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Britai Pasirengę Pripažinti Laisvę Indijai
HAPSBURGU KARALIŪNAS GAL 

UŽIMS UNGARIJOS SOSTĄ
Indijoj Suimta Indiete Poetė

Į NIKARAGUĄ GRĄŽINAMI AMERI
KONIŠKI MARININKAI

ST1GMATIZUOTA TERE

SE NEUMANN LABAI 

NUSILPUSI

OTTO BŪSIĄS PASKELB

TAS UNGARIJOS KA

RALIUM

INDIJA SUSILAUKS 

DOMINIJOS VARDO

KOELNE, Vokietija, geg. 
21. — Teresė Neumann Ken- 
nersreuth’e, Bavarijoj, stig- 
matizuota (turinti Viešpaties 
žaizdas) mergelė, kaip prane- 
-šta, labai sumenkusi po Di- 
;džiosios Savaitės nepaprastų 
kentėjimų.

Praneša, kad žmonių lanky
mas suvaržytas. Neskaitlin
giems žmonifų būriams jų pa
matyti leidžiama tik penkta
dieniais.LONDONAS, geg. 22. —

Tą remia galingas MussolinI Vietos spauda praneša, kad 
PRAHA, Čekoslovakija, ge- Britanijos ™ldžia <‘aanti "e. Didįjį Penktadienį jca vi-

ŽEMES DRĖKINIMUI DIDELE UŽTVANKA ZINIOS IŠ LIETUVOS
LIETUVIŲ KALBOS KA- ŪKININKAI BEDAVOJA 

TEDRA VILNIAUS --------------------------------

UNIVERSITETE Nors jau pavasario pradžia,
------------- tačiau veik visų Suvalkų kra-

“Vilniaus Žodis” skelbia što ūkininkų klėtys pilnos ja-■ 
savo paskutiniame numery vų. Rodos reikėtų tik džiaug-
žinių apie sumanymų įsteigti 
lietuvių kalbos katedrų Vil

tis, bet ūkininkai vis dejuoja, 
nes javų pirkti nieks nenori,

niaus universitete 1822 me-jio pinigų reikia, 
tais. Tais metais universiteto J, Kiti nebežino nė kuo vers- 
bibliotekorius Kantrimas pa- tis, nes j kiaulių ar gyvulių 
davė memorialų, siūlydamas | ūkį taip greit pereiti nega- 
pakviesti lietuvių kalbos ka-, ]įma. Tam reikia pinigų, o pa- 

jtedros vedėju Raseinių dvari-|skolą gauti labai sunku. Jei 
ninku Uvaini arba “partrau- jr gauni, tai ir tai sunkiomis

.......... v. Tai Don Martin užtvanka Texas valstybėje. Baigia- kti mokytų vokietį iš Kara- 'sųlygomis. Daug bėdos suda-
gužės 22 _  Vietos čeki/ lai- vien Palinkusi» ^et ir pasike- sos žaizdos nepaprastai daug ma dirbdinti 11 milionų dolerių lėšomis. Jos pagelba bus liaučiaus”, bet būtinai erudi-'ro ir kreditų stoka. “R ”
kraštis “Pravn Lidn” skel- tinusi» IndiJai suteikti domi- buvo atsivėrusios. Daug krau-'ga|ima drėkinti 160,000 akrų plotus. tų, nes kitaip lietuvių kalbos Į ,-------- - ' ■ ■■ *■?

nijos rangų (vardų). Domini- jo nutekėjo ir mergelė neteko n - -- ...................- - . dalykas virstų tik juoku ir iš-.
Automobilių aukos 'niekinimu. Memorialų Kantri-;

bia, kad Italija su Ungarija
jau sndarusios planus ateina- , _

,. j • tt •• i i- lausomų valstybę, ntj rudeni Ungarijos karalium, * v
paskelbti 18 metų Hapsburgu i Kalbama, kad artimiausio . .
karaliūnų Otto, mirusio pas-1 mis dienomis bus paskelbtas ** 18 V’ vie °je P®Pr®stų 
tarojo Austrijos-Ungarijos i- Sir John Simon komisijos ra-. v. . Šiandie kunigystes aukso 
mperatoriaus Karolio sūnų. I portas apie Indijų. Vienu žy-.a ma’. 8 lsslvyscyisi<Mr jubiliejfų mini E(lward Hines, 

Tai ivyksių lapkričio 22 d. S™ tad Indijai būsiu suteik- ligonines^kape"
Pirm to karaliūnas susižie- tos ir dominijos teisės.

xl 11/10x0 g un JiAMUiUto-
Miaria.

To plano priešaky esųs Ita
lijos ministeris pirmininkas 
Mussolini.

ja reiškia pusiau — neprik- jėgų kelti iš lovos. Kraujas 
į gausiai čiuožė ne tik iš ran- 
,kų, kojų ir šono žaizdų, bet AUKSO JUBILIEJUS

Bet apie tai nėra pa tvirtinau- nonas kuo. Petras Hanley,

•J’"*’ VSUIMTA* INDIETE 

POETE -

BOMBAJUS, geg. 22. —

Ičių žinių.
' 4 K^n^fciig Itftionių vyk

inta i Kennersreuth, tikėdami 
I pamatyti tų nepaprastų mer- 
Igelę. Bet lankymas jiems at-

b* - .* SHiKi

Cook apskrity šįmet ligi ge- ,mag pradėjo labai nemalo
nės 21 d. nuo automobilių',ni.aia inkams žodžiais; “Lie- 
žuvo 330 žmonių.

GANDHI Iš KALĖJIMO 

PADUODA TAIKOS 

SĄLYGAS

v .. . .. ,, , ... ^Indijos britų pohcija ties“Mazon entente,” kuri sia-i,... . . IDharassana pagaliau areštavondie valdo ir savinasi daug ._T .. , , Midietę poetę Sarojini K aidu,Unganjos plotų, atkakliai ko- \ v.TT . ,. ... kuri vadovavo įndieciams sa-voja Hapsburgu dinastijų./ . ,x. , ., .TT , . ... ivanorrams pulti britų drus-Hapsburgų įskilimui priešinas , , T L .. L, .7 T_ „ i . kos sandelius. Jų areštuojantir 1 rancija. Kalbama, kad; . .„ .. . . .. . i apie 100 indiecių sužeista,)b rancija pasirengus imtis gi- , , .. ... - lA. ....kada jie pradėjo pulti policijų

I sakomas.

SUIMTAS IR PASIŪLYTA

VIETA i pripažinsią
________ Įliepbs 1 d.

Einant šiuomi planu, visos

nklų, jei karaliūnas Otto no
rėtų užimti Ungarijos sostų.

ZEPELINUI KELIONE 

SEKASI

PULTAS TAUTININKŲ 
OFISAS

BOMBAJUS, geg. 22. —

tuviška kalba kaimo žmonės 
didesnėj lietuviškų gubernijų 

Kovoje su policija nušau- <ja)y įr kai kuriose vietose 
tas įtariamas negras. La (Minsko gubernijoj, o taip pat
lle gatvėje, ties 53 gat. žymioj dabartinės lenkų ka-i

-- ■-■■■■- raiWėR rlalv ” Visti memn iko aplankyti indiečių tautini- ’ ' PERSIJA "PERKA 30 riSilmSio VibUnTn'l’’^ vadų Mahatma Gandhi,

Indija pasitenkintų domi
nijos stovyba

POONA, Indija, geg. 21. 
- Vienam korespondentų te-

ORLAIVIŲPasirašė susisiekimų planą

■ Chieago majoras Thompson ■ L0ND0NAS, geg. 22. - 
taip vadinamo naujo tranzito ,PersiioB vaWžia ižsprendė nn. 
planą .pasiražė ir reiškė vii- >,pirkti sa„ 30 militari„iu or. 
ties, kad miesto piliečiai tai |aivh| (<>roplanl)) jtalij<)j ir 

bals, didžiuma Vokietijoj. Persija organizuo- 
ja dideles oro jėgas šalies a-

SANTO DOMINGO, geg. į ...... .. .................. **------ ’ ------ ; paaugai
21. - Santo Domingo respu- 'Satvekarių ir viršutinių gėlo-
hlikoj anądien . įvyko preride-PSnk*«» ,iniJoa «”J»a«iam»a 
nto rinkimai. Išrinktas gen. įnanj°n kompanijom BuS-pra-

ilginti bėgiai, bkis įvesti bu- 
sai ir kitokių susisiekimams 

Tuojaus po to suimtas prft- patOgumų.
laimėjęs rinkimuose kandida
tas Frederico Velasąuez. Už-

iRafael Trujillo.

