiškesbedarbiais. Sakoma, yra kelio
sos trys viešosios pradžios vai. — pietums, vajaus lauke, nis, nes visi trys turi veik po
lika žuvusių.
SENATAS SKIRIA MO
(bus iškelta balta vėliava — pa- lygų balsų skaičių. Akivaizdo
l mokyklos.
Bedarbių riaušės ir parduo
KESČIUS
| baubų ir taikos vėliava.
je to, visi trys gyvena nervinI
tuvių plėšimai vyksta kai ku
giausį momentų, nes tik vie
riuose Vokietijos miestuose.
WASHINGTON, geg. 27. — 500 ČIKAGIECIŲ ŽADA ; Bet pirm negu bus paskelb nas turės laimėti. Bet kuris?
ia paliaubos, dešimtys kontes
“MARŠUOTI”
------------------1 Senatas, svarstydamas valsty-----------tininkų dar dės paskutines pa-Sužinosime Draugo’ pikniPATVIRTINO KABINETĄ bės pajamų ir išlaidų suma,tų,
RAUDONIEJI ARTI
Praneša, kad daugiau kaip stangas, kad sumuštų savo o- ke"
RIAUŠES, ŽUDYMAI
------------varosi pirmyn. Vakar pripaNANKINGO
VOKIETIJOJ
TOKIJO, geg. 27. — Japo-s jjnti ir skirti nauji įvairiau 500 karo veteranų iš 'Chicago I ponentų, kad laimėtų aukštes Staniulis vakar taip pat da
nijos imperatorius patvirtino Į s}og n-^ieg mokesčiai.
ža4a vyl^ti » Washjngtonų ir nę vietų ir geresnę vajaus do- ug laimėjo. Jis gali dar pavy
_
ŠANCHAJUS,
geg.
27.
—
BERLYNAS,
geg. 27.
naujų admirolo Saito suorga-l Bet dar toli galas. Iki šio- reika,auti bonusų išmokėjimo. vanų. Tat, ši diena iki pietų ti ne tik Grybų, bet ir StulginHamburge ir bituose miestan- l’™neša, kad kinų komuniabj
kabinetą Paaiskij kad
pajamomg suraa(a
ma_,
yra audringiausią diena visa skų ir Mandravickų ir net Ja
sey įvyko komunistų riaušės. tfapjos jau netoli Nankingo, premjeras
•
~
,
Visi nušauskų. Žymiai padaugino
Saito yra kartu ir Jai šaltinių. Reikalinga dfcu-i RiverdaJe, pietiniam Chica- me vajaus perijode.
Hamburge komunistų vedami vyriausybės buveinės. Pake-, užsienių reikalų ministeriu.
giau kaip vienas bilijonas do-;Kos priemiesty, vakar apiplė- “Draugo” skaitytojai, rėmė savo balsų skaičius PabijonaiIšdarbiai puolės plėšti pa r- liu-i tos gausingas gaujos užjai, visa, mūsų visuomenė ne tis ir Taruška.
lerių pajamų, o čia dar nė pu-j^as bankas.
dnotnves. Žuvo 1 policininkas F’’ma vien plėšimais, namų de- DAUGIAU IAPONŲ KA
kantriai lauks rytdienos, ka
sės to nepasiekta.
Su šiuomi ir statau taškų
ir 1 komunistas. Apie 39 su- ginimais ir žmonių žudymais.
KĄ DARYS KONGRESAS?!da bus paskelbta, kas laimėjo
REIVIŲ HARBINE
________
i pirmąsias vietas ir geriausias jubiliejinio “Draugo” vajaus
žeistų.
Kinų vyriausybė skelbia,;
GABUS SAVAMOKSLIS
WASHINGTON, geg. 27.—'dovanas.-^Pirmos žinios per eigai ir kontestininkų lenkty
kad jos kariuomenė atmušus HARBINAS, Mandžiūrija,
DAILININKAS
nėms. Visi pasimatysime ry
Karo veteranų taip vadinama I garsiakalbius pasklvs po visų
20 KOMUNISTU AREŠ atgal raudonuosius.
geg. 28.. — Čia atvyko 9-oji
toj, “Draugo” piknike, Vy
TUOTA
japonų kariuomenės divizija.
Gražiai, Joniškėlio vals. Čia bonusų armija keliais būriais Vytauto parkų, milžiniškam tauto parke.
Tokiu būdu japonai praplės yra gana gabus, savamokslis myšuoja sostinės link. Vie- “Draugo” piknike.
GAL MOKĖS KARO
VTEN1A, Austrija, geg. 27. j
veikimų prieš sukilėlius kinus, tapyboj, meno sielų turįs Bropolicija numato nesmagu-' Vakarykščia vajaus diena Vajaus knygoms patikrinti
• SKOLAS
— Komunistų gauja užpuolė
nfus Uogintas. Iki šiol jis paikada ?ia
karo ve-(taip pat pasižymėjo didelėms ir kontestininkų laimėjimams
automobiliu važiavusį J. Val- PARYŽIUS, geg. 28. — žiPAMIŠĖLIS NUŽUDĖ
šęs skelbimus ir kitas smulk- taranai. Sako, kad kongresas rungtynėms ir dideliais laimė- paliudyti komisijon įeina šie,
—x? bonusų
v------- jimais. Daugiausiai laimėjo
stvbių atstovą Stoekton’ų. 20 novaį pareiškia, kad Prancn-',
MERGAITĘ
[menas, dabar Grftžių bažny- k»_$ ----nors x
turi. dj»vyti
asmenys: adv. Mast-MastausRašinskienė ir iGubysta. Abie
raudonųjų areštuota.
zįja ateinantį gruodžio mėnesį' CLEVELAND, O., geg. 27. čiai nutapė drobėj didelį “Go- klausimu.
kas, adv. J. Brenza, kun. A.
jų panaudota šimtai tūkstan-l
----------atnaujina karo skolų mo- — Staiga pamišęs Jake Gor- lgotos” paveikslų. Daugelis
čių balsų, kad sumuštų Stan- linkus ir ponios: K. Račkienė^
ORO STOVIS
NAUJAS GRAIKŲ KABI- kėjimų J. Valstybėms.
don’as, 38 m. amž., su peiliu stebisi, kad tas jaunuolis, be
cikų ir vienas ar kitas užimtų B. Lenkauskienė ir M. Vaičiū
N ETAS
gkolų mokėjimų yra nu-j puolė einančių į mokyklų me-! specialaus mokslo galėjo suCHICAGO IR z APYLIN pirmųjų vietų.
nienė.
ATĖNAI, geg. 27. — Nau sistatęs liberalų vadas Herri- rgaičių būrį. Vienų mergaitę kurti tokį gražų paveikslų,
7/7. Sakalas,
Stancikas nieko nedarė. Ma
jų graikų ministeriu kabinetų ot’as, kuriam gal bus lemta u-'nužudė ir kelias sužeidė. Tuo-i Reikėtų, kad! šitas žmogus KES. — Šiandien iš dalies
Vajaus vedėjas
tyt, jis ruošiasi paskutinei kodebesuota; šalta.
patektų į meno mokyklų
jau jis nutvertas.
suorganizavo A. Papanastasio.' žimti premjero vietų.
j
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Išskyrus

t'
sekmadienius

PRENUMEKATO8 KAINA: Metams — >«.O0. Pusa| Metų — 91.60, Trims Mėnesiams — 99.09, Vlanam
l^ėneslul — 96a Europoje — Metams 97.00, Pusei Ma
tą — 94 00. Kopija .Ola
Ęandradarbiams Ir korespondentams raitų nesrųfena. Jei uepraSoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam
ttfcalui Palto lenkių.
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vai.
Skelbimų kainos prlslundlamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
vai. po piet
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DIENOS KLAUSIMAI

|

SPAUDOS RĖMIMAS

Dienraštis “Draugas” yra dėkingas sa
vo talkininkams-kontestininkams, kurie per
keletą mėnesių dirbo su didžiausiu pasiauko
jimų ir dideli naujų skaitytojų skaičių įrašė.
^Į)rąugąs” taip pat yra dėkingas lietuvių
katalikų visuomenei, kuri dienraštį rėmė per
tąlkininkus ar tiesioginai.
Dėl to rytoj, piknike, kuris įvyksta Vy
tauto parke, visi turėsime progos drauge su
mūsų talkininkais pasidžiaugti nuveiktais da
rbais ir pasveikinti pirmąsias dovanas lai■tūjusius. Kartu ir savo spaudą paremkime,
a Tad visi nuoširdžiai kviečiami atvykti į
jf^toj įvyksiantį “Draugo” pikniką.

Kas nežino, kad šiandien spauda vaidi
lą labai svarbų vaidmenį religiškame, tautišfcąme ir visuomeniškame gyvenime. Ne veltui
Katalikų Bažnyčios vadovybė atvejų atvejais
Vagina skaityti ir remti katalikiškuosius laikjaščius. Sakoma, jei šv. Povilas mūsų laikais
entų, jis būtų laikraščio redaktorium. Tauii* valstybių vadai taip pat daugiausia
fiėmesio kreipia į spaudą, nes ji nustato viluomenės opiniją. Kiekviena valdžia sten
giasi įsigyti spaudos palankumą, nes žino,
kad be spaudos pagalbos negali įvykdyti gyfeniman savo nusistatymo, programos.
Nieks daugiau negali įvertinti spaudos
sikšmės, kaip mes, lietuviai. Kada mūsų tauvadai pradėjo kelti tautos sąmonę, kelti
& iš miego, pirmoje vietoje rūpinosi leisti
lętuviškas knygas, laikraščius. Spaudos d'raulimo metu Lietuvoje slaptai gabenta knygos
M laikraščiai iš užsieniu ir platinta žmonių
irpe. Tai daryta su didžiausiu pasiaukojiKnygnešių vardai stambiomis raidėmis
Jiūsų tautos istorijoje įrašyti. Ir ne be reiSato. Jei ne spauda ir jos uolūs platintojai,
iažin, ar Lietuva šiandien būtų nepriklauso
ma valstybė.
į Amerikos lietuvių gyvenime spauda taip
4at yra svarbų vaidmenį suvaidinusi. Kas
Ragino į tautišką veikimą, steigti parapijas,
?

r

P. Orintaitė

MOKSLUS EINANT
S Aš tuomet gimnazijoje buvau baigus
septintąją. Mokiausi ne mūsų apskrities
mieste, bet tolimesniame, į kurį jau nuo
prieškarinių laikų apylinkės šimtamargiai
did&bauriai gabendavo bent po vieną ri
nktinį iš savo šeimynos vaiką mokslų eiti.
lai ir mano tėvas turėjo tiek skonio, kad
rjuvežė mane į skurdų, žydiškais pirkliais
Užterštą, savo apskrities klbirmiestį, —
ilors čia būtų buvę veik trigubai arčiau,
ir žinoma, daug pigiau atsieitų mėnesinio
produktų davinio pristatymas, — bet, ne
žiūrėdamas stambesnių išlaidų, nukarandavo mane net už penketo mylių:
• • f '■
*. — Et, ką čia! Jeigu sykį peršokai
per arklį, tai — ir per uodegą!

* Kai vasaromis, per visą žiemą įsidyknvus (tąip mano vienmetės draugės kai
me sakydavo), iškiūtindavau su matiku
a3r grėbliu rankose drauge su visais į lau
ko darbus, šaipydavosi daugelis iš mano
nenudegusių, tartum saulės nemačiusių,

organizacijas ir draugijas, jei pe mūsų spau-y
da?
Kas Amerikoje kėlė Lietuvos nepri-L
klausomybės obalsį ir ragino dirbti, aukotij
tam tikslui, jei ne lietuvių katalikų laikraš
čiai? Kas padėjo įsteigti ir išlaikyti visą
eilę lietuvių kultūrinių ir ekonominių įstai
gų? Tai vis spauda.

Seštadienis, geg.

28d.,

TRAGIŠKA VILNIAUS
MIESTO IR KRAŠTO
BŪKLĖ

dafrius tokiai padėčiai, vieto
mis šalia tų “lietuviškų“ mo
kyklų, norėdami bet kokia
Mūsų spaudos vaidmuo (rolė) ateityje
kaina pramokyti savo vaikus
bus dar reikšmingesnis. Ji turės stovėti lietu
(Laiškas iš Vilniaus)
gimtosios kalbos, ėmėsi sam
vių tautinių reikalų sargyboje. Mūsų nutau Uždarius 1927 metais eilę dyti, kur galėdami lietuvius
tintojutus ji turės priminti, kad nekištų savo lietuviškų mokyklų, daugelis inteligentus, kad jie pamoky
purvinų pirštų ne į savo reikalus ir neda lietuvių gyvenamų sodžių liko
tų vaikus lietuvių kalbos ir
rytų skriaudos lietuvių tautai. Spauda ir to- be jokių mokyklų Tuose so
juos priruoštų lietuvių kalba
liau turės palaikyti ir ugdyti tautiškąjį ir vi džiuose nesteigė savo mokyk
prie pirmosios išpažinties. De
suomeniškąjį Amerikos lietuvių veikimą.
lų nė lenkai, lyg ko lauki tu ja, čia pasirodė ne taip jau
nu.
Bet ilgaiuia-.i, nors vietos prastas dalykas, kaip lietuDėl to, kas remia lietuvių katalikų spau
dą, tą drąsiai galima vadinti visiškai susi- gyventojai li?u\iai su švieti-Iviai manė. Prieš kelerius niepratusiu lietuviu kataliku.
Įmo draugija “R/tu” dėjo vi- tus buvo išleistas parėdymas,
Rytojaus dieną galima vadinti lietuvių iPastan-'as atgauti nctei-, duodąs teisę iš pasienio zonos
se;m ir be jokm pamato uz j kuo nors prasikaltusius asine-'
katalikų spaudos paramos diena.
darytoms mokykloms, vienur uis išsiųsti į Lenkijos gilumą,
uitat lenkai pradėjo steigt'. Pirmoj eilėj nuėjo minėti ne
./
KAPINIŲ DIENA
grynai lenkiškas mokyklas 'tuviai inteligentai, kurių pasPirmiausia atriųs$tavo kulką! kuriniu metu visa eilė buvo
Gražus yra paprotys atminti ir pagerbti mokytoją į Ii: tuvių gyvena- išsiųsta į Lydos apskritį. Bet
mirusiuosius, lankyti ir puošti jų kapus. Šiam 1Uą sodžių, kuris mėgindavo kadangi Lydos apskrityje yra
tikslui Amerikoje yra skirta gegužės 30 d. ir i įvairiausiais būdais suorgani- keletas lietuvių gyvenamų sopavadinta kapinių arba vainikų diena.
! z.uoti lenkišką mokyklą Lie-įdžių, tai įstatymas tapo pra