•iKareiviai čia puolė Visos In- darytas kalėjiman neva už sų-
1IAMBURG, Vokietija, ge-' .. m • ir • , , • 1#1v... n, .. . .„ dijos Tautinio Kongreso vy-.mokslų pnesl valdžiųgūžes 21. — Šiandie gauta iš . ... ,. •

orlaivio “Graf Zeppelin” ra-j 
diograma, kad orlaiviui kelio
nė sekasi per Atlantikų į Bra- 
zilijų.

riausiųji ofisų. Puolimui va
dovavo britai karininkai.

Išsižada prisipažinimo
Išpažinęs, kad jis nužudęs 

Mrs. M. Helsing, Bersvyne, 
Jam esant kalėjime, laimė- ilVm. Putscher, 19 m., išsigina 

jęs rinkimus kaliniui pasiūlė prisipažinimo. Sakosi, jis pri-
oD!T*iuiir»c-vADiwirT»c'iii<<lininko vi<!t* savo biiiii- nipažinęs, nes pakūges poliei- 
BR1TANIJOS KABINETAS kabjnele K#,.jhną sJ jos

Iplankė šiandieninis preziden-j* Nežiūrint to, jis nepaliuo

jkurs laikomas Centraliniam

RUMUNIJOJ POTVINIAI

BUKAREŠTAS, geg. 22. 
— Bakau plotus palietė pot- 
vinis. 4,(XX) žmonių neteko pa
stogės. Daug žmonių žuvę.

NAUJAS POLICIJOS 

VIRŠININKAS

MARININKAI ATGAL J 

NIKARAGUĄ

PANAMA CITY, geg. 22. 
— Nikaragua respublikoj iš- 
naujo pakilo Sandino vado
vaujami revoliucionieriai. Iš 
Panamos perkaso juostos j 
Nikaraguų tuojaus pasiusta 
290 marininkų. Gal bus siun
čiama ir daugiau.

28 ŽUVO RUSIJOJE

MASKVA, geg. 22. — Ant 
Maskvos — Kazaniaus gele
žinkelio traukinių susidaužy- 
me 28 žmonės žuvo ir apie 30 
sužeista.

AVASHINGTON, geg. 22. 
— Kanadai atstovu (pasiun

tiniu) prezidentas Hoover 
paskyrė H. McNider iš Iowa.

NETEKO SVARBAUS 
NARIO tas ir ilgų laikų sų Velasąuez įsuojamas ir pateks prieš 

tarėsi. Apkaltintas sutiko į- “grand jury.”
įeiti kabinetan ir, matyt, bus 
paliuosuotas. Pagerinimai ir darbas

•Lincoln parko komisionie- 
ROBERTS PRIPAŽINTAS riai išsprendė pradėti viso

TEISĖJU kius parke ir aplink parkų

NEW YORK, geg. 22. — 
Naujuoju čia policijos komi- 

sionierium paskirtas ligšiol 
buvęs policijos inspektorius 
Mulrooney, 57 m.

SAKO, SUTARTIS GERA 

TIK ANGLIJAI

LONDONAS, geg. 21. — Iš 
Britanijos ministerių kabineto, 
išėjo Sir Oswald Mosley, La- 
ncaster kunigaikštijos kanc- 
lieris. Nedarbo klausimų svar
stant kįlo nesusipratimų. To
kiu būdu darbo partijos vai- ,,r. mi*- .1^1 i v ' WASHING.T0N, geg. 21.dzia pradeda netekti reikah- c, . , . , .w •— Senatas be jokių svarsty-
ngos sau stiprybės. my Q j patvjrtin0

teisėju į vyriausiąjį šalies tei
smų.DAVIS TURI PIRME

NYBES

PHILADELPHIA, Pa., ge
gužės 21. — Po “primary” 
į senatorius Pennsylvanijoj 
irepublikonų partijoje pirme- 
įnybę turi Darbo sekretorius 
(Davis. I
i Dar ne visi piliečių balsai 
i surankioti. Matyt, Davis lai
mės kandidatūrų.

ŽYDŲ STREIKAS PA

LESTINOJ

JERUZALĖ, geg. 22. — Vi- 
įsoj Palestinoj paskelbtas žy
dų streikas, koks turi įvykti 
šiandie pusę dienos. Tai pro
testas prieš Britų valdžių už 
įžydų ateivybės į Palestinų va

ržymų.

iniversiteto prof. Pigonis kny- 
goj “Z daivncgo IVilna.” E.'Yeravda kalėjime už keletoa 

mylių nuo Poona.
Mahatma korespondentui 

pranešė, kad jis palankus tai
kintis su Britais. Išpradžių 

jis sutiktų su dominijos sto
vyba. Bet Britanija nei to ne
nori pripažinti.

• Jo taikos sųlygos yra to
kios:

Nors dalina Indijai nepri
klausomybė tokioje ar kitokio
je formoje turi būt pripažin
ta.

i Turi būt panaikinta drus
kos monopolija, įvesta svai
galų prohibici.įa.

Turi būt paskelbta politi
niams kaliniams amnestija.

Kitos taikos sųlygos gali 
būt aptartos paskiau.

LENKAI TRUKDO DIRBTI 

LAUKŲ DARBUS

Iš Seinų apskrities prane
šama, kad balandžio 28 d. Va- 
linčių kardono lenkų kareiviai 
pradėjo trukdyti mūsų pusės 
gyventojams dirbti laukus a- 
napus administracijos linijos 
priversdami juos registruotis 
pas lenkų patrulius tris kar
tus į dienų; 6, 13 ir 18 valan
domis. Jei tomis valandomis 
kas nors užsiregistruoti nesu
spėja, tas turi laukti šešias 
valandas iki kitos registraci
jos. • “R.”

WASHINGTON, geg. 22. 
- Liudydamas senato komi-

gerininms. Tam tikslui būsiu Ltetui- admirolas Chase parei-
išleista apie vienas milionas 
dolerių. Bus daugiau darbo.

Nušautas virėjas
Rytuose rjuo Chieago Hei- 

ghts Greenwood užeigoje plė
šikai nušovė virėjų L. M. Mi
chaelį kanadietis.

Hlghland Parke gaisras
Higbland Parke sudegė po

ra butų. Nuostoliai siekia 60,- 
000 dolerių.

’ Gary, Ind., gaisrų gesinant
sužeista penki gaisrininkai PLATINKITE “DRAUGĄ"

škė, kad karo laivynų sutar
tis yra gera tik Anglijai.