Kapines turime puošti religišku ir tau-1tuviai gyventojai nė klausyti plėstas ir tiems valstiečiams
tišku atžvilgiu. Religišku, nes ten laidoja- nenorėdavo apie tokių mok y-j Vadinasi ,iš ten taip pat teko
ma Dievo paveikslu sutverto žmogaus kūnas, klą. Būdavo atsitikimų, kad tremti lietuvius inteligentus,
o jei krikščionio, jis ir pašventinamas. Tau- h nl as mokytojas prabūdavo! kurių daugelis jau gavo įsa
tišku atžvilgiu savųjų kapines turime gerbti j ličiu-Likome sodžiuje kelerius į kymus kraustytis toliau. Pa
ir puošti, nes ten laidojami mūsų tautiečiai, j metus, tetur-laimia vos vieną žymėtina ,kad taip pat iš kai
kurių daugumas, gy vi būdami, rūpinosi ne! vaiką., Lenkų švietimo vii-Į kurių sodžių tremiami papratik savo, bet ir jaunesniųjų kartų tautišku džia, įsitikinusi, kad lietuviai sti ūkininkai ,kurie turi paA. A. KUN. TAMAS GASPARAIT1S, kuris ge
likimu. Lietuvoje iš tautos kapų sau įkvėpi-' gyventojai ir toliau reikalau- likti savo žemę ir šeimynas '
gužės mėti. 26 d. automobilio nelaimėje miltinai su
mą gauna jaunieji vadai, jaunieji tautos dar- ja lietuviškų mokyklų, ar kad be priežiūros. Tų lietuvių ūki
žeistas, gegužės mėn. 27 d.
mirė.
bininkai.
mokykloje būtų dėstoma bent ninkų yra tiesiog tragiška pa
Amerikos lietuvių kapinėse yra palaidota lietuvių kalba, ėmėsi priemo dėtis.
užima kriminalinė kronika a- džius priėjo liepto galo. “Gynemaža garbingų mūsų tautos vyrų, kurie nių įleisti lenkiškos mokyklos Kai kas piktinasi, kad liepie savižudybes ne eilinių venom ir prisigy venom ”—sasavo gyvenimu ir darbais ir šiandien mums liet^Viškuose sodžiuose šak tu\ ių spaudoj^rašant apie \ ii skurduolių, bet stambių pirk- ko šio krašto ūkininkai, neTam tikslui Švenčionių
rodo kelią. Papuoškime jų kapus. Papuoški nims.
valdiškoje mokytojų semina- jniaUS ^smukimą nieko gero lių įr pramoninkų, bedarbių, matydami jokios išeities. Dar
me kapus visų savo artimųjų,, pažįstamų,
rfjoie pradėta didesniu uolu ,neParasoma. D al<tin°ji padeRad g'atvėse kas kartas dau-'ne taip senai Vilniaus krašte
.
draugų. Svarbiausia — pasimelskime už juos. fjoje pradėta
,, tis yra daugiau negu liūdna.1.,.:.,., matyti apleistų vaikų,' daug kas ragino ūkininkus už
dėstyti ‘ lietuvių kalba,
.
...
»» • •
, . feldU
Žinokime, jei mes užmiršime mirusiuosius, inu
' , tuo
J
...
.v.
...paga-L
,Ji yra tragiška. Paimsime
kad
u
kad
būdu
greičiau
~
............
— kurie
neduoda ramiai praeiti įsiimti gyvulių auginimu, nes
mūsų vaikai ir mus užmirš. Mat, taip gyve
mintų “lietuviškai” iųokan-r
e v°nonun<“ Pam*tp
i maldaudami išmaldos, kad ga- tuomet gyvuliai iš tiesų buvo
nime yra. Kaip tu kitiems, taip kiti tau.
čių mokytojų kurie tuoj bu-į ApieVilniaus sunkią eko- tvių kertėse sėdi po kelis ei-Į gana brangūs ir, sakysime, ūPirmadienį — kapinių diena. Aplanky vo skirstomi po lietuviškus įno,ninV padėtį lietuvių spau- getas, kad būriais stapčioja kiįtinkąs, pardavęs karvę ir
kime savųjų kapus.
sodžius. Pritaikius prie to vi- ^°j buvo ne kartą ir ne du , apiplyšę bedarbiai, kurių ne-j paėmęs 150 — 200 auks., gaiėyra inteligentų jo ilgam turėti pinigo. Bet nesu griežtumu pabaudas ųž ue. įkartus rašyta. Atrodo, kad niaža dalis
i
lankymą
mokyklų
(priversti*
dau
£*
au
ra
‘
ra
kas
rašyti.
;
(visi
vietos
žmonės,
kurių vie-į daug trukus, gyvuliai taip atPASTABELES
nis mokymas), savaime su Tikrumoje betgi yra kitaip, tas užima iš kitur atsiųstieji/ pigo, kad dabar jau nėra joYra žinių, kad ir prezidentas Hoover’is prantama, kad daugelyje lie- Miesto ir viso krašto ekono-j ir tt. Šio/inėn. 3 dieną Vilnių- skios prasmės jų auginti, kai,
prohibicijos atžvilgiu pradeda “drėgti,” t. y. tuvių sodžių jaH įsiviešpata- I,l!’nė būklė diena dienon eina ' je buvo suruošta bedarbių die(pav., geras arklys galima nulabiau linkstaĮ“slapiųjų” pusę.Tačiau tuojvo valdiškos mokyklos, kur -blogyn. Ne naujiena, kad Vii-j na. Tą dieną Vilniuje rinko pirkti už 100 auks., karvė už
jo “drėgnumu” nei vieni, nei kiti nėra pa- mokoma ir “lietuvių” kalba. !niuJe beveik kas mėnuo ban- aukas bedarbiams įvairiais lū^ 40—60, kai tuo tarpu batai attenkinti. Prohibicijos šalininkai reikalauja, Nereikia minėti, kad 99% pjkrotuoja po kelias dešimtis 1 dais: gatvėse, teatre, autobu-i seina 30 auks. Prie ko prieita,
kad prezidėntas būtų visai “sausas,” o jos mokytojų lietuvių kalbos vi-* (krautuvių ir įmonių, kad kas suose, kavinėse ir kitur. To-įrodo paskutiniu metu dar la
priešai, kad būtų visai “šlapias.” Bet pre sai nemoka, netgi negali su [kelintos krautuvės langai už- • kiu būdu susidarė tikras be- biau kritusios kainos, nes tieprikaltas pa-1 darbių luomas, kuris nieko ne siog juokingai skamba, kai
zidentas “drėgsta ” dėl to, kad jau aiškiai gyVentojais susikalbėti lietu-įdaryti ir ant
uruino
nusistatvma
prieš
v
i
rasas:
“
sklep
do
w\najęeia” 1 nori dirbti, o kas kartas lau- '■ vietomis galima nusipirkti armato žmonių daugumo
asi, “garbingas eksperune- v.
. (išnuomojama krautuve), kad giau reikalauja.
,klj uz o auksinus. Netgi yra
prohibiciją. Vadinasi
1--1----- Tas ----džius.
i beveik kasdieną laikraščių' Dar blogiau šiuo metu yra atsitikimų, kad inteligentai,
ntas” gyveniman ----neįvykdomas.
posakis
(Tąsa 3 pusi.)
Lietuviai gyventojai, susi- ' kronikoje daugiausia vietos sodžiuje. Vilniaus krašto so- j
virsta tuščiu prezidento žodžiu.

baltų blauzdų, švelnių rankų ir lieso stuo
mens :
— Tik, tur būt, tau dabar labai sun
ku šitoks darbas. Kur, matai, po poniškos
dykystės. Dar patrukti gali, sykį atpratus.
O aš švilpaudavau, kaip pusbernis pa
skui ekėčias, ir stengiausi.
Tiktai mama rimčiau susirūpindavo;
— Kam tu eini su visais? Lyg be ta
vęs neapsieitų. Gali atrast namie kokj dar
belį. Vis tiek iš tavęs jau darbininkas ne
bus.
— O kodėl, mama. Ar aš nespėju, ar
nestengiu? Neblogiau, kaip kiti.
Jie niekados negalėjo suprasti, kad
man jų darbai daug geriau patinka, negu
gimnazistiškas galvos džiovinimas formu
lėmis, vardais ir skaičiais.
Kai taip ėjo po meto ir mano vien
metės krovėsi kraičius ir dairėsi, kur iš
likt kuriai teks, — vos tik iš piemenų
išėjusi visada baisiai trokšta ištekėt ir
perdaug nė nesirenka, — aš irgi sustambėjau į pusėtiną ūgį.
— Tai kuo gi bus, pagaliau, ta jūsų
mokytine? Tik ir mums rūpi — gal ir

į

Kita dar svarbesnius argumentus pa- gini tik žydeliai liktų. Na, ar ne puiku
mes kada galėsim- kokiam reikale ar ko
kišdavo:
būtų?
z
kioj bėdoj į savą žmogų kreiptis.
— Ar jos, tos mokytojos, turi čia sn '
Žinoma, kad gera.. - nepriišla
Žinoma mano namiškiai irgi nedau
kuo
draugautis?
laiką
praleisti?
Nustyraudavau.
giau už kitas žinojo. Sykį mane prispeiTaip ir įsitikino visos kaiminkos, kad
tė klausinėti, antrą, o kai nieko aiškaus rina kur į kaimo pašokimų, tai bernai)
ant juoko belaiko, bepravardžiauja, — ži- . us rengiuosi daktare būti.
neatsakiau, — taip ir nusiramjno.
:
Advokatu, notaru ar kitu kuo panaBet gerosios kaiminkėlės ir kūmutės, no, kad' ne jų nosiai, tai neužsikenčia.
— Tai, juk, nebūtinai kaime, — mė- j
I”1'1
niekad nė viena neužsiminė,
beabejo, daug rūpestingesnės. Jos mane
gindavau atremt, — pasitaiko ir mies-j ,,<>rs žinojo, kad tai jielningiausi amatai;
sučiupusios vis kamantinėdavo;
i joms atrodė, kad tokios suktos ir dyko
— Tai, sakykis, kas gi tu būsi? Kad tuose.
taip vyras, tai jau sakytume — kunigė
— Na, mieste, gal ir geriau. Bet jau pinigo grėbimo profesijos tinka tik vy
lis ir tiek. Taip gražiai pakalliėt moki. pats darbas — nė už ką neapsiimčiau rams, o moterys — ar tai nesugebėtų,
.
O dabar — boba kunigu nebus... Inžinie svetimų vaikų erzeliu savo galvą kvar ar gal joms peržeina?
— Taip ir pasidariau apylinkės “dak
rium irgi, rodos, nemoteriškas darbas.
šink
tare.
”
— Nežinau tikrai dar, — ir ką aš
— Tai kuo gi būt? — tyčia paklaus
— O gal tikrai medicina — vertin
.joms galėjau daugiau atsakyti.
davau.
giausias mokslas? — pamanydavau karDaugumas visada atsakydavo:
— Tik jau neik į mokytojas! — mels
— Geriausia — daktare. Koks pel- j tais- ~ («l1 gydytojas ir danginusia atno
davo prisispyrusios viena ar kita: — Žiū
konkrečios, pozityvios naudos žmonirėk, dabar Pavasijinė: kasdien per visą nas t Apsigyventum čia kur nors netoli,
savaitę su tais nemazgofais varvaiais! miestely, štai. Tuoj mūrinius namus pa- 3al*.
Pasitaikydavo, kad kokiam sopuliui
Dar savas vaikas jsikyri ligi gyvo kaulo, sistatyturn. Pinigų — kaip šieno.
kylant ar diegliui į nugarą Įsirnetus, vi
— Na, bet koks darlias!
o čia — svetimi. Atėjo sekmadienis —
— E, darbas tada nesvarbu, bile pini siems i.š eilės besiskųsdania kokia kaimo
spvruokis prieš vėją ar lytų, kol miestą
pasieksi. Retkarčiais kas pavėžina. Dvi gas eina. O ypač — visų gerbiama bū moterėlė surasdavo progos ir manęs juisiratį, aną, įsitaisė, bet kada pas mus yra Uim. Bažnyčioj už grotelių galėtum sė- j klausti:
kelias? Neiškenčia nevažiavus, tai besi- dėt. Ir mes, kaip džiaugtumėmės! Visi su i
savo ligoms tik pas tave eitume. Elzber- •
maudo grabėse.
(Bus daugiau)
j

f

šeštadienis,

geg.

28d., 1932

DRAUGAS

VILNIAUS REIKALAI

pąč miestelių turguose galima
rasti atvežtų vyžų, kūlius ba
lanų pilnus vežimus. Atrodo,
(Tęsinys >S 2 pusi.)
kad gyvena praeito amžiaus
kuriems tenka važinėti po pro j,radžioje. Tuo tarpu mokesviueijy, nesamdo vežimų, bet £įuįt kokių niekas niekur ne
nusiperku už kelis auksinus moka. Vilniaus krašto ūkininarklį ir raiti joja, kol arklys,kas, norėdamas, kad sekvestneša. Jam kritus, perkamas ratorius neišvestų paskutinės
kitas ir tt. Javai Vilniaus kra jo karvės ir nepaliktų vaiki)
šte taip atpigę, kad gyvento be pieno lašo, niekuo daugiau
jai jų visai nepardavinėja, va nesirūpina, kaip tik mokes
ro slaptai degtinę, nors už tai čiais. Jiems apmokėti viską
smarkiai baudžiama. Slapta parduoda: sviestą, lašinius,
degtindarvstė taip Vilniaus javus (kiti labiau pasiturį, jei
krašte išsiplatinusi, kad be-! apskritai galima kalbėti apie

veik nerasi sodžiaus, kuriame
nebūtų slapto bravaro. Pav.,
1931 m. Vilniaus vaivadijoj su
gauta (i<X) degtinėj, varyklų.
O kiek nesusektaf Priėjo prie
to, kaa vielomis visokiose iš
kilmėse ūkininkai verčiasi sa
vo darbo degtine...