BUS UŽDRAUSTAS SVAI- 

GALŲ SIUNTIMAS

K. V. C. ATSTOVAMS 
KURSAI

Garliava. Baian. 22 d. Gar
liavoje, darbštaus vietos kle
bono Račiūno rūpesčiu suren
gta Garliavos dekanato K. V. 
iC. skyrių atstovams kursai. 
Kursuose kan. Steponaičio ir 
st-ų Banionio ir Karpavičiaus 

i laikyta šios paskaitos: Kas 
yra katalikiškoji akcija, K. V. 
Centro kaimų įgaliotiniai ir 
jų pareigos, darbas K. V. C. 
skyriuose, organizacijų vado 
privalumai, raštinės knygų ve
dimas ir knygynų tvarkymas,

0TTAWA, Kanada, geg. ^susirinkimų kvietimas, vedi 
22. — Kanados parlamentas mas ir juose dalyvavimas, 
pravedė valdžios patiektų su- Ji Kursuose dalyvavo keleto 
manymų uždrausti iš Kanados parapijų įvairių katalikišku 
į Am. J. Valstybes siusti svai organizacijų atstovai, viso ar- 
giuosius gerymus. ,ti pusantro šimto žmonių.

Spėjama, gubernatorius tų j Kursams baigiantis priimta

16 PAL1UOSUOTA Iš 

KALĖJIMŲ

, LANSING, Micb., geg. 22. 
— Naująjį Michigan valstybės 
sausąjį įstatymą vyriausias 
valstybės teismas pripažino 
priešingu konstitucijai.

Einant tuom teismo išspre
ndimu jau 16 kalinių paliuo-j 
suota iš kalėjimų.

CHICAGO IR APYLMt 
KĖS. — Nepastovus oras; ši
lta.

sumanymų patvirtins. protesto rezoliucija prieš pe
rsekiojamus krikščionis So
vietų Rusijoje. “R.”

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų ..$10.00 

Britanijos 1 sv. sterl. 4.86 

Francijos 100 frankų 

Italijos 100 lirų

Belgijos 100 belgų 13.94^ 

Šveicarijos 100 frankų 19.3 

Vokietijos 100 markių 23.

3.91
5.23
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Labdarybės Skyrius.
LABDARIŲ SĄJUNGOS 

REIKALINGUMAS.

DIKTATŪROS IR DEMOKRATIJA.

Lietuvos ir mūsiškiai tautininkai — libe
ralai daug nesąmonių prirašo ir prikalba a- 
pie demokratijų.. Esu valstybei seimas nesąs 
reikalingas. Visos nelaimės pasauly paeinan

čios iš demokratinės valstybių tvarkos. Ta
čiau jie nenurodo geresnių kelių valstybių 
tvarkai palaikyti, nes diktatūra jau ir pa
tiems įgriso.

Dienraštis “Rytas” savo skaitytojams 
patiekia ispanų ir prancūzų nuomonę apie 
diktatūras ir demokratijų, kuri būs įdomu ir 
mūsų tautininkams sužinoti.

Pietų tautos gyvena tikrove. Jos neskrai
do padangėse, bet žemės pulsų pagauna. Į- 
vertina, kas naudinga, atstumia visa, kas ma
rina dvasių ir stabdo užsimojimus ir sųnia-

duoda diktatūros ir demokratija tokiems rei
kalavimams? Turime begales pavyzdžių Eu
ropoj. Paklausykime kų sako buvęs ministe- 
ris p. F. Canibo, ispanas ir (garsus publicistas 
prancūzas p. F. Delaisi dėl diktatūrų.

Pirmas periodas po karo — naujų valsty
bių atsiradimas demokratijos bangose. Denio- Dviejų nuomonių, berods, 
kratijos esmė — laisvo apsisprendimo teisė, iki »iol tuo klausimu nebuvo. 
Naujos konstitucijos iškeliu individo laisvę.
Valdžios autoritetas — antraeilis. Parlamen
tarizmas — valstybių gyveninio ašis,
~ Antras periodas — nauji vėjai. Revoliu

cijos civilinės, kariniai sukilimai ir valdžių 
užgrobimas turi epideminį pobūdį. Jėga trium 
fuoja. Teisė puola. Diktatoriai veikia nesi
varžydami įstatymais. Jų valia — įstatymas.
Jų nuomonė apibūdina ir apsprendžia vals
tybės interesus. Teismai — nuo vyriausybės 
pareina, užtat nustoja pasitikėjimo ir auto
riteto, Vien dekretai, cirkularai praplinta 
krašte. Tėra vien vykdomoji valdžia — dik
tatorių. P. Cambo cituoja dekretų iš 1926-V 
18, kuriuo leidžiama imtis priemonių ir žy
gių, nors įstatymams prieštaraujančių. Lei
džiama areštuoti kas kritikuoja valdžių. Tai 
1929 dekretai. Ministerijose laikytina regis
trai, kur bus surašomi valdininkai pasižymį 
“politiniu lojalizmu”. Žmogus įvertinamas 
sulig jo politinėmis pažiūromis, sulig palan
kumu valdžiai laipsnio. Pavaldiniai diktato
riaus visa gali daryti, bet tik turi jo pasiti
kėjimų. O viršūnė visa ko — diktatūra ne- 
atsakominga už savo darbus ir neprivalo 
duoti niekam atskaitos. Tai “angelai” nužen
gę žmones valdyti. Diktatūra neklaidinga ir 
tedaro tik gera... Taip vyksta Rusijoje, Pietų- 
siavijoje. Turkijoje, Ispanijoje, Italijoje, Al
banijoje Portugalijoje “Lenkijoje sulig Pilsud 
škio sveikata.

Kas gi pasirodo? — p. Delaisi įkainoja 
sulig mokslingumo, pažangumo ir žmonių 
darbingumo laipsniu kraštus. Ir atranda... 
kad sulig statistikos daviniais jo iškeltose

sutinkame, kad mūsų, lietu
vių veikimas labdarybės sri
ty, saviškių tarpe, būtinai y- 
ra reikalingas., O dėl ko ne

Ketvirtadienis, Geg. 22, lOP/l
—SWP——BHBgS

jau yra visiškai kitas klausi-! glaudas statyti, tais nebedirbo 
mas. Vieni neturėjome laiko, 1 lietuvių labdarybei, išėjo iš 
kiti tingėjome, treti šykštavo- Į sujungus. Bet tuo mes paro- 
įne ir t. t. O be to buvo ir pa- dėme savo silpnybę ir nesu- 
siskirstymų nuomonėmis dėl brendimų.

Nieks šiandien negali gin
čyti, kad ligoninė mums buvo

Mes visi iš esmės sutikome ir

mmių. Logika, apskaičiavimas xiskų nuavė-..!iuistygę.diktatūra klesti kraštuose^ kur 
"rla." Ateities numatymas apsispiendinujfe,.-.pa i- beraščių. Abu ^utpriu sutinka,
virtiną. Enipirizmu ir realizmu dvelkia ita
lų, prancūzų, ispanų nuomonės. Pravartu jų

kad diktatūra paplitusi kraštuose, kur nėra 
intensyvaus prekybos judėjimo, kur mirtin-

nuomonių ir politinių režimų atžvilgiu pasi- .gūnias žmonių didelis ir ekonominis gyveni-• v • i — j • m j v • • j •
klausti.