Didėjant skurdui, gyveni
mas darosi kasdieną siaures
nis: gyventojai pradeda vers
tis be jokių pirkalų: degtukų
vietoj vartoja skiltuvą, užuot
žibalo — balanas, užuot balų
vyžas. Ne naujiena, kad y-

Vilniaus ūkininkų pasiturėji-

mą, varo degtinę), kiauši
nius, žodžiu — viską, ką turi
ūkininkas parduoti, kad tik
kaip nors užmokėtų mokes
čius, kurių iš valsčiaus neša
ma kas kartas daugiau. Sa
vaime suprantama, kad tokioj
būklėj ūkininkai nieko neper
ka, netgi retai kur užtiksi cu
kraus kilo; jei bent gyvenda
mi arčiau administracinės li
nijos, nustveria kokį kilo. Neperka, kaip sakiau, nė žibalo,
tenkindamiesi balanomis. Pas

s

kutiniu metu nyksta Vilniaus
i numeruoti, visur apie savo i kvailas gali, bet norint pe;
krašto sodžiuose fabrikų au
Įspaudą gerai kalbėti; o esa- laikraštį visuomenę tinkamai
diniai, kuriuos pavaduoja se pmas klaidas pranešti savo lai- auklėti, reikia proto ir tiesoj
novinės serečkos, milai, savo , ęu7 ka“l,k,i visuomenės korespondencijų nepriima. Te I klaMo ^rektoriams. Direkto- ! laikymosi.
darbo kepurės, klumpės ir tt. laikraščio dienraščio -Dran- gu "Draugas” sau gyvuoja, j ,.iai> gavę tav0 prane8im4 „s. Būk katalikas ne žodžio,
, lu arka
pasistengs ge- bet savo darbais. “Iš darbų
Vaizdas, kaip matome, ne igo . vajus aigsis šį sekma- man vistiek.
Jeigu, brangusis, nori, kad Junti, tobulinti kas galima ir pažinsi juos” —sako Kristus.
tik liūdnas, bet tiesiog tragiš i lenį ytauto arke.
kas. Skurdo, koksai dabar įsi | Kaip ne visi katalikai mn- tavo katalikų spaudoje dau leistina. Nori, kad tavo dien Tad raginu visus katalikus,
viešpatavo Vilniaus krašte, y- j to svarbą, ką katalikų dien giau žinių būtų Jai atmink, raštis būtų didesnis, klauskis visų kolonijų lietuvius, o ypač ūkininkuos, nėra niekuo raštis reiškia mūsų visuome kad tu pats esi ir turi būti savęs, ar pats prisidedi prie pač Ciceros lietuvius taip dar
met šiam^ krašte buvę. Trum nei, taip dar ne visi mūsų ka vienu iš tų žinių tiekėjų. Tu jo padidinimo, ar prenumeruo buotis savo spaudos dienraš
pame straipsnyje jo neatpasa talikų visuomenės žmonės pa esi visuomenės narys. Ne vien ji. Skaitytojų ir prenumera čio “Draugo” platinimui, kad
kosi. Prie ko prieita, rodo .da rėmė dienraščio “Draugo” kritikuok, bet ir dirbk. Žinai torių skaičius nusvers laikraš jis būtų mūsų, Amerikos lie
žni ūkininkų žudymųsi atsiti vajų. Spaudos reikale mes ko tavo kolonijos žmonės noi i, čio didumą ir kitus jo page tuvių, visuomenės tikruoju
kimai. Seniau niekas apie žu katalikai, turėtume prisipažin — pranešk redakcijai, para rinimus. ‘Draugo’ vajus kaip vadu ir švietėju.
dynes neturėjo nė supratimo, ti, kad esame patys sau lyg šyk. Jei redakcija tavo raštų tik tam yra rengiamas, norint
Ciceriečiai, kurie dar ne
kai tuo tarpu dabar sodžiuose priešai. Kaip tie vaikai, ku nededa, tai pranešk dienraš gauti daugiau skaitytojų, rė imate “Draugo”, dabar tai
dažnai tai vienur, tai kitur žu rie žino, kad daro klaidas, bet čio “Draugo” direktoriams. mėjų, prenumeratorių; norint padarykite. Tuo paremsite
dosi net turį geriausią opini nenori prisipažinti, o mato, Sakai: “jeigu mano rankraš-j surasti patarėjų jo tobulini Ciceros kontestininkus ir daI
ją ūkininkai. Prie to, be abe kad savo tėvo bausmę ant sa- čių nespausdina, tai aš geriau mui ir padidinimui.
rysite tai, ką susipratęs kjr✓
jo, priveda ekonominis ir mo vęs traukia.
leisiu bendradarbiauti bolševiTodėl,
brangus
katalike, talikas turi daryti.
ralinis skurdas. Kada tas sku
Raginu taip pat visus cicęDalis mūsų katalikų visuo- kų, bedievių spaudai.” Brau- stok į savo spaudos rėmėjų
rdas sumažės, ar visai išnyks,
gūsis,
jei
šitaip
darai,
tai
tuo
ir jos platintojų eiles. Visur riečius šį sekmadienį, važiuo
,menės (geriau sakant, šiaudi
vienas Dievas težino.
veji
savo
gailiui
botagą,
nuo
gerai kalbėk apie savo kata ti į “Draugo” pikniką ir lai
niai katalikai) taip atsiliepia
Klemensas
kurio
smūgio
turėsi
pats
kada
likišką spaudą. Iš savo kiše mėti automobilį. Raginu visų
apie savo spaudą ir dienraštį
nors
kentėti.
nės, iš savo namų ir knygy kolonijų lietuvius remti savo
IVASHINGTON, geg. 26. — “Draugą.” —“Nedaug žinių,
Kaipo katalikas ,turi žinoti: ną šluok lauk visus prieštiky- dienraštį “Draugą.”
Mirė J. V. pakraščių sargy — reikia geriau sutvarkyti
Kuk. H. J. Vaičūnas
bos viršininkas adm. Billard’- vietines žinias, — “Draugas” jei nori, kad tavo spauda pla- binius šlamštus, kurie temdo
as. Į jo vietą prez. Hoover’is gali būti didesnis ir tt. ir tt. tintųsi visuomenėj, tai pats, mūsų visuomenę ir skaldo
SKAITYKITE IR PLATIN
Kodėl “Draugas” toks, o į kaipo katalikų visuomenės na mūsų, katalikų, jėgas.
paskyrė kapit. Hamlet’ą. Jis
KITĘ “DRAVGA”
ne kitoks, “ Draugas” mūsų i rys, turi skaityti, platinti pre- Išleisti laikraštį, kiekvienas
paaukštintas admirolu.
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Prie W. 115-tos gatvės, tarp Crawford ir Cicero Avė.

DRAUGO” PIKNIKAS
■I 1 Clfl#
III
“Draugo” vajaus baigimas ir paskelbimas, kurie kontestininkai laimėjo
V
l\
I
UI dovanas. Dideles ristynes - “drapiežno dzūko” - Bancevičiaus su negru
B. Johnson ir Anglijos lietuvių čempijonu - Aukštaičiu.
BIZNIERIAI - PROFESI JONALAI. “Draugo” piknike dalyvaus šimtai mūsų
biznierių-profesijonalų, kuriuos “Draugas” rėmė ir remia skelbdamas obalsį: Savas pas savąjį!
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Tūkstančiai lietuvių ne tik iš Chicagos, bet ir iš apylinkės Uitnois miestelių rengiasi dalyvauti “Draugo” piknike. Be to, daug
svečių atvažiuos iš Wis., Jnd., Mich., Iowa ir Obio valstybių. Bus proga su senai matytais pažįsta-;
mais suseiti ir smagiai dieną praleisti.

Filmuos
Lietuvon parodyti.

Pakviestas judamųjų paveikslų filmininkas, kuris fiksuos vajaus kon
testininkus ir visą publiką. Filmą su “Draugo” ekskursija bus nuvežta

Sportas

Baseball ir kitokios sporto rungtynės bus tarp jaunųjų ir oldtaimerių
tymų, įžymių mūs biznierių profesiįonalų ir visuomenės veikėju.

Bufetas, Pirmos Rūšies Valgykla, Muzika, Šokiai, Visokie Įvairumai

Įžanga prie vartų 35c.

Pradžia 12 vai. diena.
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Šeštadienis,

CHICAGO J E
DIDELIS PAGRAŽINIMAS

geg.

28d.,

1932

PEOPLES FURNITURE 00. (ris dabar visada skambės. ĮREMIA PIKNIKĄ
j taisyti
bilijardai, nupirkti
Garsioji

Dievo Apvaizdos parapija.

--------------lietuvių

1 naujų ratų ir daug gerų doPeoples' vanų. Visų šitų darbų dirba

, Furniture Co. širdingai remia j apie 10 vyrų, vadovaujant ka1 “Draugo” piknikų. Valdyba pų gaspadoriui Jonui Kaušui

- - Š. Jono Evang. dr-jos susi
rinkimas įvyks geg. 29 d. 1
,val. popiet mokykloje. Nesu
mokėję mokesčių prašomi su
mokėti, nes po 6 mėn. bus iš
braukti iš narių. Atsiveskil