Politikos, valdymo tikslas žmonių mate
rialinė gerovė. Ne tik dabar, bet ir ateity. 
Nepakanka, kad žmogus turėtų duonos. Rei
kia, kad mokslas, technika, menas, dora tau
toje — valstybėje bujotų taip pat. Išvadoje 
žmonių gerbūviu esamu ir būsimu dvasios sri- 
tik nuo jų materialinės gerovės, pažangos, 
bet ir nuo dvasinės srities dalykų pažangumo 
laipsnio. Politinį režimų tenka tat vertinti-- 
ir tai tėra tikriausias mastas — materialiniu 
žmonių gerbūviu esam uir būsimu dvasios sri
ties dalykų pažangumu. Žmogus ne mašina. 
Valstybės aparatas žmonių sukamas. Reika
linga tat atsižvelgti, jog pilietinis, valstybi
nis žmonių susipratimas didėtų. Kad žmo
nės drąsumu darbe ir iniciatyva gyventų. Kad 
valdybės aparatų vestų žmonės nusimanų val
stybės reikaluose ir gabūs bei teisingi. Žmonių 
gerovė, valstybės prestižas ir nepriklausomy
bė turi visuomet būti valdovų akyse. Kų gi

mas neišsiplėtojęs. Tat žmonių nesusiprati
mas, neturėjimas pilietinės sąmonės yra dik
tatūrų sųlygos.

Parlamento netobulumai teip pat p/įsi
deda prie diktatūros įsitvirtinimo. Jai palan
ki ir demokratija, kurioj pamirštama parei
gos, o skelbiama tik teisės. Ir paskutinioji 
sulig p. Cambo priežastis diktatūros — tai 
egoistinis žmonių sumaterializėjimas. Žmonės 
turtingesni nenori dirbti. Nori tik valdyt. To
kia visuomenė smaguriauti temėgsta ir vis
ką iš valstybės iždo rieškučiomis semti. Ini
ciatyva prapuola. Tetrokštama globos, paei
nančios iš tvirtos valdančios rankos, kuri 
tvarkų palaikyti imasi visokių priemonių.

Kur daugiau demagogijos, demokratijo
je ar diktatūroje? p. Cambo, garsus politikas, 
atsako, jog diktatūroje. Demagogija ne tik 
politinė, bet ir socialinė vyksta. Ir be jokių 
ribų. Nes diktatūrinės valdžios tikslas — il
giau būti valdžioje. (Bus daugiau)

veikimo kripties. Kam asme
niškai nepatiko ligoninės sta- 

visi j tų darbų ėjome, ne visi tymas, kas nematė reikalo ū- Į nereikalinga, taip-gi nieks ne
vienodai jį supratome, tai čia k į pirkti ir ten su laiku prie-'gali peikti Labdaringosios Sų

n

YRA tik viena rūkymui priežastis ir tai — malonumui. Gana 
gera priežastis. Cigaretą, kurį išsirinksit, bus tas, kuris jums 
Suteiks daugiausiai malonumo.

^Camels” padaryti ta minčia — minčia nepadirbtą rūkymo 
, malonumą cigarete.

Pabandykit, rasit pastiprinantį skirtumą — lengvai nunokusį 
parinktiniausią tabakų sultingumą — sumaišytą kvepėjimų su
tarimą, šilkinį švelnumą — kuris padaro malonumą rūkyme.

Faktas, kad daugiau milijonų pasirinko “Camel”, kaip kitus 
- cigaretus, yra teisingam produktui duoklė.

Camels
©UJO. «. J. torsol* Tobacco

— * ‘ N. C malonumui

DIDŽIAUSIS DALYKAS.
Račo Kun. J. Jusevičius

ANTROJI DALIS.
(Tąsa)

Tai yra taipgi tiesa, kad žmogus savyje 
yra menkas, silpnas ir nedėkingas Dievo 
sutvėrimas. Bet mums čia reikia pasaky
ti, kad mes mylėdami savo artimų, nemy
lime jo silpnybių, nuodėmių, bet mes my
lime Dievo panašumų, jo nemarių sielų. 
Taigi, jei tai yra mūsų priedermė mylėti 
Dievų, jau tuo pačiu laiku privalome my
lėti ir jo panašumų.

Tokia meilė nėra gera, jei mes myli
me savo artimų dėl jo geni ypatybių, arba 
dėl to, kad jis mus myli. Tai yra žemiš
ka meilė. Reikia artimas mylėti dėl Die
vo. Jei mylime jį dėl jp ypatybių, kaip 
gražumo, malonumo, tai tokia meilė tik

dėl to, kad jis mus myli, tai taip ir neti
kėliai daro. Nei viena, nei kita meilė ne
turį kilnesnio akstino, o vien tik žemiška. 
Mums reikia mylėti artimas dėl Dievo. 
Tai yra, kad Dievas to nori, davė mums 
puikų pavyzdį ir net pats žmogus yra- 
mūsų meilės vertas.

Pagaliau, jei mes paimtume blogiausių 
žmogų pasaulyje, mes rastume jame daug 
gerų privalumų. Žmogus, kad ir būtų la
bai blogas, jis negali visai panaikinti Die
vo panašumo savo širdyje. Auksas, kad 
ir į purvų numestas ar purvu apneštas, 
dar nepraranda savo vertės. Panašiai ir 
žmogaus siela nedorame žmoguje, dar ne
praranda savo vertės, ja galima apvalyti, 
kad vėl graži būtų. Del to mums reikia 
šitų Dievo brangenybę mylėti ir atatinka 
mų pagarbų jai duoti.

Randame ir daugiau priežasčių, ku
rios mus verčia mylėti artimas. Mes ži
nome iš iv. Rašto, kad kiekvienais žmogus

Krauju. Šv. Petras aiškiai rašo; “Esate kitam savo planus, išreiškia savo norus 
atpirkti ne auksu ir sidabru, bet brau-f bei sumanymus. Jie net padeda kits ki- 
gin Kristaus Krauju.” Mums visiems te
ko matyti Saldžiausios Širdies Jėzaus 
paveikslų ir spindulius, kurie išeina iš 
Jo Švenč. Širdies. Šitie spinduliai nieko 
daugiau nereiškia, kaip tik mūsų Viešpa
ties karštų meilę, kuria jis mus pamylo.
Taigi jei mūsų Išganytojas iš meilės dėl 
mūsų praliejo savo kraują, mums taipgi 
reikia sekti savo pavyzdingų vadą. Gal 
niekas mūsų nereikalaus, kad pralietame 
savo kraują už artimą, bet Dievas mums 
liepia gerbti jį ir ragina padėti jam rei
kale.

Taigi turėdami tokį aukštą pašauki
mą, stengkimės eiti savo pašaukimo ke
liu meilės žingsniais. Kai emigrantai ke
liauja į svetimą šalį ir randa ant laivo

tam žodžiu, darbu arba patarimu. Del 
ko jie taip daro? Tai dėl to, jog yra ke
leiviai. Važiuoja į svetimą šalį, gal dar 
jiems nežinomą. Panašiai ir mes keliauja
me į tą šalį, kurioje dar niekados nebu
vome. Ar mes taipgi neprivalome sutar
tinai keliauti! Ar neprivalome vienas 
kitų mylėti ir kits kitam reikale padėti? 
Mes taipgi esame vieno Tėvo vaikai, Jė
zaus Kristaus broliai ir seserys ir dan
gaus karalystės gyventojai.

Taigi dvi to mums ir reikia mylėti 
artimas. Kaip pavasario saulė šildo že
mę, taip artimo meilė šildo žmogaus šir
dį. Jauniausis ir puikiausi* žiedelis vysta 
be saulės šilumos. Panašiai gražiausia do
ra ir stipriausi pasiryžimai be tikros meilavo tautos žmonių, jie tuojaus pasidaro 

j« draugais. Jie kalba apie savo šąli, ku-l *** nyk,ta- P“,llil,s BCT,'į,ui
rių paliko. Jie taipgi kalba ir apie tų' ko: “Jei «« kalbėčiau žmonių ir angelų

gyvuliams tinka. Jei mes mylime artimų yra atpirktas švenč. mūsų Viešpaties šalį, į kurių keliauja. Jie pasakoja kits kalbomis, bet meilės neturėčiau, aš bučiau

kaip žvangantis varis ir skambančios kan
klės”.