Gal dar ne visi žino, kad
ir darbininkai pažadėjo pik-[ir parko gaspadoriui Bonifa3t., Chicago, 111. .. 1,370,133j Misiūnas, Koseland, III. 245 Chicagoje gyvena inžinierius
nike dalyvauti ir taipgi atva-jcui Jovaišai ir prižiūrint ka
O. RaŠinskienė, 1639 S. 50thjW. 108tb St. ................ 176,471 architek torius 11. l’avilonis.
Jis mokėsi Lietuvos universi
žinos su garsiakalbiu ir radio. pinių valdybos pirm. klebonui
lve., Cicero, 111. .. 1,344,340 A. Žolynienė, 6709 Arcliei
tete ir aukštuosius mokslus
---------------------1 kun. A. Baltučiui.
F. Gubyfita, 4355 b. M ozą rt j A ve., Chicago, 111. ... 119,950
KELIONĖS Į “DRAUGO’ į
__________
užbaigė šiame krašte. Tarp naujų narių. Nesi vėluokite, po
it., Chicago, 111. .. 1,333,950' A. (Indėnas, 6807 So. CampPIKNIKĄ
j
PATENKINTI
POLICIJOS
P. Varakulis, 724 West Lb'bell St., Chicago, 10. 115,000 kitko jis yra geras piešėjas, susirinkimo važiuosim į ‘Drau
kabai vykusiai nupiešė “Dra go’ piknikų.
it., Cliicago, 111. .. 1,000,500! Gaižauskas, 148 E. 107th sL.,
PERTVARKYMU
Yra pramatoma, kad važiuo-Į Visose Cbicagos lietuvių ko i
ugo” laivakorčių agentūros
Pirm.
J.
Blankus
A. J. Janušauskas, 1301 S.įKoseland, 111................. 107,455;
jaut į “Draugo” piknikų mi- lonijose visi veiklesnieji žino-!
iOth Ct., Cicero, 111. 776,2891 Sutkus 1007-Eiglit st.,Wau <reklanun! paveikslų, kuris viPakuonis, Kauno apskr. Nuo
V. R. Maudravickas, 815-45 kegan, 111........................ 103,300
it., Kenoslia, Wis. .. 702,060
A. Condratas, 1706 E. MaA. Stuiginskas, 1C28 S 5b vomensing avė.
Phila.
Pa
................................. 85,300
Vve., Cicero, 111. ... 554,270 į
Grybas, 2244 W. Adams i Bugentavičiw, 1616 N. LinSt., Chicago, 111. .. • 532,640 eoln St. Chicago, III. 61,90(1
siais žmonės yra patenkinti
tun keliu važiuoja- laidus.
simboliškas pagražinimas ši nuosavų liotų nr. 63, 14-tani!11’
S. Staniulis, 6651 S lalmau j Vaicekauskas, 4242 S. Malutiems nurodys tiesų kelių j Į ,l)ar nėra buvę tokio paren- Dabar jie vietoje, gali tuos rei
tai karo apysakai.
bloke, 22-oj sekcijoj, Šv. Ka
Yve., Chicago, 111. . 517,400 ph»wood avė.. Chicago, III.
• Vytauto parkų.
jgimo, kur būtų dalinamos to- kalus atlikti, kuriais pirmiau
J šios knygos leidėjų eiles zimiero kapinėse. A. a. Mari
Ag. Gilienė 3131 jjhneraid ............................................. 46,400
Primename, kad biznierius-'kios brangios dovanos, ka:p reikėdavo keliauti daug toliau
dar
įstojo
šie
asmenys,
iniojonos
motinėlė,
tėvelis,
brolis
Yve., Chicago, 111. .. 467,040 j M. Bovaitienė, 700 S. 9 st
Andreliūnas
pi šiame “Draugo” piknike. Vi-1 .ir sugaišti laiko, nes tada nuoir ,rimini o-oirUin imi Ui,vn laikrodininkas
‘ *'«*•■*"
vm.ntin pi-1
kėję
po
2
dek:
kun.
M.
Kaz
n
gimines
geidžia,
kad
bu\u_____
p;i
____
| .
_ .
\
vada apėmė 4 valsčius.
M. Varkalienė, 6315 So. Liti llerrin, III....................... 35,550
knikierius nufilmuos judomie-1 siems rūpi kam tėkš autoino(oln Av., Chicago, 111. 418,69a
Bacevičius, i850 Uahansia nas, Karpavičius (“Dirvos”Į šieji Marijonos draugai ir pa- ms paveikslams.
kilius, laivakortės, radijo ir
J. Aukškalnis, 1354 naru Avė. Chicago, 111. ... 26.706 red.) ir J. Poškienė (iš Phila žįstami gausingai dalyvauti;,
daug kitų brangių dovanų.
pašventinimo iškilmėse.
ion St., Gary, Ind. .. 371,940! J. Vaičaitis, 424 Dean St.. delpliia, Pa.).
A. Firtik. Ponai Jukniai yra.1
Visiems įdomu kas laimės |
Gerb. kunigai, profesijona- ■ M. Žibaitė buvo vos 18 mo ne tik biznieriai ,bet geros šir
P. Petrauskas, 14 Johnson j Scranton, Pa.............. .
25.856
“Draugo” kontesto pirmų do- į
(J° ADVOKATAS^’
4.. Binghamton, N. Y.
i a. Paukštis, 2225 S. Oakley jai, biznieriai, visuomenės vei- tų jauna, graži, dora mergelė dies žmonės. Dieve, jiems pa
Rėjai ir kiti mūsų tautiečiai Pernai išvyką atostogų į So. dėk ir dukteriai naujam gy
.352,490' Avė., Chicago, Ilk ... 21,000
v
. ,
1105 W. Adams St., Rm. 2117
Toliau pianesame, kad V>- I
Telephone Kamlolph 6727
pasiskubinti taptr Paketų, kur žuvo, autemobi- venime!
J. Žvirblis, L513 — 35 Avė. j
|p. Tarnška, 2334 S. Oakbęv prašomi
tauto Parke “Draugo” pikui *2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.
tfelrose Park, 111. .. 225,650 [ Avė., Chicago, III. .. 26,150 šios knygos leidėjais, kad vi-Į liaus nelaimėj. Žinia apie jos
kui padalyta daug reikalingų
Telephone iiooseveit,9090
A. Valančius, 1Ž26 S. 5(1Į A. Langmanas, 4521 S. Wa- sų pavardės būtų knygoje mirtį buvo didžiausias smūgis ’
SUKAKTUVĖS
įtaisymų ir pagerinimų. Įtai- Na,ne: 8 lki 9 nrto. Tei. nepub. 9600
paskelbtos. Knyga jau spaus-j visiems ,kurie tik jų pažinojo,
Yve., Cicero, 111.......... 224,500 sbtena,v Avė. Chicago,
j soma nauja platforma, tokia,
O Kazlauskienė, 4356 S. m......................................
17,70(1 dinama. Turėsite labai gra-ĮJi darbavosi Peoples Purnitu- • Brighton Park.—#B. Visoc
kafp Rūtos darže West Sidėj.
į re Co. biznyje ir čia buvo vi-1 kis, turis duonos kepykbj, | Atnaujintas
Etoekwell st., Chicago 210,750
T
n
n , gaus ir įdomaus skaitymo.
n d ,
t
w oJ J- Balsis, 610 Wall St. Rock
straikieris,” ku
Spaudos komitetas ,sų gerbiama.
P. Pnbijonaitis, 2320, W. 2d
’
2533 W. 43rd St., sulaukė u
ADVOKATAS
•
O1
•
T11
mr. mn ford, III............................. 5,80d
Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
F*l., Chicago, UI........... 195,600
’
metų savo biznio sukaktuvių.
ltoom U05
Tel. Dearbarn 7966
Rėkus, 1850 AVabanšia avė., I Varaitis, Luzerne, Pa. l,C0(i
PRANEŠIMAI
Cicero.— Pas pp. J uknius Iš tos priežasties šiandie sa
Valandos: S ryto iki 4 po pietų
geg. 23 d. susirinko būrys vo kostumeriams dalina do
Vakarais: Utaminkais ir Ketvergais
— 6 Iki 9 vai.
Town of Lake.— Saldž. Jė- j mergaičių, p-lės Jukniūtės vanas. Su kiekvienu pirkimu
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337
zaus Širdies dr-jos susirinki-; draugai ir surengu jai “Wed- už 35c ir aukščiau duoda gra
Namų Tel. Hyde Park 3395
Pirm. A. Nausėda
mas neįvyks sekni. gegužės 29 įding Shower.” Vestuvės įvy- žių ir naudingų dovana.
1024 Center St.
Kostomens
X Ciceriečiai katalikai ruo d. dėl “Draugo” pikniko. Vi-!ks šešt. geg. 28 d. 2 vai. $v.
Rast. P. Fabijouaitis
> os narės važiuoja į tų pikui-Į Antano bažnyčioj. Vestuvių
šiasi sekmadienį iškilmingai
.2301 W. 22nd Plce
švęsti Dievo Kūno šventę. Jei kų. Susirinkimas įvyks birže-į puota bus par. svetainėj. NuoLIETUVIS ADVOKATAS'
Ižd. pav. kun. J. Mačiulionis 155 N. Clark St., Room 909
Radio stotis A. J. J.
lie 5 d. 2 vai. popiet.
įtaka yra žyniaus biznierio dunelis, lauke bus procesija.
Telephone FKANKLIN 6745
2334 S. Oakley Avė.
X Praėjusį sekmadienį Šv.
O. Krekščiūnienė, pirm.y ktė ir išteka už Mr. Charles
3117
Union Avė., 7 iki 9 v. v.
Taip pat smarkiai pradėjo
Antano bažnyčioje kunigas St.
AGITATORIAI:
Telephone VICTORT 2213
?etrauskas laikė pirmas savo ruoštis parapijos metiniam
J. Dimša
šv. Mišias ir davė palainimi- piknikui, kuris įvyks birželio
3347 Auburn Avė.
nų. Kun. A. Linkus pasakė ,5 d. Vytauto darže. Bus labai
Kun. J. Mačiulionis,
mikų pamokslų. Žmonių bu įvairių, sumanyta daug viso
ADVOKATAS
2334 S. Oakley Avė
žo kupina bažnyčia. Po apei- kių naujenybių, kokių dar nė
4600 SO. WOOD STREET
Z. Gedvilas
gų parapijos salėje buvo pa ra buvę.
Tel. Lafayette 6393
12311 So. Emerakl Avi,.
ruošti puikūs pietūs naujo
X Ponai Masiokai gegujės
Rezidencijos r 2 E. 103rd Place
M. Šlikas
iunigėlio Stasio Petrausko pa 23 d. apleido Cicero, išvažia
Tel. Pullman 6377
10555 S. State St.
gerbimui.
vo į Lietuvų. Radijo stotis ir
X Ciceriečiai dabar visi ruo visi ciceriečiai linki jiems lai
basi važiuoti į dienraščio mingos kelionės ir ilgiausių
LACHAWICZ IR SŪNUS
‘Draugo” piknikų, kuris į- metų.
PAGRABŲ VEDĖJAI
vyks sekmadienį Vytauto darVisų pagrabo patarnavimų galime atlikti už $100.00
X Ciceriečiai ruošiasi da
Dvi Koplyčios Dykai Dėl Šermenų
lyvauti Kapinių dienos švenX Šiemet Ciceros darbuoto
Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus
pil nik*
kuopos vei
jai dirbs “Draugo
Notary Public reikalus
kėjai organizuoja merginas ir
prie vartų. Jonas Rarauskas
Cicero, 1,1.
moteris rinkti aukas tų dienų.
(Jiicago, UI.
avo troku nuveš 5 darbinin1439
So. 49th Court
2314 W. 23rd Place
Kurios apsiims, 'bus nuvežtos
us ir pats dirbs prie vartų,
Telef.
Cicero 5927
Telef. Roosevelt 2515
i ir parvežtos. Ir tie, kurie dir
v. Aučiūnąs nuveš 4 darbiniu
bs labdarių piknike prie baro,
tus ir pats dirbs prie “gel
bus nuvežti ir parvežti.
tos”. Kaz. Stulgis nuveš 3 dar
EXTRA BARGENAS
jininkus ir pats dirbs prie
PARSIDUODA KEPYKLA PIGIAI
‘geitų.” J. Mockus važiuoja
savo automobiliu ir pardavi
Biznis gerai išdirbtas, lietuvių apgyventoj Marųuette
nės tikietus. “Draugo” agen
Parko apylinkėj. Lysas ilgas. Taigi nepraleiskite šios
Šiandien, geg. 28 d. para}),
tas Šimatulskis įgaliotas būti svetainėje rengiama puota pa
progos, parduosiu už labai prieinamų kainą, nes turiu
greitai išvažiuoti į Lietuvų su labai svarbiu reikalu/
nanadžcriuin prie “geitos”] gerbti V. Varanavičiui, kuris

V. Stanciku?', 1706 W. 47 1 Chicago, 111................... 188,360

A. A. SLAKIS

LABDARIU CENTRO
VALDYBA

LIETUVIAI AMERIKOJE
CICERO, ILL.

CHAS. A. PEPPER

GARSINKINTES
“DRAUGE”

J. P. WAITCHES

Lietmju Radio Kbusytujn ir Leidėjo WCFL,
970 kyhcycles, W9XAA., 8600 kyloc.,
WHFC., 1420 kyloe.

PIKNIKAS

BIRUTĖS DARŽE

KENOSHA, WIS.

Kampas Archer Avė. ir 79th St.

Gegužūs-May 29 d. 1932

iriiminėti tikietus. Elena Sulaitė — prie saldainių, Anta
nas Rabačauskas — prie ūkio
farmos) sūrių, Jonas Brazau

Šv. Bėnedikto dr-jos raštinin
ku išbuvo 13 metų ir 4 mėne
sius, o dųbar ,iš darbo atleis
tas, vyksta į ūkį. Jis daug piskas arkliukais jodys, Pr. Jau nįgų uždirbo dr-jai ir daug
taitis prie šaunios lioterijos, narių jon įrašė. Kenošiečiai
MVkolas Mockus valdys var- prašomi atvykti į puotų—bus
;us, kad visi turėtų tikietus, puiki vakarienė ir įdomi juovažiuodami į “Draugo” pik-Įkinga programa. Pagerbkime
Ūkų. Pr. lšganaitis taip pat savo veikėjų.
iūrės visus, kad nė vienas
Vargšas
prašporto ” neįlįstų į

f‘Draugo” piknikų, kuris bus SKAITYKITE IR PLATI \
kiniškas. Kurie darbuosis ST.TONALLS IR BIZNIE

'Draugo” piknike,
Radijo Į RIUŠ, KURIE GARSINASI
paskelbs visų pavardes. į “DRAUGE.”

i

FRANK DARŽINSKAS

$500.00 DOVANU PIKNIKO DALYVIAMS
ĮŽANGA TIK 25 CENTAI
Gros dvi orkestros. Dainuos Radio Dainininkai* Muzi
kantai, Kontestantai Dainuos choras iš kelių tūkstan
čių žmonių. Bus įtaisyta 10 Loudspeakerių (Garsiakal
bių) . Visas miškas ūš nuo dainų. Širdingai kviečia vi
sus dalyvauti Lietuvių Programų Leidėjai

JOS. F/BUDRIKO KORPORACIJA.

2616 WEST 69th ST.

CHICAGO, ILL.

Mi4iiami]iiiiiiiiniiiiaimiiiiiiuiiiiiiiiiiitiii«iimiHm<iiniiiiHHiiMimiiiiiitiiimiiiii¥r

1 A. F. CZESNA’S BATHS !
=
=

TURKIŠKOS. RUSISKOS SULPURINĖS VANOS =
IR ELEKTROS TREATMENTAI
Z

=
~

ŠVEDIŠKI MANKSTINIMAI IR ELEKTROS MASAŽAS
=
Treatment&l visokių Ilgų, rcujnatizmo. nervų atitaisymo. Šalčio
Ir taip toliaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spindu
lių treatmental.
r

S

Mineralinės, sulferlnės vanos duoda didžiausių kraujo cirkulia
cijų, kuomi galima Išsigelbėti nuo visokių ligų.
KAMBARIAI DftL PERGLT.MIMO
Moterų skyrius atdaras Utarnlnkais nuo 8 Iki 12 vai

nakties

1657 W. 45th Street
Kampas So, Paulina St.

Tel. Boulevard 4552

i

Šeštadienis,

geg.

28d., 1932

DRAUGAS

B

30S-

K

Kami valinis

Švento Antano Parapijos Cicero, Illinois
Visokių praisų, Štukų, šokių, Baseball, Boxing, Wrestling, Good Music,
BUCK JONĖS ir MATUL - VELNYNAS. Kun. Albavičia orlaiviu par
lėks į mūsų piknikę.
PRADŽIA 11:00 A. M.

SEKMADIENYJE, BIRŽELIO (JUNE) 5 D., 1932 M.
VYTAUTO

PARKE

Kviečiame Visus - Welcome

115 GATVĖ, TARPE S. CRAWFORD IR CICERO AVĖ.
BSE

--------

Z-BE

KLEBONAS ir KOMITETAI.
+ —........................ ■
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Tiekėte mušt Iri secured in
St. Anthonys
Cicero
So we wish that you’ll let
43rd and Fairfield
11 advance for no tiekėte will be
ĮTov. of God — 18th St.
tlie ręst of his friends know
H R E
sold after Tues. evening, June
Inu Concept.—Brighton Pk. tliru your newspaper of his Joe, S. 3b
1 0 1
All Saints — Roseland.
Totais
uonderful success, and we Joseph, R. cf
7 6 4 21. Refreshniente are not com0 0 0
T\vo base hite: Raginis, 3 i iug from Spain, for their tlie
Tlirough bis bard efforts be į wish him the best of luck in Clemens c
0 0 0
base hite: J. \Yihiionas, B. Kn ; kind that made Mihvaukee finislied bis Collegiate Educa- { his future work.
Alfred p
110
viekas. Strike oute by: Wil-j famous. Also remeinber that tion at tlie Am. College of j
1 0 0
His club members Walter Zl. lss
nionas 14, Lukas 7, Ragaišis 2. '.transportation from tlie car Physical’ Edueation receiving
Joseph, St. lf
1 0 1
n
j line to tlie G rovė furnisbed | bis Bacbelor of Physical EduPaul, M. lb
1 0 1
Mokyklos lygos žaidimo
MARŲUETTE AND BRItiH- i’igure out the best chance for
;
free
of
eliarge.
iZiggie 2b
Tomorrows games
cation degree (B. P. E.) and
1 0 0
pasekmės:
TON WIN
j tlie championsliip tins season,
Just
a
giggio
Antliony
rss
is at tlie present tinie study-,
1 o o
Providenee at Marųuette -Roseland—All Saints School,
J at tliis early date, . Brighton
ing
Medicinų
at
tlie
Loyola
J
Meškauskas
rf
0 0 0
10:30 A. Al. at Marųuette l’k
10600 Wabash
Standing today
j has a practiee game vietory
LIETUVIŲ
PAR.
MOKYKKvietkus
rf
University nights.
0 0 0
• G9th and California Avė.
I
H R E
W L Pet. over Marųuette, which makes,
Brigbton at North Šiite —i
BEISBOLO LYGA
For tlie past G years be bas į Lukošius ss
10
1) Marųuette
2 0 1600 tlie seleetion even niore eom
worked
every summer as a!
'3:00 P. M. Lincoln Park.
Totais
7 1
Vaitkus scf
0 1
2) Brighton
J- 0 1000 ' pbcttted.
Atletas
Aleksandras
G.
Ku

lite
guard
at
tlie
Jackson
Pk.
|
A fan
Lithuanian Catholic Grammar
Silius c
2 2
000!.
------ o-----3) Providenee
0 1
mskis -suorganizavo lietuvių beacli earning bis way tliru j
School PlaygrcL B. B. League
Malaškevičius lf
10
000
4) So. Chicago
0 1
Marųuette 12
MARUUETTE BASEBALL 'l)ar- mokyklų beisbolo lygų— Hjgh School and College. As Į Šapranauskas 2b
First league game was play1 1
000
5) No. Side
0 1
11 R K TE AM GI VES UNUSUAL j y- Lithuanian Catholic Gra- a nieniber of tlie Chicago Ath- l
Paldavičius p
2 3 0 ed at Palnier Pk. illth St.
000 D. Kumskis 3b
C) Bridgeport
0 0
3 1 1
DANCE__________ inuiiar School Playground Ba Ietie Club he became a eo-1
2 10 and Southpark. A great cheer'
I Trikinskas lb
| seball League. Lyga jau pra- I
Results May 22
F. Wi himnas 2 b- rf 1 0 li \
| liolder of a uorld’s 4GG yds. Gudas 3b
0 0 2 ing crowd witnessed the Ali
Manjaette 12. S. Chicago G. P. Bei noris cf
l'l OAJ °
The general practiee of tbe' dėJ° da'^ APie taį •elkar' ,swimniing record and is tlie
Ainbrožiūnas rf
1 0 0 Saints aggregation take the
Brighton 13. Providenee G. B. Krivickas lf
1 2 ° šame <4d routine has been a-i61“8 idėsin,e
ži- present Catholic Youth 100
Kavckis rf
10 0 hard fighting Inun. ConcepQ 2
No. Side- -Bridgeport (not R. Raginis ss
O
bolteluMi by tlie Progressive H’ kurios’ Pa»ltlkuue’ bas yd. chamĮpion of Chicago, also
Barkauskas cf
0 0 0 tion school with a score of
echeduled).
1 0
įdomios mūsų skaitytojams ir city and statė 100 yd. Cham
j A. Karpus lb
8 to 1.
council of Marąuette, so tlie
1 2
sudomins pradžios mokyklų pion of tbe YMiCA’s. He just
j A. Stanevičius c
traditional Spring Dance bud
Totais
11 8 4
JOE WILMANAS IN GREAT ■S. Balskus rf
West Side
o 0
mokinius.
canie' back from Canada lašt
to
go.
Brighton
Park
F0RM
West
Side
Holy Name will
1 1
G. Kaz ragis 2b
week wbere be lielped bis Imrhacuiate Concept. School
Apie
to£
lygos
organizato

. “A night in Spain” is a
Lašt Sunday K of L league ; j \V ii nionas p
(Tųsa ant 7-to pusi.)
3 2
teani break tlie 200 yd. relay
rių,
ir
vedėjų
mums
taip
rašo:
new, sensational, romantic,
gailies again proved that tlie J
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VICTOR BAGDONAS

A,i Kai lius and R. Raginis
' A
Įa^lhe otlier two outstanding
prs for Marųuette, both
sure to land in tlie big
tiin.es sooner or later.

Kitokių Rakandų

VARTOTAS GENEKVL MOTORS

$49 OO

REFRIGERATORJUSN^.....................
NAUJAS 4 CUBIC RKFlUbfcRA-

T()Kn;s............ ...... ..... $87.00

T1 įe unexpected append to I
Providenee vhen
Brighton
took tlie
St. warriors lo
tlie tune of 13 to 6 at Grand
Park.

Iii a practiee game on tbe
previous Sunday Providenee
defeated Brighton 27 to 10
Tliifl sbows that tbe rausė of
tlie later game, rriight ha\e
been over oonfiderK-e on tbe
part of Providenee, or tbe
strategy displayed by Mgr. Sepiltis o f Brighton i n pnrposeiy
losing tlie practiee game aini
putting Providenee off their
guard.
In spite of all tbe large
scores and one sided games
it seems harder than ever to

Furnišių Pianų ir

Muferiai

BRIGHTON SURPRISES
PROVIDENCE

Ledaunės

Kai jums priseis kraustytis, (įnufnotis), tai pirma pašaukit mus telefonu
CAGLMET 3398.
Mūsų patarnavimu būsit patenkinti.
Kainos pigesnės negu kitų. Darbų atlie
kame tvarkiai, gerai ir greitai. Su jūsų
reikalais galime važiuoti į New Yorkų,
Californių ir kitur.
Jflsij rakandai ir kitokį daiktai pavesti
į mūsų rankas yra apdrausti nuo ugnies,
sulaužymo ar sugadinimo.
Be to, turime rakandų parduotuvę, kur
užlaikome parlor setus, pečius, klijonkas
ir kitokius rakandus. Kainos pigesnės
negu kitų, nes mes patys pristatome. Rei
kale kreipkitės į mus. Nauja vieta:
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Office Pbone Calumet 3398

BAGDONAS BROS.
FURNITURE AND PIANO MOVING
Jmcal and Long Distance Removal

3B9 SOUTH HĄLSTED STREET
į
—-i=ž

--- ; ,

CHICAGO, ILLINOIS
1------r-----i
J —-"Rs

-------- ,
.
B 1' '

,.r. ■ .

1 < /'V

ti/

P

R

i

a

' <•1 už

1.

■A

F".

/

NAUJAS MAJFTSTIC REKR1GERAT0-

MtS .............................. $99.50
NAUJAS CROSLEY REFR13ERATO-

RIlS .............................. $99.50
Taipgi didelis pasirinkimas LEONARD, SPARTDN,
KORGE ir kitų, REFR1GERAT0RIŲ.
L e ngvais Išm o kėj i m ais.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Chicago, III.

TEL. BOULEVARD 4705
Gražus Radio Programas Nedėliojo iš galingos stoties
\VCFL, 970 kilocykks, nuo 1:15 iki 2 vai. popiet.

MILŽINIŠKAS PIKNIKAS RADIO LEIDĖJŲ, NEDELJOJ, GB(RJ2IO-MAY 29 BIRUTES DARŽE, Justice Park, 111. Kampas Archer Avė. ir 79th St. įžanga
Tiktai 25c.
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Šeštadienis, geg.

grocernės sav., 700 W. 35 St.1 J. Mackevičius, morgičių
J. Lukas, ruginės duonos bankierius ir Gedimino spulkepėjas, 3006 W. 41st St.
kos sekr., 2342 S. Leavitt St.
DIDIS
Aleksa Bakery, 3339 So.
F. Simanas, ice creaminė ir
Morgan St.
cigarai, 2300 S. Oakley Avc.
PAVASARINIS
S. Mielinis, bučernė ir groK. Marozas, lietuviška val
cernė, 3404 So. Union Avė.
gykla, 2343 So. Leavitt St.
M. Kaminskas, bučernė ir
Andrius Kaminskis, bučer
grocemė, 2300 W. 23rd St.
nė ir grocemė, 2341 S. Leavitt =
DABAR TĘSIASI ABIEJOSE
N. Karlavičius, bučernė ir Street.
j!|
Nordica Avė., tel. Republic grocemė, 2201 W. 21st PI.
Ant. Aitutis, lietuviška bar- |
West Pullmane į piknikų
5349 Dėžę Cigarų.
J. Dobravalskis, bučernė ir bemė, 2203 W. 22nd St.
važiuojantieji gali kreiptis
P. Sačauskis, bučemės savi-1 grocemė, 2325 S. Oakley Avė.
J. Atreškevičius, prityręs 1 =
pas ekspresininku K. Krasaus
TROKAI Į PIKNIKĄ
ninkas, 4359 So. Maplewood
Alex Šinkūnas, bučernė ir bučeris, 2300 W. 23rd St.
kų. Jo trokas išeis į parkų po
Avė.
grocemė, 2200 W. 23rd St.
Kaz. Šidlauskas, ice creami
Iš West Sidės šeimininkės1 Sumos. Piknikieriams vadu
=
Ona ir Alex šturmai, užeiga nė, 2314 So. Leavitt St.
ir darbininkai išvažiuos tuoj !,W. Pullman yra Karolis Raila Izidorius Bacevičius, pinigaiš $2.00
ir hotelis, 2362 Blue Island av. . .J. Kazlauskas, aptieka, 4559 =
po 8 vai. Mišių Stanislovo Fa-1 Town of Lake piknikierius
I Augustas Jurgilas, Western
St. šambaras, bučernė ir So. Hermitage Avė.
_
bijono ir Jono Okso troku.: Į parkų nuveš ekspresininkas
and Southern Life Insurance grocemė ir ice creaminė, 6500 .. Fr. Belskis, ice creaminė, =
Tuoj po Sumos j parkų su Adomas Stugis. Jo trokas talkompanijos agentas and Town So. Talman Avė.
“Draugo” stotis, 4544 South =
piknikieriais išvažiuos Alekso ' pinantis apie 60 pasažierių
of Lake.
Jonas Pudžiuvelis, kontrak Wood St.
Maseliuno ir Prano Petručio stovės prie bažnyčios,
K. Marozas, duonos kepyk- torius, ice creaminė, cigarai Į Pov. Stankus, duonos ir bul |
trokai.
i
DIDELI BARGENAI
North Sidėj, Dievo Apvaiz- Į los savimnkas, 4330-32 South saldainiai, 2650 W. 69th St. kūčių kepėjas, 7053 Archer
SEKLYČIOMS SETŲ
Iš Brighton Parko išeis 3 į(dos par., Bridgeporte, Ciceioj California Avė.
Ant. Prosevičius, bučernė ir ] Avė.
trokai Juozo Maniko, V. Go-Į tebeina derybos su ekspresiBroliai Ku6inskai> duonos grocemė, 2659 W. 71st St.
i Pranas ir Pranciška Stoč-11
Peoples Krautuvės užlai
tauto ir Antano Ticzkaus. Pik pinkais.
'kepyklos savininkai,’ 3401 So.
ko
nuosavi} seklyčiom setų
ELEKTRIKINIAI
Juozas Atkočiūnas, bučernė kai, bučernė ir grocemė, 5159
dirbtuvę.
Todėl
Peoples
nikieriai patys susitarė su ex- i
_____ ,______________
Morgan St.
ir grocemė, 2516 W. 71st St. [So. Morgan St.
ŠALDYTUVAI
Krautuvėse galite įsigyti
presininkais. Trokai išeis po į
DARBININKAMS
‘ Vincas Paukštis, hardware, i B. Visockis, duonos ir keikpuikiausi setų pusdykiai, ar
Sumos.
! Visi darbininkai paskirti Jonas Kavaliauskas, 841 W. 2738
47th St.
sų kepykla, 2533 W. 43rd St. | ba tik už išdirbystės kaštus, Standard padarymo pil
33rd St., grynos lietuviškos
Jonas Miknis, bučernė ir
Wm. J. Kareiva, sviesto, sū-; = pavyzdžiui:
Iš Marquette Parko išeis 2 [.arba pakviesti prie įvairių
nai gvarantuoti, parsiduo
duonos kepėjas.
grocemė,
2125
W.
24th
St.
rių ir kiaušinių olselis, 4644 = 2-jų šmotų Jacąuard arba da už žemiausias kainas
trokai — Julijono Veličkos su j darbų prašomi savo pareigas
J.
Mickeliūnas,
Omaha
PaSo. Paulina St.
= Tapestrv dailų setų, $80.00
P-nai
Kalėdos,
savininkai
darbininkais ir turės savo mu prideramai eiti. Prašome ankmieste .... *9T.5O
Kaz. Būras, meat market, Į = vertės už .. $
zikantų, o Al. Ališauskas po . sti ryte išklausyti Šv. Mišių. bučemės, duonos ir keiksų ke- cking Co., retail dept. vedė
Sumos isvaziuos su piknikie-!ir pamokslo ir laiku pribūti į pyklos savininkai, 658 W. 35 jas, 2320 So. Halsted St.
1845 W. 47th St.
■Gražiausį visokių ^spalvų Gražios naujos metalinės
riais.
'darbų.
I Street.
Stan. Mačiulis, fotografu ■?,
F. Urbelis, duonos, pyragų
Mohair setų $125.00 vertės ledaunės, vertos iki $30.00
Iš Roselando nuo Visų šv. Atsimokite, broliai ir sese- Stanley Šimkus, bučemės ir .265/7 W. 69th St.
;ir bulkučių prityręs kepėjas, = už ................ $1
dabar tik .. *-|
Jonas Pužauskas, mėsos or-ii800 W. 46th St.
i=
derių išvežiotojas, 6559 South j Peoples Restaurant Vaclo-1
Į, Campbell Avė.
[vas įr Aleksandra Pieržyns- «
M. Miniat ir Sūnus, mėsos (kai> sav > 1628 W. 47th st
||
1931
!
orderių
iš
vežioto
j
ai,
6456
So.
3-31-32
P-nai Pivarūnai, bučernė ir |
įWhipple St.
Į J. Mondžejevskis, mėsos or- duonos kepykla, 4622 South =
[ derių išvežiotojas, 6600 South Marshfield Ave-

iiiiiiiiiiiii

par. bažnyčios po Sumos išeis rys, kad jūsų tų dienų darbas
Antano Tračinsko trokas. No- Į bus katalikiškos spaudos rėrintieji išanksto susižinoti su mimo darbas.
tuo ekspresininku galima krei
»
Rengimo komisija
ptis adresu 46 E. 107th St.
------- ---------Tel. Coinmodore 1486. Toliau BIZNIERIAI — ‘ DRAUGO
Roselando piknikierių reikaPIKNIKŲ RĖMĖJAI
lais daug rūpinasi p-nia Jus
tina Šucilla, 22 E. llOth PI., Antanas Lubertas, malia
voj imo kontraktorius, 5537 S.
tel. Commodore 1578.
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Anai Štatement

Metine Atskaita

Gediminas Building and Loan Ass’n
4425 SO. FAIRHELD AVĖ., CHICAGO, ILL.
Pavelytas Kapitalas $1,000,000.00

Po Illinois Valstybės Priežiūra

TURTAS.-

ATSAKOMYBĖ .