IV. Kaip Reikia Artimas Mylėti?

J šitų klausimą, kaip reikia artimas 
mylėti, pąts Išganytojas atsako: “Visa, 
ko jūs norite, kad žmonės jums darytų, ir 
jūs jiems darykite”. Šiuose žodžiuose 
labui daug prasmės yra. Jie reiškia, jei 
mes norime, kad mus kiti mylėtų, mes 
juos pirmiau mylėkime. Jei mes norime 
kad kiti žmonės mus gerbtų, mes juos 
pirmiau gerbkime. Jei mes norime, kad 
kiti mumis gailėtųsi, pasigailėkime jųjų.

Tai yra tiesa, kad mes, kaipo žmo
nės, vieniems esame prilankesni, o ki
tiems ne taip prilankūs. Su vienais mes 
geriau jaučiamės, o su kitais blogiau. 
Tačiau mums nereikia žiūrėti, kaip mes 
paties Išganyto,įo mokinami ir mums 
reikia daryti taip, kaip mums blaivus 
protas nurodo.

(Bus daugiau)
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jungos centro, kaan jis ūkį 
nupirko, kam planuoja ten 
mums reikalingas prieglaudas 
statyti. Asmeninė ambicija, 
užsivarinėjimai, ar šiaip jau 
kokie kiti asmeniniai atsiskai
tymai čia turi eiti šalin. Mūsų 
tautos garbė ir artimo meilės 
dalykai mus verste vertė sta
tyti ligoninę, taip pat verčia 
kurti senelių ir našlaičių prie
glaudas. Viena, mes negalime 
nuo kitų tautų atsilikti, o ki
ta, negalime leisti vargti sa
vo seneliams ir negalime lei- 

\ sti tautiniai ir tikybiniai pra
žilti šimtams lietuvių našlai
čių.

Tokie kilnūs Labdaringosios 
Sąjungos tikslai, rodos, turėtų 
sutraukti po savo vėliava vi
sus geros valios lietuvius ir 
raginti prie darbo, kad kuo- 
greičiausia būtų galima re
alizuoti tas, ką nuo senai 
trokštame įsigyti. Ir kaip 
greit' suprasime, kad tam vien 

, tik gerų norų neužtenka, o 
• svarbiausia yra reikalinga 

darbas ir tai vieningas dar
bas, tuo būs geriau ir grei
čiau pasieksime savo tikslo.

Tat, visi, be jokių išimčių, 
geros valios lietuviai yra nuo
širdžiai kviečiami dėtis prie 
A. L. R. K. Labdaringosios 
Sąjungos ir jos vedamojo dar
bo.

Labdarys.

DRAUGAS

IŠ RINKLIAVOS OICEROJE

Labdaringosios Sąjungos 3 
kp. rinkliava Cieros mieste 
buvo praeitą' sekmadienį. At-

A

šiulenant visas aplinkybes ir tą dieną išnaudoti labdarin
ių dieną pasitaikiusi labai šal-1giems tikslams. Ir dėl ko! Į

tą klausimą atsakymas yra 
toks: ne vienas tėvas gal būt 
ilsisi kapuose, kurio vaiku
čiai, likę našlaičiai sunkų

tą ir lietingą orą, rinkliava 
reikia skaityti pasisekusią.
Kaip žmonės sako, tokiam 
ore ir šuneliui nejauku lauke
buvo būti. Tačiau skaitlingas vargą vargsta, ar svetimtou- 
rinkikių būrys visą dieną’.čių prieglaudose dvasiniai ir 
vaikščiojo po miestą ir prašė‘materialiai skursta, arba naš
auki} lietuvių labdarybei iš 
kiekvieno tą dieną retai kur 
praeinančio žmogaus. Aukų 
šiemet mažiau tesurinkta dėl 
to, kad blogas oras žmones

lė paliktai neturte. Labdarių 
pareiga yra juos sušelpti, prie 
glauda jiems pastatyti.

Del to kiekviena labdarių 
kuopa “Vainikų Dienoje"’

laike viduje. Gatvėse judėji-1 privalo pasiųsti rinkliavai šv. 
mas buvo mažas. O, be to, tik Į Kazimiero kapinyne bent po
trys kuopos iš Chicagos tal
kininkių tai dienai teprisiun- 
tė, kuomet tikėtųsi iš kiekvie-

15 rinkikių. Tam tikrus ženk 
lėlius kuopų atstovai gaus at
vykę ir senantį centro susi

mos kolonijos bent po kelioli- rinkimą, kuris būs gegužės 28 
i ką. Bet kas padaryta — gerai d., Aušros Vartų parapijos 
^padaryta. Garbė ciceriečiams! įsalėj.

D. S.

BESIRUOŠIANT PRIE 
“VAINIKŲ DIENOS“.

' Gegužės 30 d. yra vadina- 
'ma “Vainikų Diena’’ arba 
[“Kapinių Diena.’’. Toje die
noje žmonės vyksta į kapiny
nus, kad atsiminti saviškius 
mirusius, juos pagerbti, pasi- 

Į melsti ir gėlėmis papuošti jų 
kapus.

Nerasi Chicagoje lietuvio 
kataliko, kuris neturėtų gimi
nių, draugų, ar pažįstamų, pa
laidotų Šv. Kazimiero kapiny
ne. Del to gegužės 30 d. ten
suvažiuos keliolika tūkstančių | Kuopose dabar eina mobili- 
žmonių. Bus pamaldos, pa- žavimas automobilių ir trokų, 
mokslai, stacijos, giedojimai, kuriais būs vežama publika į

LIETUVIAI AMERIKOJE
ELMHURST, PA.

Užkandžius “Vainikų Die
nai’’ prie kapinyno apsiėmė 
parūpinti šios kuopos: 5, 6, 8 
ir 2.

ČIA PAT IR ŪKIO ATIDA
RYMO DIENA.

Visi organizuotieji labda
riai jau gerai žino, kad Lab
daringosios Sąjungos nesenai 
nupirktojo ūkio atidarymas 
būs sekmadieny, birželio pir
mą dieną. Tikėtai kolonijose 
yra platinami. Vedama lenk
tynės. Žiūrėsime kuri kuopa 
daugiausia tikėtų iš anksto 
išvažiavimui parduos.

Visi į Gegužinę.

Štai, po rūsčios žiemos ir 
vėl pavasaris.

Gamta apsidengusi gražiais 
rūbais, sužaliuoja medžiai, 
sužieduoja gražus gėlių ir me
džių krūmeliai. Saulė savo 
skaisčiais spinduliais žadina 
žmogų kartu su gamta atgimti 
ir gėrėtis jos grožybe.

Tad, norėdami pasigerėti 
gamtos grožybe, smagiai lai
ką praleisti ir tyru oru pakvė
puoti, eikime visi, seni ir 
jauni, į gegužinę 30 dieną,
Aušros Vartų Viloj, Elmhurst.
Pa. Ji įvyks gražioj vietoj,

mobilių ir žmonių išvažiavime.
Tat, padirbkėkime, kad šis

ūkio atidarymas kuodaugiau- [vėlintos, bet, kaip priežodis 
šia atneštų moralinės ir me- j sako, geriau vėliau, negu 
džiaginės naudos labdarybei, 'niekad,

A. Nausėda, i Iš Clevelando koresponden- i
Centro pirm. 'cijų netrūksta. Kartais užpil

prie ežero kranto. Bus tenai 
lengvų gėrimų, šaltos košelės 

Į ir taip visokių gardžių val- 
'gių. Taipgi bus galima išban
dyti laimę iš įvairių naudingų 
daiktų, galėsite gražiai pasi
šokti prie muzikos ir smagiai 
laiką praleisti.