Paskolinta ant praperčių $162,000.00
Paskolinta ant šėrų ....
4,725.00
Nesumokėta nuošimčių ..
693.65
Nesumokėta duoklių ant
šėrų....................
7,118.72
Bendrovės nuosavybė ...
3,805.75
Rakandai ir knygos ........
678.90
Bankose ant čekių .......
11,106.00

Sumokėta duoklių ant
šėrų ......................... '$97,818,90.5

Viso

$190,128.02
PAJAMŲ

Bankoj balansas pereitų
metų ........................... $ 3,275.19
Priimta duoklių ............... 43,727.24
Priimta nuošimčių ............ 9,753.63
Premijų už paskolas..........
407.50
Naujų narių įstojimas ....
205.00
Pervedimas šėrų ...............
17.50
Bausmių iTž užvilktus šėrus
51.50
Praperčių paskolos atmo
kėta ............................. 29,100.00
Paskolos atmokėtos ant šėrų 4,575.00
Rendos .................................
275.00
Bendrovės nuosavybė ....
336.25
Trumpo laiko paskolos ....
295.87
Pripuolamų morgičių .... 2,000.00
Užbaigti šėrai .....................
900.00
Pilnai sumokėti šėrai .... 31,250.00
Suspenduoti šėrai .............
578.70
Atsargos iždas ................. 1,000.00

Iš anksto sumokėta

duoklių .................... 2,017,42.5
Užsilikusių duoklių .......
7,118.72
Pilnai sumokėti šėrai ... 57,350.00
Užbaigti šėrai ................
3,600.00
Ekstra sumokėta .............
60.00
Suspenduotų šėrų ...........
358.39
Nuošimčių .......................
3,000.60
Atsargos iždas ................
6,000.20
Padalintas pelnas ......... 12,600,46.5
Nepadalintas pelnas ....
131,89.5
Suspenduotų mokesčių ...
71.42
Viso
$190,128.02
IŠMOKĖJIMAI

Paskolinta ant praperčių $18,200.00
Paskolinta ant šėrų ......... 3,900.00
Šėrai užbaigti ir išmokėti.. 47,213.82
Uždarbis ant išmokėtų šėrų 6,447.91
Bendrovės nuosavybė .... 4,142.00
Trumpo laiko paskolos at
mokėta .......................
325.87
Pripuolamos paskolos .... 2,000.00
Nuošimčių už pilnus šėrus 3,100.00
Pilnai sumokėtų šėrų .... 25,900.00
Nuošimčiai ....................... 1,581.29
Užlaikymas bendrovės ....
614.66
Darbininkų algos ...............
780.00
Laiškai ir knygos .............
186.60
Bankoj ant čekių ............ 11,106.00
Suspenduoti šėrai .............
784.73
Atsargos iždas.................... 1,000.00
Rendos ..............................
385.00
Suspenduotų mokesčių ....
80.50

Washtenaw Ave.
Ap. Petkus, laikrodininkas, =
VI. Vitkauskas, mėsos orde 4601 So. Hermitage St.
=
į rių išvežiotojas, 6624 So. CaSt. šimulis, rubsiūvis, 2150
[lifornia Ave.
So. Hoyne Ave.
M. Zizas,
kontraktorius,
M. Meldažis, salės savinin
17151 So. Califoitda Ave.
R. Andreliūnas, laikrodinin kas, 2242 W. 23rd PI.
kas, 2650 W. 63rd St.
Kiti bus peskelbti vėliau.
Ant. Patrick, cigarų išvežio|; tojas, 6645 S. Richmond St.
<««■■■ ■ ■ ■ ■ ■
P. Mureika, lietuviška valj gykla, 2517 W. 69th St.

; Reumatizmas sausgėle-1
H

Dom. Vaičiūnas, ice creami g
nė, 2301 So. Leavitt St.
■
r. J. Neviadomskis, elektros ir ■
( geležies štoras, 2215 W. 22nd g

j Street.

t

save?

'

Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
— raumenų sukimu: nes skaudėjimai Dalklna kūno gyvybe
Ir dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMFOT’ND mo“ stls lengvai praSallna vlrSmi■ nėta Ilgas: murai Šiandie daug gybė žmonių siunčia padėkavones pasveikę- Kaina 60c per

I
|

pafitg

Reumatiimu,

66c

Knyga:

arba

dvi

už

"ŠALTINIS

nai gvarantuoti EUREKA

elektrikiniai kaurų šlavikai
tik po ...........

*14.95

$35.00 verti pernaujinti HOOVER gvarantuoti šlavikai

tik po ..........

skaua-

Sausgėla,

Į . .Jonas ir Ona Lisauskai, gro
■
cemė, 2205 So. Oakley Ave.
g
P. Balčiūnas, grocemė, 2212 “
West 23rd St.
•

Neslkankyktte

mala

$30.00 verti pernaujinti pil

$98.00 vertės naujos Tlior
plovyklos
p°

.......... *49.75

$100.0 vertės naujos Conton Plovyklos,
t,()............... *54.50
$100.00 vertės
naujos
VOSS Plovyklos

*16.95 po.......... *59.50

Visuomet būsite geriau- patenkinti lankydami šias
didžiausias ir atsakomingiausias Lietuvių
Krautuves Chieagoje

I
I
|
I
|

61.06.

8VEI-

1

KATOS" augalais gydyties. kai- I
na 60 centų.
X

4ITT-8J ARCHER AVE

COA

RICHMOHO ST

2536-40 W. 63«l ST. & MAPLEWOOO AVE

t

I

M. Jasnauskas, Gedimino
spulkos pirm., 2259 W. 22nd
Street.

8269 80. HAL8TED 8T
Chlcsgo, III.

| 4177-83 Archer Ave.
=

Lafayette 3171

2536-40 W. 63 St.
Ilemlock 8400

Kiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimimiiiiiiiiiiiiimiiimiimiiiimiiiiiiiiii
35=

LIETUVIŲ EKSKURSIJA | EUCHARISTINI
KUNGRESA IR | LIETUVA
Išplauks iš New Yorko birželio 14 dienų laivu “DE GRASSE”

$127,748.38

Viso

Viso

$127,748.38

Aš žemiau pasirašęs prisiekusia auditorius, paskirtas Direktorių Tarybos, per
žiūrėjau visos bendrovės knygas ir dokumentus ir patikrinau, kad, virš pažymė
tos skaitlinės atitinka teisingai sulig bendrovės knyga.
J. P. Varkala, registruotas auditorius.
Virš minėtos skaitlinės patvirtintos per bendrovės valdybų.
i
J. SANDARS, prezidentas,
J. J. PALEKAS, sekretorius,
Bendrovės susirinkimai laikomi kiekvieno trečiadienio vak. nuo 7 iki 9 vak.
Taupymo serijos atsidaro kas tris mėnesius, 1-mų dienų sausio, balandžio, lie
pos ir spalio. Šėrai mokami po I21/»c,; 25c. ir po 50c. į savaitę. Išmokėti šėrai
kiekvienas po $100.00.
Paskolinami pinigai ant pirmų morgičių už 6% nuošimtį visiems lygiai.
Reikale kreipkitės prie Valdybos arba į raštinę.
VALDYBA:

j SANDARS, prezidentas,
J. J. PALEKAS, sekretorius,
POVILAS M. SMITH, iždininkas.

- Ekskursantai plauks į Dublinu, Airijon, kur įvyksta Eucharisti
n.s Kongresas. Ten kongreso metu per 5 dienas keleiviai ant laivo
turės pilnų užlaikymų ir nakvynę.
Po kongresui tuo pačiu laivu
plauks į Havru ir iš ten gelžkeliais į Klaipėdą.
Laivakortės turistine klesa į vienų pusę ......................... $145.00
Ten Ir atgal ............................................ ................................. $215.00

šiai ekskursijai vadovauja didžiai gerb. kūn. J. J. Jakaitis.
Visais ekskursijos reikalais tuojau kreipkitės į

“DRAUGU” LAIVAKORČIŲAGENTŪRA
2334 SO. OAKLEY AVENUE, CHICAGO, ILL.
Telefonas Roosevelt 7790

KUN. J. JAKAITIS

Šestiulionis,

geg.

28d.,
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' meet they engaged in the pre- ing a danoe at MoKinįey Hali 1
viaiS labdariu piknike, Vytau-i. VUUK
.
SnllIllIUV
U/ltll
Tlltt KMIIU*
vious Sunday
witli
the šame for the “Nine.’Į. A ltot time^

SPORTAS

to darže. Sekmadienio žaidi
! oppositibn. Anyvvay, our pepmai pakeisti ,kad nepakenktų
jpery catcher “Eddie” Šiur
“Draugo” piknikui tfž jo go
iui handled the offerihgs oi'
rų moralinę paramų Vyčiams.
“lleinie” unite eompetently,
Agato u&s
going so far as to smother a
t'oul balt, vvhich is something
• THIS AND THAT ABOUT
in tbese days of flying niis-

DAKTARAI:

is slated for all, and the atOfisas Tel. OrovehUl 0817
mosphere is just riglit.
(Pradžia 5 pusi.)
Kės. 6737 S. Artesian Avc.
Tel. Orovehill 0611
X Your eorrespondent, in
DR. SUZANA A. ŠLAKĮ S
oppose SI. Maurices, Sunday,
the name of the eouneil, e\Specialistė Motery ir Vaiky Ūgy
May 29th at 12:30, at McCortends sineerest condolon.ee in
UYLYTOJAS IK CHIRURGAS
4145 Archer Avė, (Kampas Francisco Avė.)
niivk Field 27th and VVestern
3423 West Mai-ųumis Roųtl
the reeent bereavemnts of the
Valandos: 10 Iki 12 ryto; 4 Iki 6 po pietų
Vai.: 2-6 Ir 7-9 P. M. liet. 9-12 A.M.
Avė. This eontest wiil ofii(Vakarais: Utarnlnks Ir Ketverge Iki t vai.).
niother of Iletty Vaičiulis and
Nedėlloj Busltaj'us
Seredomls Ir Nedaliomis pagal susitarimų.
'
OOUNOIL 36”
cittlly open the Calh. Youth
siles oi diverse sorts. Manag- the brother of Estelle Ališau
I Ofiso Tel. Lafayette 7337
Rez. Tel. Hyde Park 3395 J
baseball league.
er Šeputis obliged vvith a pair skas.
“Arainis” Tel. Lafayette 67 93
X The baseball sųuad star
liniiiediately L'ollotving this
oi bingles during the proceedtoj the season vvith an overI
Ofiso ir Kas. Tel. Boui. 58X3
Ofiso Ir Bes Tel. BouL 6914
rombai the players will travel
ings, so everything vvas “liun- LEGENDA APIE VEIDR0diehning victory over ProvidVai.:
2
Iki
6
po
pietų,
7
iki
9
va
k.
• DŽIO SUMUŠIMĄ
ky” around 44th and Fairto Vytauto Park, ll5th and
DR. BERTASH DR. NAIKELIS
enee 13—8, Devoid of the ser-i
,,
. ,
.
Office: 4459 S. California Avė.
Cravvford vvliere they vvill
„
,, lield. Johnny nudriek play
736 West 33 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
viees of “Samany Coopev’
Nedėlioję pagal sutartį
’įede bis usual good gante and
Jokis prietaras nėra taip
play the Vagabonds A. C. A
Valu
ir
»*.
Tat' M U 3-9 vai. vakaro
vvlio left for bis home tovvn
Hadėiloj susitarus
Msdėlkkj rasUarae
leading \Vest Šitie team. This
boost-ed the old batting aver- pasauly paplitęs, kaip veidro- "
for a brief spell, the pitching ;
age vvith 3 hits. “Šliauks,” (džio sumušimas, kurį būk tai ; DENTISTA1
battle vvill start at 3:30 and
į assigiunent vvas relegated to
Res. 9866
Tel. Canal 4367
Rea Proapect (663 Tel. Ofiso 4060
ail the speetators ean be sarę
our new first baseman, scin- sumušus reiškia nelaimę. An- 1
j “lleinie” Schultz vvlio pitehtillated on the field and garn- glai net sako ,kad toji nelai- ! Khoae Boulevard ?ųss
oi a fine ganie betvveen tlu (V
■ ed stellar balk Brighton seeniered a pair of bingles. Sinion, mė tęsėsi 7 metai.
tvvo evenly niatehed temas.
ed intent upon ‘going plaees’
5815 — 6th Avenue
Gydytojas ir Chirurgas
Štai kaip tas aiškinama. Še- i
(4 Musketeers) A. D. P. R.
the liot-corner custodian, ma
L
vvlieu “Stovio” ‘piekled’ the
1821 SOUTH HALSTED STREET
KENOSHA, WIS.
D E N T 1 S T A S
de some brilliant stops, vvhich novoj veidrodis buvo labai ,
Ofiso vai.:
first pitched bąli for a triple.
pe>i.dencija <600 So Artesian Ava
4645 Su. Ashtttiid A*o
VYČIŲ ŽADIMAI
Nuo
1
iki
4
ir
nuo 6 iki 8 vai. vak
p rovės, tliat all the ‘goalies' brangus daiktas. Priešistori- j
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
Throughout the eontest a bar
Rezidencija:
Arti 47 Btreei
< tkl 3:30 vakare
aren’t on lioekey teams. Next jniais laikais žmonės grožėda3904 — 71st Street
rage of base-hits made things
Nedėliomis ti1' susitarus.
North Side ir Brighton Pk
Suiglay, North Side is sehed-d vosi< žiūrėdami į vandeni. Iš(|uite unpleasant for the IStli
Tel. Canai 6764 Res Republic 585<
savo žaidimus atkėlė iš sekradus metalus, buvo vaitoja- i
tunai >iu
uled, to oppose Brighton.
...
,.
. v v,
. Street contmgent, it you totai,
J
, v.
niadienio dienos i šeštadienio
, 1 XOur selt-stvled cheerlead- mos slituotos geležies ir vario
.
. .
,,
up the accumulated 21, which|
.
*
,
popieti, o Providence su Alai- . v
. it-rs. Anne and Estelle failed blekutes.
Gydytojas ir Chirurgas
D k: N T 1 S T A b
'
v .
,
...
, !1S cnough in any man-sized I,
,
„
i
„TTT v. ,
GYDYTOJAS. CHIRURGAS
Ofisas 2403 WEST 63 STREET
ųuette žais sekmadienio rytų
! to sbow up for the lašt ganie. I Tik XIV šimtmety Veneci2261 '(Vest 2z.ua btreet
IR OBSTETR1KAS
Kertė 8o. VVestern Avenue
1» vai. Maniucth. Parke (?«
The Brighton lads wore Anotber absenee and new joj buvo išrastas stiklo veid(Kampas Leavitl tu. /
TeL Proapect 1028
Gydo staigias ir chroniškas ligas
Valandos: Nuo 9 iki 13 rvu.
ir Washtenaw). Pirmadienį m a froliesome mood, perhaps |eheer}eaders win bc SOught. rodis. Stiklo veidrodžius buvo !
Rezidencija 2359 So. Leavitl eit
vyrų,
moterų
ir
vaikų
Nuo 1 iki 8 vakare
Tel. Canai 0706
DARO OPERACIJAS
Seredoj pagal sutartį
popiet Providence ratelis žais tlieir irę was aroused \vben
labai lengva sumušti ir jų su-}
Valandos:
1-4 po pietų ir 7-9 « .
Ligonius
priima
kasdienų
nuo
! X May the 28th the Brigh
su \Vestville 85 tuopos Vy- they reinenibered tlie track
mušimas reiškė fibrų nelaimę, Į——--Nedėlloj pagal susitarimų
pietų iki 8 vai. vakaro.
ton (i’irls Baseball niob ,is givNedėliomis ir seredomls tik
nes buvo labai didelis nuosto I Boulevard 7589
iškalno susitarus
Rez. lleuilock 7691
lis. Legenda apie septynių me i
G R A B O R I A I:
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
tų nelaimę kilo iš to, kada vie
2130 WEST 22nd STREET
PADĖKOM;
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
CHICAGO
nos anglų aristokratų šeimos
LACHAVICH
4^29 WEST 12 PLACE
B L N T 1 Š T A š
▼ai.: J iki 9 v. v. išskiriant Seredos
tarnaitė sumušė didelį ir labai
Ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
PIGIAUSIAS LIET. GRABOKUJS
4712 So. Ashland Avenue
IR SONUS
brangų veidrodį ir už tai tubus.
CHICAGOJE
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro
3924 W. WASH1NGTON BLVD.
LIETUVIS
GRAB0BIUS
rėjoi septynerius metus sun
Laidotuvėms pa
Kitos vai. ant Washington Bulvd.
tarnauju
geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4:30 — 6:30 kasdien
kiai vergiškai dirbti, kol atiir pigiau negu kiti Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
Telefonai: Kedzie 2460 — 2461, arba
X—Spinduliai
darbu busite užganėdinti.
todėl, kad priklau
X-Ray
Tel. Cicero 1260
dirbo nuostolį.
Cicero «>.
Rez. tel. Cicero 2888
Tel. Koosevelt 2616 arba 2616
sau prie grabų išOfisais 2201 West 22nd Street
Tos vargšės tarnaitės var
dirbystės.
2314 W. 23rd Pi., Chicago
cor. So. Leųvltt St. Tel Canai <133
OFISAS
gai,
kad veidrodžio sumuši
668 West 18 Street
Rezidencija:
<<28 S. Ricbmond Avė.
LIET u v 1S DEN TĮSTAS
Tclef. Caual 3174 1439 S. 49 Court, Cicero, I1L
Telepbeaa Republic 7868
mas jai reiškė septynerius me ,Vats: kasdien nuo 10 v. ryto iki it
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
SKYRIUS: 3238 S.
Valandos: 1—3 ir 7—8 vai. vak.
TEK. CICERO 6927
5^2
vakare
Halsted Street, Tel.
tus nelaimės, taip vėliau ir pa Nedėliotumvalandai
Nedėliok 1Q—12 ryto.
4142 ARCHER AVENUE
ir ijereuomia susitarus
VVALTER GAJilUSKAS
Victory 4088.
plito
po
visų
pasaulį
ba.
484f W , 14tb
Cicero, iii.
Valandos: 11 ryto iki 1 po pietų
Mirė gegužės 13, 1932, po