Prie progos norime praneš-

doma net visi laikraščiai. 
Būtų geistina, kad Cleve

lando Lietuvių Katalikiškų 
Draugijų sąryšis įsteigtų 
tam tikrą žinių biurą, kuris 
visas žinias surinktų ir spau
doje paskleistų. Tuomi pasi
tarnautų mūsų tautni ir kata
likiškai spaudai.

tą atlaikė šv. Mišias su asista. 
Vakare 7 valandą jau šv.

Jurgio parap. svetainė buvo 
pilna žmonių. Stalai buvo pa
puošti gerų skoniu. Lietuviš
kos vėliavos spalvos tik mar
guliavo apie stalus.

F. Saukevičiui, vyriausiam 
vakaro vedėjui, sukvietus sve
čius, prasidėjo užkandis. Pro
gramą vedė adv. P. Chesnulis.Balandžio 6 d. kun. E. J.

Shteigmonas minėjo vienų me- Į Trumpomis kalbomis sveikino 
ti, kad tą dieną bus išlaimėji-kunigystės sukaktuves. Ry-kun. Sbteigmaną šv. Jurgio 
mas “Chevrolet’’. Malonėkite
sugrąžinti visus tikietus ko- 
greičiausiai, nes seserys nori 
juos iš anksto sutvarkyti.

Tat, Hurrah! visi į geguži-
nę, nesigailėsite atvažiavę.

Rengėjų Komitetas.

CLEVELAND, OHIO.
Žinios.

Nors kaikurios žinios jau su

r.

JAUNIME!
Kitos tokios progos 
Jūsų gyvenime nebus. 
Todėl, naudokis ja dabar.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

Pasauliniame kare

WISSIG.
Seno Krajaus

GYDO VISAS I.IGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP l ŽSISENĖJVSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speclališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už- 
nuodijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą., gaivos skaus
mus. skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir 
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
lį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 3 v. v. Nedėliomis iki 12 d. 
4200 West 2« St. kampas Keeler Avė, Tcl. CTanford 5573

3-Č1A DIDELĖ VYČIŲ
Jaunimo Organizacijos 

OFICIALfi 
EKSKURSIJA

LIETUVON Per 
KLAIPĖDĄ

Minėti VYTAUTO 500 
Metų Sukaktuves

Skandinavų Amer.
Linijos Laivu

‘Frederick VIII'
LIEPOS 5 D, 1930

Laivas išplaukia iš New Yorko 11 vai. ryto
Nevėluokite! Užsakykite sau vietas dabar! Del 

kainų ir platesnių informacijų, kreipkitės į savo agen
tą arba tiesiai į .

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
130 N. LA SALLE STREET

CHICAGO, ILL.Labdaringąjai Sąjungai y- 
ra pavesta, kad pasirūpinti

ūki. Čia irgi žiūrėsime, kuri] 
kuopa turės daugiausia auto-1

RANESIMAS VISUOMENEI
Hardvrare & Paints Krautuvė Naujose Rankose
Brighton Parko lietuviams, aplinkinių kolonijų lietuviams ir vi

siems savo pažįstamiems ir draugams pranešu, kad nupirkau Jono 
Deringio HARDWARE & PAINTS KRAUTUVĘ po numeriu 4414 
S. R0CKWELL STREET.

Per ilgą laiką šį krautuvė buvo prideramai p-no Deringio veda
ma. Buvo gausus pasirinkimas visokių visokiausių žmonėms reik
menų — Patarnavimas buvo geras, kainos teisingos. Vieta Chicagoje 
buvo plačiai žinoma, nes senasis savininkas p. Deringis savo biznį 
skelbė “DRAUGE’’.

Dabar visiems Chicagos “Draugo“ skaitytojams pareiškiame, 
kad mes, nauji savininkai ir vedėjai senai išdirbto biznio, esame pa
siryžę rūpestingai patarnauti savo tautiečiams.

Mes turime daiktų reikalingų namų savininkams, prie didelių 
namų ir maži}, ir šiaip įvairių metalinių visiems reikalingi} daiktų.

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

Kaipo naujai atsidariusiems biznį, norėdami susipažinti arčiau 
ąu savo kostumeriais, duosime prieinamiausią kainą. Musų patarna
vimas mandagus ir greitas. '

r
Stambesnius orderius pristatome į visas miesto dalis.

Visus kviečiame atsilankyti į musų papildytą krautuvę ir pa
matyti kur sau reikalingų daiktų galite gauti ir už labai prieinamą 
kainą.

Laukiame Jūsų malonaus atsilankymo ir progos Jums teisingai ir 

mandagiai patarnauti.

Har d war e tfs Paints
. BUTCHAS, Naujas Savininkas 

4414 S. Rockwell St.
Tel. Lafayette, 4689
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parap. klebonas, kun. V. Vil- 
kutaitis, ir M. P. Neperstojan- 
čios pagelbos parap. klebo
nas, kun. A. Karužiškis. Po 
jų sekė visa eilė kalbėtojų, ku
rių, dėl vietos stokos, negaliu 
išvardinti. Sveikinimų buvo ir 
beveik nuo visų Clevelando 
katalikiškų draugijų vyrų ir 
moterų bei mišrių organizaci
ją

Kun. E. J. Sliteignianas 
trumpu laiku čia nusipelnė 
parapijiečių pagarbos ir pri
jautimo. Tai liudija skaitlin
gas žmonių atsilankymas ir 
dvi puikios dovanos: graži pin 
tinė gyvų gėlių ir $500 čekis. 
Nors vakarienėj netruko ir 
tam tikros “politikėlės”, kas 
gadino visų dalyvių ūpą, bet 
p. Saukevičiaus prakalbėlė 
ūkus ir ūpą atitaisė.

Galop pakviestas kun. Sli- 
teigmanas, atsakydamas Į kai 
bas, dėkojo kaip draugijoms, 
taip ir pavieniams vakaro 
dalyviams ir tuomi baigėsi 
vakarėlis.

Žmonės skirstėsi namo lin
kėdami kun. Shteigmanui il
giausių metų.

CHICAGOJE
SUTUOKTUVĖS.

Brighton Park. — Gegužio 
10 d., Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Šv. bažnyčioje gerb. 
kun. Pr. Vaitukaitis surišo 

Moterystės Sakramento ryšiu 
Praną Kapočių su Antoneta 
Seikauskaite ir Juozą šeštoką 
su Ona Kaminskaite, gi geg. 
18 d. Paulių Šlogerį su Mari
jona Prėski.

Linkime naujoms porelėms 
gražaus ir laimingo gyvenimo 
naujame luome.

Parapijos mokyklos benas, 
egužės 11 d. išpildė gražų

koncertą.
Šis benas yra skaitomas ge

riausiu benu iš visų lietuvių 
parapijinių mokyklų Chicago- 
je, nes, dalyvaudamas mokyk
lų konteste, šįmet laimėjo

Beno 
Lievgaudas.

Žmonių sakytame koncerte 
buvo pilna parapijos svetai
nė ir visi liko patenkinti. 
Beno dalyviu — vaikučių tė
veliai labai džiaugiasi, kad jų 
sūnūs bei dukterys taisyklin
gai ir gražiai trumpu laiku 
išmoko griežti ir pamėgo mu
zikos meną.

Raporteris.

“prizą” vadu yra p.

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAGOS PAŠTE

the State of Califorviia Chose 
*HUDSONS

Moterų Sąjungos 36 kuopa, 
nors nesenai susitvėrė, bet 
jau gana sparčiai pradėjo 
veikti. Kuopa susitvėrė iš 
žymesniųjų clevelandiečių mo
terų, dėl to ir nestebėtina, kad 
pažangą daro. Ji jau atsiuntė 
atstoves į K. D. Sąryšį ir D. 
L. K. Vytauto 500 m. sukak
tuvių rengimo komitetą ir į 
L. Steigimą j į kultūros darže- 

. lį. Verbų sekmadieny sąjun- 
gietės “in corpore” priėmė 
Šv. Komuniją, M. M. N. pa
gelbos parap.

25 d. gegužės sąjungietės 
rengia draugišką išvažiavimą, 
sąjungietės Vaškelienės ūkėje, 
kur randasi labai graži girelė, 
užimanti 30 hektarų? Sąjun
gietės kviečia ir pašalinius 
dalyvauti jų išvažiavime, o 
patenkinimas visiems užtikrin 
tas.

L. R. K. S. A; Ohio Aps
kritys darbuojasi, kaip geriau 
šia išjudinti kuopas į veiki
mą ir į susiartinimą. Apskri
čio valdyba ieško vietos ben
dram Oliio Apskričio išvažia
vimui. Suradus tinkamą vietą 
paskelbs visoms Ohio Apskr. 
Susivienijimo kuopoms ir pa 
žymės laiką.

Orui atšilus prasideda visa 
eilė bizniavų piknikų ir šei
myninių išvažiavimų į laukus. 
Geistina, kad visos katal. dr- 
jos laikytųsi K. D. Sąryšio 
nustatytos tvarkos, kad viena 
kitai nepakentų. Tuomi išlai
kysime gerą tvarką, o prie to 
ir didesnės naudos turėsime. 
Senas “Draugo” Skaitytojas.

F. Saukevičiui, žymiam Cle 
velando veikėjui, giminės ir 
draugai buvo suruošę vardu
vių ir gimimo dienos puotą. 
Suteikta daugybė linkėjimų ir 
gražių dovanėlių, kurių p. F. 
S. jaiu senai buvo užsipelnęs, 
mėra nei vieno katalikų žy
mesnio darbo, kur nebūtų da
lyvavęs. Jeigu daug butų to
kių veikėjų, kaip F. Saukė- j 
vičius, tai ir ištautėjimas ne- 
taip greitai į akis žiūrėtų.

Gegužės 10 d. buvo sureng
tas gimimo dienos minėjimas 
p. A. Laurinaičiui, kuris ir
gi remia visuomeniškus rei
kalus. Daug susirinko jo drau
gų, prinešė gražių dovanėlių 
ir visi linksmai laiką pralei
do. >

B
EFORE hopping on 

1 the gas, why not hop 

to a Combination Auto 

Policy-one that will hop 

you over trouble!— 

anywhere 1

Over 20,000 Aetna acenU.plocated 
from Maine to California. aeeure 
Aetna tervice to Aetna policvhold. 

art, trherever they may bet

A T N A -1 Z E
V. RUKSTALIS 

Insurance
2423 W. Marq,ictte Rd. 
Telephone Hetnlock 5219 

Loop Office 
One La Šalie St. 

Telephone State 3980

904 Banzai Jokimui 
909 Cicėnui Edwardui 
932 Kareiviai John 
941 Kulis Mrs. S.
947 Morkūnui Annai

R A D10 S
ir Lietuvių Radio programai 
duodami pastangomis Budri- 
ko krautuvės iš stoties WCFL 
970 K. kas nedėldienį nuo 1 
iki 2 vai. po pietų. Kas ket- 
vergas WHFC 1420 K. nuo 7 
iki 8 vai. vakare.

Kainos sumažintos.

Atwater Kent A. C. su vis
kuo ................. . $39.00

R. C. A. Radiola 33 su vis
kuo ........................ $35.00

Pliilco screen grid vertės $125 
už ............................ $65.00

Radio ir vietrola krūvo
je ..... $98.00
Parduodamos visos geriau- 

! sios Standard išdirbysčių
radios.

JOS. F. BUDRIK
INC.

3417-21 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705

PILNAS EGZAMINAS ,| 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit paa 

tikrą, specialistą, ne pas kokį nepa- 
tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno lšegzamlnavimo. Jus sutau
pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymul žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Scope — Raggl.
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakteriologlškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves. Ir Jeigu aš paimsiu 
Jus gydyti, tai Jūsų sveikata ’lr gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo. kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokią užslsenėjuslą, (at
kerėjusią, chronišką ligą, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėltoklt neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1016
20 W. JACK80N BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 
l po pietų. Vakarais nuo 6 Iki 7 

Nedėllomls nuo 10 ryto Iki 1 
po platų

THE CATHOLIC SUPPLY HOUSE i ”
Mes turime pilną pasirinkimą religinių 

daiktų.
Misijų ir novenų reikmenos musų spe- 

cijalybė.
Pareikalavus mielai suteiksime žinių 

apie musų patarnavimą.
6

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

ItsKMI Pert eet Score
Hudson’s Great 8, su 100% skoru visiškai per

galėjo savo oponentus bandymuose darytuose 
Vieškelių Kontrolės Departmento Caiifornijos 
Valstijos.

7eik visi darė mėginimus. Iš tų 8, įvairuojan
ti kainose nuo $1,050 iki $1,500, buvo pavesti 
išbandymui greitumo, Pasitikėtinumo, Lanks
tumo, Operavimo, Lengvumo, Styrinimo Vei
kmės ir Nevirpėjimo, Šūkčiojimo ir Perkaity- 
mo. Hudson, vienas iš pigiausių, vienintelis 
laimėjo su pilnu.'skoru.

Z

Prieš visus kitus gerai išgarsytus ir branges
nius automobilius, Hudson laimėjo augščiausią 
pagyrimą nuo expertų ir buvo pirkti Vieške
lių Kontrolės Departmentui.

Ypatinga domė buvo nukreipta į Hudsono “re- 
markable sustained high speed” ir “clean per- 
formance ’ Ekspertai rado, kad ta mašiną lėk
dama po 60 mailių valandoj dar turėjo galios 
pagreitinimui kur kas daugiau, negu kiti karai.

Pats visą tai gali ištirti. Mes atvesi
me jums karą prie jūsų durų

X"
Tik važiuojant ar draivinant Hudson’s Great 8 gali įvertinti jo smagų 
veikimą. Jus esat kviečiami išbandyti ir ištirti jo švelnumą, greitu
mą, įsibėgėjimą, jėgą, lengvumą vartoti, patogumą ir taupumą. Te
lefonu pašauk ir Hudson s Great 8 atlėks prie jūsų durų.

1050
f op the 
COACH

Nlne other modele just as ate 
tractively priced. Wide range 
of oolors. Ali prices f. o. b.

. Detroit,

HUDSON MOTOR CO. OF ILL.
2220 So. Michigan Avė. Tel. Calumet 6900. Kreiptis į artimiausią pardavėją

Buckingham Motors, Ine. 
3948 N. Dainen Avė.

Lincoln Avė at Irving Park 
Blvd., Buckingham 2 310 

Hudson Motor Co. of Illinois
Evanston Branch 
1820 Ridge Avė.

Sheidrake 2300 Universlty 720 
Hudson Motor Co. of Illinois

No,rth Side Branch 
6259 Broadvvay 
Sheidrake 7210

Keystone Motor Sales Corp.

3143 W. Lawrence Avė. 
Keystone 3400 

and
4940 N. "VVestern Avė. 
North-West Hudson Co. 

6715 Olmstead Avė.
Edison Park. III. 

Nevvcastle 8150
A. W. Person 

Highland Park, III.
Highland Park 2492 
Plamondon Motor Co. 
4824 Sheridan Road

Longbeach 1818 
Portage Park Hudson Co.