DR. J* J. SIMONAITIS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. C. L VEZELiS

OR. 6,1. BLOŽIS

DR. A. RAČKUS

DR. J. J. KOWARSKIS

DR. S. A. DOWIAT

DR. A. P. KAZLAUSKAS

J. F. RADŽIUS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. $. BIEZtS

OR. 6USSEN

Telefonas Yards 1138

Phone Boulevard 4139

- A. MASALSKIS

STANLEY P. MAŽEIKA
•x

Graborius ir Balsamuotojas

GRAB0RIUS

Turiu autoniubihas visokiems:

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrangus, nes neturi
me UUaldų užlaikymui
skyrių.

reikalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, III.

Nauja, graži koply#«A dykai.

I. J. ZOLP

3307 Auburn Avenue

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDBJAS

1650 WEST 46th STREET

S. M. SKUDAS
LIETUVIS

Kampas 46tta Ir Paulina Sta

Tel. Boulevard 5203-8413

GRABOIUUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Rooeevelt 7BB1

Nuliudimo
valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

gedulingų pamaldų Nek. Praei
tie iii.,o l’an -D's Švė par. bažnyti'.j palaidotas Šv. Kazimie
ro Kapinėse gegužės 18 i. Bu
vo sulaukęs 18 metų amžiaus.

Siuoini norime pareikšti šir
dingos padėkos žodžius ge,rb.
klebonui k,un. A Briškai ir jo
visiems pageibildukams už ge
dulingas pamaldas.
Dėkojame
gelių ir šv. Mišių aukuotojams,
gelių nešėjoms, grabnesiams ir
parėdkininkėms, jaunoms mer
gaitėms, kurios baitai pasiredžiilsios ėjo šalę verionies gra
bo. Už piieteliagus patarnavi
mus ir suraminimo žodžius ui u
sų liūdėjimo valandose, dėko
jame veiionies deglei ir dėdienai Šiauliams ir dėdėms ir- dė
dienėms šukokųms
ir kitoms
giminėms,
taipgi kaimynams,
draugams ię pažįstamiems. Ačiu visiems už lankymą pašar
voto veiionies namie, dalyvavi
mų gedulingose paklaidose ir
skaitlingų lydėjimų j kupinės.
Ačiū graboriui
Radžiui
prietelingų patarnavimų.

LIETUVIŲ VALANDA

Kliauga

U C.

X 1 o x a. £>

Ryt, g(*g. 29
girdėsime Ularnmkuis, Kctvergats ir buuaiomia
ėiao W. Marųucttc MU. arti VVestern
gražių lietuvių dainų ir muzi
Avė.
Pboue Heuiloek 7bž»
Fanedėliais, Sere domis ir PėtnyCiomia
kos programų iš stoties WCF
1B21 So. Halsted Street
L nuo 1:15 iki 2 vai. p. p., duo
tlamų lėšomis Jos F. Budrike
krautuvės 3417 S. Halsted st.
Malonus bus pasiklausyti St.
Yra išvažiavęs atostogoms.
Rimkaus, pz A. Oželienės ir
Griž birželio 6 dienų.
gražaus dainavimo kitų dai
nininkų. Budrikos radio orke
AKIŲ GYDYTOJAI:
stras visus palinksmins savo
smagia muzika.
V.

DR. ATKOČIŪNAS

DR. VA1TUSH, ŪPT.

už

Tu, musų brangus sūneli, be
laiko kritai valkatos kumšties
užgautas.
Lai pasigaili tavęs
Viešpats ir tesuteikia tau am
žinų laimę, o piktadarį tepašaukia prie atgailos.

Di».

DR. T. DUNDULIS

LIETUVIŲ

GRABORIŲ

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis uč aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
* Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą, su ekspertu Lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas: —
4645 S. Ashland Avė.
Chicago, III.
Oriso vai.:, nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki
8 vak. Nedėliomis pagal sutartį.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel : Prospect 1930

MOTINA HELENA
Garsiausia pasauly žolių gy
dytoja tūkstančius išgy
dė žolėmis.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 8200
VALANDOS:

OR.AAROTH

DR. CHARLES SE6AL

S. J. PAVINSKAS & GO.

Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir payštamu*
dulyvautl šiose laidotuvėse.
Nuliūdę: Pųtė.ls. INi-hrnlts,
iPnssescrės ir Giminė'*

laidotuvėms prtta'uau.ia gra
borius A. Phillips, Tel. Boule
vard. 4130.

Plušlnis
navimas

grabas

ir. visas

patar

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

$233.00

Ir

patarna

vimas, .................................... ... ..................

$285.00

Dar geresnis

grabas

Tel. Yards 1829

Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880

DR. G. SERNER
LIETUVIS

AKIV

Kapinės

bet

kada

S. J. PAVINSKAS & CO.
1728 CONNECTICUT STHEET
Tel. <760
Gary, Ind.

Vai 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Beradomls po pietų Ir Nedėldieniau
tik siudta.ru*
>422
MARGUETTE ROAD
Res. Phone:
Englewood 6641
Wentworth 2000

Office Phone
Wentworth 800<

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Valandos: 2-4 Ir 7-9 vaL vakare

HEMLOCK

8161

DR. V. S. NARES .
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STRB'.ET
Kampas Halsted St.

Valandos:

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET
Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak.
Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarimų.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. HAL8TED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

A. L DAVIDONIS, M. D;
<910 SO. MICHIGAN AVENUE
Tel. Kenwood 5107
Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte:
Nuo 6 iki 8 valandai vakare

apart šventadienio ir ketvirtadienio.

neįroknojamos
arus

DR. A. L YUŠKA

SPECLVLISTAS

Plieno grabas Ir visas patarna
vimas .................................. ..
$305.00

Kreipkitės į

T*L Orovehill 1695

Of. ir Res. Tel. HEMLOCK 237 4

Ltfiso Teh Victory 6893
Rez. Teh Drezel 9U>1

Pastebėtina nauja kombinacija gy
Jei neatsiliepia šaukite Ccntral7464
vastį palaikančiu žolių yra svarbiau
LIETUVIS
AKIŲ
sias moderninių
laikų
išradimas.
. i Tūkstančiai kentėjusių, kurie sunkiai
SPECIALISTAS
sirgo, dabar sveiki. Nežiūrint kokia 1
jūsų liga yra, ir kiek daug dakta- 1 Palengvins akių įtempimų, kuris
ruttar dVfSt? jua iSbandėt’ dar yra;esti priežastim galvos skaudėjimo, GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
viltis dėl jus.
Įivajglino, akių aptemmio, nervuotuOfisu
So. Halsted St.
Motina Helena, Didžioji Žolių Gy mo, skaudamų akių karštį.
Ntiimu
dytoja, 1869 N. banien Avė., Chi jataractus. .Atitaisau trumpų regystę
Kampas
31 Street
cago, siūlosi jums sutelkti 6 dienų ir tolimų regystę.
naminį treatrnentų žolėmis visiškai
Prirengiu teisingai akinius visuose Vah 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v.
dykai. Aprašykite savo ligų ir mes
prisiusime $1.00 bonkų Kraujo Tonl- atsitikimuose, egzaminavimas daro
ko ,ar $1,50 bonkų speciajalių žo mas su elektra, parodančių mažiau Nedėliomis ir šventadieniais
lių gyduolių. Pridėkite 2 5c ap^nokė- sias klaidas.
jiiuul supakavirno ir persiuntimo. Ra
10-12
Speciale atyda atkreipiama moky
šykite ar ateikite šiandie. Skyriai:
JUOZAPAS AGENTAS
1721 W. 47 St. ir 4172 Archer Avė. klos vaikučiams.
P-ia B. Patumienė yra Motinos He
Mirė geg. 26 d., 1 932 m. 1:50
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
lenos Šimanskienės sekretorė lietu re. Nedėliomis pagal sutartį.
vai popiet, 30 metų amžiaus,
vių skyriuje 4172 Archer Avė.
gimęs Chicago, 111.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
Paliko dideliame nuliudime
Perkėlė savo ofisų po numeriu
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
patėvį Ignecų Ballnskį, 4 pus
oe akinių. Kainos pigiau kaip kitur.
seseres Marijonų Gelvidis, Gnu
4729 SO. ASHLAND AVĖ.
Magdelenų ir Elenų. pusbrolį
4712 S. ASHLAND AVĖ.
Viktorų Ballnsklus, švogerj Vi
SPECUAL1STAS
ncentų Gelvidį, ciocę Vaitkie
PIGIAUSIAS GRABORIUS
nę ir gimines.
Džiovų,
Moterų ir Vyrų Ligų
Tel. Boulevard 7589
GARY, INDIANA
Vai.:
ryto
nuo
10—12 nuo 2—4 po
Kūnas pašarvotas koplyčioje,
Įsitikinkite
pietų: 7—8:30 vai. vakar*.
3307 Auburn Avė.
Loidotubės įvyks utarninke,
May 31, Iš namų 8 Vai. bus at
lydėtas į šv. Jurgio par. baž
nyčių, kurioj įvyks gedulingos
pamaldos už veiionto sielų Po
pamaldų bus nulydėtas į šv.
Kažimlero kapines

Nedėliomis nuo 10 iki lz ryto
o.i,, al>»4fotMU ,4ien* U naktį
VIRGINIA «3<

Ofiso Tel. VICTORY 3687

Tėvai Ir Seserys

Grabas, dėžė, balsanutvimas, ka
ravanas A................................... 31OO.«O
Geresnis grabas, dėžė, balsamavlruas, patarnavimas .... $150.00

2 iki 4 ir < iki 8 vai. vak.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Nuo 10 iki 12 dienų
Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedel. nuo 10 Iki 12 dienų

Nubudę

Seniausia ir Didžiausia

DR. M. T. STRIK0L1S

nuo 10—4; nuo 6—

Nedėliomis: nuo 10 Iki

lt.

t

Tai. Hemieck 1700

Rea Tel. Prospect 0610

(Naryauckas)

DR. B. ARON

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2420 We*t Marųuctt* Road

VALANDOS:'
'
9 iki 12 ryto, 7 Iki 9 Inkare

Utarn. ir K*tv. vak. pagal sutartį

Ofisas <116 South Kedzie
Rea 6425 8o. California Avė.

3-A »-» K t. ršek’Hast K«tv

8

e

draugas

Šeštadienis,

MILŽINIŠKAS

1932

28d.,

geg.