4101 Mihvaukee Avė. 
Pallisade 1800

Berwyn Hudson-Essex Co. 
3145 Oak Park Avė.

Bervvyn. Iii.
Berwyn 351

Crandall Motor Car Co. 
439 Madison St.

Oak Park, Iii. Euclid 5917 
Crandall Motor Car Co.

of Maywood

51 Lake St. at First Avė. 
May,wood, III. Maywood 360 
Hudson Motor Co. of Illinois

Logan sųuare Branch 
2647 Milwaukee Avė.

and
2401 Logan Blvd. 

Spaulding 3000
Hudson Motor Co. of Illinois 

Parkway Branch
3308 W. North Avė. 

Albany 4010

Visiems Baltučio Ekskursantams!
Važiuojantieji į Lietuvą su Paul P. Baltučio ekskursija gegužio (May) 

24 d., 1930 Scandinavian American Linijos laivu OSCAR II prašomi būti pa
siruošusiais. Gegužio 22 d. 11 vai. vak. pagal Chicagos laiką visų pasažierių 
prašome atvykti į La Šalie stotį prie La Šalie ir Van Buren gatvių. Ekskurs ais 
traukinys Niekei Plate geležinkeliu apleis Chicago 11 vai. vak. Central Stan
dard laiku, 12 vai. naktį Chicagos laiku.

Prašome nesivėluoti. Pats P. Baltutis asmeniškai visus pasažierius ly
dės į New Yorką. Traukinys ekskursantus nuveš tiesiai prie laivo.

PAMATYSIM GARSŲ, DIDJ VANDENPUOLĮ. Važiuodami į New Yorką 
apsistosime Buffaloj, iš kur pasuksime pamatyti visame pasaulyje pagarsė
jusį milžinišką Niagaros Vandenpuolį. Tada pilni neišdildomų vaizdų tęsime 
kelionę tiesiai į Nėw Yorką.

BAGAŽAI. Visų pasažierių bagažai bus paimti iš namų Seredoj po pietų 
Ir nuvežti į stotį. New Yorkan be jokio rūpesčio visų bagažai bus atvežti j 
laivą.

JEI KAS KAM DAR NEAIŠKU, TUOJ KREIPKITĖS PAS

Paul . Baltutis
3327 SO. HALSTED STREET

TEL YARDS 4669



C H I C A G O J E
AKADEMIKIŲ PASIRODY

MAS.

Iki šiam laikui galima buvo 
išgirsti šv. Kazimiero Akade
mijos mokinių dailias daine
les, parengimus vien Šv. Kazi
miero Akademijos Auditorijo
je. Bet štai gegužės 19 d. Aka
demikių choras stojo prieš 
dešimtis tūkstančių plačių 
klausytojų minių. Nors klau
sytojai nebuvo matomi, bet 
šimtai šeimynų su dideliu į-

Gerai žinodamas tų vietų, 
kur bus piknikai, maloniai 
prašau visus įsitėmyti. Ta 
vieta yra Stickney grove (dar 
žas), Lyons, III. O piknikai 
tai prasidės birželio mėnesy.

PRANEŠIMAI.
Town of Lake. — Dr-sto 

Saldžiausios Širdies Jėzaus 
moterų ir mergaičių turės mė-

dainavimas sakyte sakė, kad 
čia vedėjos daug triūso įdėta.
Choro balsų lygumas nustaty- — r--------- --------- ------- . . ....
tas iki zet. Nei alaso, nei pa- Pirmutinis piknikas įvyks bir ^usiun imu gegužės o
siryžimo stoties “tiubas” eks želio m. 22 d., kurį rengia L. ’’ v. va an 4 h° l) l lh y'* 
pliodinti, nei “žvaigždžių” (Vyčių Centras, antras pikni- . ulOvy vU11!
noro kitus balsus “užg"1“” b““ k,14i *»• 4- *' k™*: x ones nai,> neiė uoti
taip, kad jų nei “dūko
būtų girdėti, nebuvo, o “žvai- 'Apskritys, o trečias 
gdžių” pasirodė ir pas akade- 
mikes. Trumpai sakant, vis-
kas chore “suvaldyta”, vis-

užgulti” kas bus liepos m. 4 d., kurį
,, I . t • * Ar *• pi ■ susirinkimam, nes žinote, kad” ne- rengia Liet. Vyčių Chicagos ’ ’

* tai svar ?ePSiania bunco partv” bir-
biausis piknikas, kuris yra ren *ebo_ 1 Pono l^ponio sve- 
giarnas dėl Vyčių Namo Fon-.tainėj" Atsilankydamos į su
do. Tas piknikas įvyks 1 d.

DAKTARAI
Rez. Tol. Mldway 5512

DR. R. G. GUPLER
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
Oukley Avenue ir 2 4-tas Street 

Telef. Canal 1713-0241

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

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street 
Kertė Bo. Weeter* Avenue 

Tel. Prospect 1689 
Realdenctja 2869 Bo. Leavitt M. 

Tel. (Janai 2899
falaudoe: M po pietų Ir 7-» *• V. 

Nedalioj pašei susitarimų

Ofiso Tel. Vlctory 3687

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

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 
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vale. 

.šventadieniais pagal sutarimą.Ofiso Tol. Virgiui* *011
Rezidencijos: Vau B u ren 6868

OR. T. DUNDULIS
Ofiso Tol. Vlctory 6893 

Rezidencijos Tel. D.rexel 9191

DR. A. A. ROTH
I
Tel. Canal 6764 Republic 8466

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigia* Ir chroniškas Ilgu

vyrų, moterų Ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėlioinis Ir seredomls tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir XR A Y

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

sirinkimų atneškit ir dovanų.
J Jau yra sunešta 20 dovanų.
Ponia Jesaitienė aukojo do- 
ivanų astuonių dolerių vertės.

Rast.

kas įstatyta į lygius rėmus • rugsėjo m. arba “Labor day”. • 
Tai visus prašome atsilanky
ti į jaunimo piknikus. Atvy
kę visi ir viskuo būsite paten- į 
kinti.

Piknikų Pranašas.

ir dėlto miela buvo ir ausiai
domumu laukė tos vienintelės ir jausmams. Pavyzdis! 
progos išgirsti taip gražų šv. į j^ag kuvo pasidaręs su a- 
Kazimiero Akademijos ųuklė- naunceriu p. J. Bulevičium?
tinių chorų. “Draugo” radio 
koncertas davė geros progos 
Akademikėms stoti prieš pla
čiųjų publikų, o tūkstančiams 
lietuvių pasigrožėti nepapras
tai dailia Akademikių progra
ma. Su dideliu malonumu ir 
sugraudinta širdimi klausė
mės tų jaunų, gražių balselių, r 
Ir kaip jos žavinčiai dainavo, 
deklamavo! Negirdėjęs lietu
viško programo per radio, už
girdęs jų daniavimų, nieku 
būdu nebūtų sakęs, kad čia 
dainuoja Akademikės, o ne 
“ ekspirience ” radio daininin
kės. Ar jų balsai kitokie, ne
gu kitų, kad ir mergaičių, cho 
rų? Atrodė, ne. Bet, va, pats

Toks “misteikas”, kaip kad 
‘ ‘ dainuos Akademijos Rėmė
jų choras — atsiprašau aka
demikių choras”, klausytojus 
stebino,

Radio fanas.

DAUGUMAS ĮDOMAUJA.

Kur šiais metais bus Liet. 
Vyčių piknikai. Taigi, nors 
trumpai, noriu pranešti.

WEST SIDE ŽINIOS.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 
2 Iki 1 ir 4 iki 8 v. v. 

Nedėllomls nuo 10 Iki 12 