PIKNIKAS

- RENGIA -

PRADŽIA “I -mą VALANDĄ POPIET

LABDARINGOJI SĄJUNGA

Imsis du pasižymėję basebolininky tymai — Vyčių 4 kp. ir Vyčių 85 kp. iš
Westville, III. Imsis už čampijonatų. Imtynės prasidės 2 vai. Bus graži muzi
ka, smagūs šokiai. Visokie žaidimai, pasibovijimai, pasižmonėjimai, geri už
kandžiai ir gerin ai. Iš kapinių per pietinius vartus galima eiti tiesiai į parką. rij
Visus maloniai kviečia atsilankvti
®

Pirmadienyje, Decoration Day, Gegužes (May) 30 d., 1932 m.
Gražiame Vytauto Parke
Prie 115-tos gatves, tarp Crawford ir Cicero Avenues

LABDARINGOJI SĄJUNGA.

liuose Sovietai pirko odos už tų projektą rūmams vadovau
250 tūkst. litų. Oda jau išsiun tų direktorius, skiriamas Res
,
čiama į Rusiją. Be to, veria publikos Prezidento.
mos derybos užpirkimui už 2001
NUBAUDĖ POLICININKUS
'—300 tūkst. litų odos ir kita
DAUG YRA STIRNŲ
UŽ MUŠIMĄ
me Šiaulių fabrike.
Deltuva, Ukmergės aps. Vi
Kauno Apygardos teisinas
liukuose
yra senas ir tankus
MANOMA STEIGTI FIZIŠ
nubaudė buv. Garliavos nuo
KO AUKLĖJIMO RŪMUS miškas, kuriame pastaruoju
vados viršininko padėj. Nutau
metu pastebima daug stirnų.
tę, vyr. polic. Krivicką ir eil.
ri misterių kabinetui esąs pa Jos laikosi nedideliais, po 6 —
polic. Ulinauską už mušimą
1 siųstas svarstyti fiziško auklė-' 8 stirnas, būreliais. Minta tuo
vieno piliečio, kuris buvo Įtar
jimo rūmų Įstatymo projek
tas vogime. Jiems bausmė pri
tas. Prie švietimo ministeri
taikinta po G mėn. paprasto
WEST CENTRAL
jos numatoma įsteigti fiziško
kalėjimo ir 3 met. pašalinti iš
WINDOW SHADE
auklėjimo rūmus ,(iFAR), ku
tarnvbos.
» CLEANERS
rie plės ir tvarkys bei derins
5103 W. Madison St.
Į fizišką auklėjimą Lietuvoje

LIETUVOJE

VI $250 GRAZ.I'S RAKANDAI
pačiu maistu, kaip ir ožkos,
AVASHINGTON, geg. 26. —
Išsirenduoja flatas, 6 kam
4-RIEMS KAMBARIAMS
lik žiemą joms kiek sunkiau. 72-asis kongresas vakar dvi bariai. Rendos $24 mėnesyje.
.
.
išparduodama rakandai So. Sidėj
Tada jos kasa iš po sniego žo valandas paaukojo mirusiųjų Antrame aukšte. Su Visais pa- mažiau; negu 30 dienų vartoti. Parsavo narių — 3 senatorių ir togumais. Savininkė pirma- lo,r setas ,55- vert6s »<oo. Kauras
lę, samanas ir lapelius.
v
9 x 12 už $35. vertės $200. 9 x 12
lorientalis kauras $15, mieg. k. setas,
16 kongresmonų, pagerbimui. Ule aukšte.

Parsiduoda du namai, labai
pigiai, 832 W. 33rd St. ir 3252
Lime St. Priežastis — išsik raustom gyventi
į farmą.
Kreiptis laišku ar asmeniškai:

4540

NAUJA A PTIE K A

STREET

Tel. Republic 5649

ANTANAS LUBERTAS
Maliavojimo

BRIGHTON PARK .

Kontraktorius

•

i

•

ei

i

-t

A

Šsirenduoja tlatas, 5
bariai, 2ros tūbos, gražūs, švie 1 ___________
sūs ir valūs kabariai, naujai; AR *AnT K1*AnqTVTTq7*
ištaisyti. Taipgi išsirenduoja;
* KRAUSTYTIS.

Nordica Avė., Chicago

KEDZIE & 107th St.;
TROY & 108th St.

i valg. kamb. setas po $55. verti $275.
Coxwell krėslas $20.
vertas
$100,

' Lounge krėslas $15, 10 tūbų elektros radio, lempos, langų uždangalai
ir kiti geri daiktai. Parduodam ir
skyrium. 8228 Maryland
ve, 1-st
i _>
opt. blokas
j rytus
nuo Cottage
k n III- O,rovė Avė. Tel. Štewart 1875

.

j
Maliavojam. dekoruojam ir popie; ruojram. Kainos prieinamos.
15537 S.

F. KUtoPIK
Rte 4 Plainf.'eld, Iii.

SO MIOOD

ii TAIIICViO
AL
loAUuKAu

kambarys ant lmų lubų. Tin-'a
ka pavieniui arba mažai šei- Ai

M24 S. Francis-co Avė.

1

O orui
06 uUlt

71“ ,So- Ko<*we11 StrMt

j

Kiekvienas lotas šioje subdiviTel. Republic 5099
--------------------------------------------1
zijoje
bus
parduotas
už
negir

MARQUETTE PARKE
BRIGHTON PARK
' ! Mes permufuojame pianus
Jau atsidarė nauja aptieka (Drug dėtai pigias kainas lengvais iš
Store) Marąuette Parke. Įrengta pri
!
Išsirenduoja
flatas
6
kamfomičius ir kitokius dalykus.
SOVIETAI UŽPIRKO Iš
silaikant vėliausių išradimų. PraSo- mokėjimais. Atvažiuok į subdiCHICAGO, ILL.
| me atsilankyti. Aptieka yra žinomo
j
Tad
šie
rūmai
būtų
Lietuvoje
barių, 2ros lubos, pigi renda,
,r
ŠIAULIŲ ODOS
Senas langij užlaidas Išvalom Ir J veikėjo A. Darglo name. Ji vadinasi: viziją nedėlioj ir panedėlv, ge
.
.
.
.
i
Musų patarnavimas yra
i vyriausia sporto ir fiziško au pertalsom, padarom, kaip naujas. Vi WEST MANO R PHARMACY gūžės 29 ir 30 d. arba atsilan vonia, kampinis namas, kamJ
sokios rūšies naujas padarom pagal
greitas, geras ir nebrangus.
Iš br. Nurokų fabriko Šiau klėjimo įstaiga. Pagal paruoš- jūsų noro. Lietuvių dirbtuvė. Darbus į 2425 West Marąuette Road kyk į kambarį 1021, 1 No. La bariai šviesūs.
paima n ir pristatome. Tik paSaukit:
Mes
pervežame
daiktus
iš
4359 So. Maplewood Avė.
Chicago, III.
Šalie St.
Tel. COLIJMBUS 9809
ir

Ar Esate Susirūpinę??
Ar esate susirūpinę dėlei jūsų pinigų
saugumo ?
Ar laikote juos namuose, kur gali kas
pavogti ar ugnis sudeginti?
Ar laikote juos aafety deposit dėžutėse,
kur jie guli be naudos nenešdami jums jo
kio pelno?
Jei taip, tai štai geras išrišimas jūsų
varginančrų rūpesčių:
•
Nusipirkite gerus pirmus morgieius
ant gerų nuosavybių, o taip jūsų pinigai in
vestuoti, netik kad bus pilnai apsaugoti nuo
pražuvimo, bet dar atneš ir šeštų (6%) nuo
šimtį.
Pabandykite nes nesigailėsite.

UNIVERSAL STATE BANK
Kampas 33rd ir So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

National Meat Market
AND GROCERY, INC.

AUTOMOBILIŲ MEKANIKAS

SALE
BARGE

SALE

ANT

PARDI'ODAMA

8.34....

REAL
Prisirašykite

4.50- 21

(30x4.50)....

4.37

...

8.46............... ..

1.03

4.75-19

(28x4.75)....

5.12....

9.94.... ..

1.17

5.00-19

( 29x5.00)....

5.39... .10.46............... ..

1.30

5.00-20

( 30x5.00)....

5.45... .10.58.... ..

1.33

5.25-21

(31x5.25)..../ 6.63... .12.86.... ..

1.43

HEAVY DUTY 6 PLY
(31x6.00)... .10.85... .21.04.... ..

1.56

6.00-20

(32x6.00)... .10.95... .21.24.... ..

1.82

6.00-21

(33x6.00)... .11.80... .23.12.... ..

1.82

6.50- 20

( 32x6.50).............. 12.65... .24.54.... ...

2.05

7.00-19

(33x7.00)... .14.30... .27.74.... ..

2.05

7.00-20

( 34x7.00)... .14.65... .28.42.... ..

2.10

4928 W 14th STREET, Tel. Cicero 2275
Šis Memorial Day papigintas pardavimas bus
didžiausių ,bet kada laikytų mūsų krautuvėj.
draugai, atsilankykite į mūsų grocerinių daiktų
Užtikriname, kad jums patiks; nes mūsų kainos
nės, negu cliain krautuvėse.

vienas
Todėl,
skyrių.
žemes

National Meat Market
AND GROCERY, INC.

CHAMPION
SPARK PLUGS

59c
TOP DRESSINO

49c

B A R G
MOTOR OIL
5 GALS.

$2.75
100% PURE PENNSYLVANIA

Savininkas
DSC geriausios rųšies
ir patarnavimo, Sau
kit.

GHEEN VALLEY
PHOIM'OTN
Olaclis Šviežių kiauši
nių. Hviislc Ir sūrių.
4644 SO PAULINA STREET į
Tel. Houlevard 1389

mūsų

Spulką

Į
|

Moderniškas biznio namas su kampini u lotu Buėernė ir Oroeemė, ran
dasl geroje vietoje netoli Sv. Kazįmlrro kopinių. Kaina yra teisinga.
AtsISauklt:
7400 80 WE8TERW AVF.NUE
Tel. Republic 9647

$14 50
32x6
10 PLY

ll

----------- STmOniz--------

39c
RAD1ATOR
CLEANER

39c

TEL. PROSPECT 8157
Savininkai: S. KANAPACKIS IR ŠONAI
Dėl Gero Patarnavimo Meldžiu Atsilankyti Į Mūsų Gasollno Stotis

5156-5158 So. Westem Avė.

BARGENAS
Modemiškas namas dvejų pragy
venimų po 6 kaimbarlus, su vėliau
siais įrengimais. Dviejų karų garadžiUH; 'gražioj apylinkėj, 6142 South
Ealrfteld Avė. Kainavo $18.090 da
bar dėl svarbios priežasties atiduodu
už $12,600 Pamatyk tuojau.
REPUBLIC 1598

A I

5156-5158 SO. WESTERN AVE.
ir

j

BARGENAS

30x5
TRUCK TIRE
8 PLY

KANAPACK AIHO SEDVCE CO. not inc.
4400-4402 So. Westem Avė.

8380

Wm. J. Kareiva

ESTATE

2608 West 47th St

Visi kiti salzai ir ne prilygintos kainos

KITI

Hemlock

-exy informacija suteikiama ,VAtB„s KONTRAKToiwi
Dykai
_______________ ___

6.00-19

Skelbia papigintą pardavimą ketverge, gegužės 26, petnvčioj, gegužės 27 ir subatoj, gegužės 28, po adresu:

Tel.

e iii?. ’ n
«PlUKIi.WICZ<S(g.

.$1.03

4.30....

kiauši

arti W. E. N R. Raids Street
4 mallės i pietus nuo Downers
Grove, Illinois.

.' 1.02

(29x4.50)....

ma

W!ii. WALLANCHES
kamp. Main ir Plainfie<l Road

Raudono roberio tūbai

4.50- 20

naujausios

2650 W. 63rd St., Chicago, III.

Pienų, Smetonų, sviestų,
nius Ir medų. Kainos pigios.

jerai pasisakys savo gerumą. MES JUOS GARAN
TUOJAME. UŽDEDAME ANT RATŲ DYKAI

(29x4.40)... .$3.95... .$7.66....’

Užlaikome

dos žierus, laikrodžius, radios,
; Parsiduoda Auburn 1930, 4- taipgi, elektrikinius laikro(door Sedan, vartotas 8 mėli., džius, movie cameras, projee. išrodo, kain naujas. Pigiai.
torius dėl judomų paveikslų
Tel. Normai 9106
rodymo. Kainos labai nupigin
6438 SO UNION AVE.
tos.

Geriausios išdirbystės tajerai, su trisdešimt metų
patyrimu, parsiduoda prie mūsų už KAINAS DAR
NEGIRDĖTAS. Mes jų gerumą negalim išaiškinti,
bet ATVAŽIUOK, NUSIPIRK, VARTOK! Patys ta

4.40-21

miestus.

TEL. LAFAYETTE 1»2».

I

Vienas Už Porą

kitus

R. ANDRELIUNAS

sutinka pataisyti, arba jums padėti
jūsų namuose,' už pusę kainos, negu
garadžluje atsieis. Reikale paSaukit:

KELLY “ sPri“sfieM - TIRES

Salzai

į

|| £ f į A S

Namu Statymo

Kontraktorius

Statau įvairinusiu* namu* prieinam*,
j
______
kaina
T
iki o p*i nrnT?WT A A Vi’
j’*’’" O. V.A L,1 “ IJltJN IA
AVr.
•'elefonas H elnio*'k 6630

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
<ikl.' STATYMU KONT R AK
TORIUM

6504 S. WASHTENAW AVK

ATY DA I
NAMŲ SAVININKAMS

DABAR GERIAUSIA PROPopieruoju ir malevuoju kam
,
GA ĮSIGYTI NAMĄ
j

Kam laikyti pinigus nesaugioj vis-. barius, už darbą atsakau. Da-

l toj, kad galite investuoti Į namus, i
,
. .
.
kuriu
kainos yra žemiau morgtėlų. | rali daug
piglHll IT
geriftll
Štai, kur randasi vienas IS tokių: kaip
,
kiti. Popierų knygą tu
4357 South Ealrfield Avė., penkių
fintų mūrinis namas po 4 Ir 5 rū riu šių metų mados. Pristatau
mus. kampinis, trijų karų garadžlus
Kaip matot IS antrnSo randasi pačhi- .
:x_!-S».V4'? Vnd
nu
me lietuviu centre Brlghton Parke. . Į HaiTlUS iŠsinnktl. Kad IT pa-

rul:;ty» darysit, vi.ti.lt popi.ru.

Su1

prigyti

nymo. O Jei Sle namai Jums nepa- Ifl f) T)
'iktų, tai galėsime pabudavotl nau1ų sulyg Jusi) skonio. Turėkite
Į
kalus su pačiu kontraktorlu. Atsisau ^1619 S. 48th Ct.,
kt te prie:
_____

ant

reikalo

KAZ. ANDREJUNAS
2ros

J. BAI/TIKAPSKO

7017 80. CALIFORNIA AVE.
Tel. Orovehlll 1962

Cicero,

UI.

lubos

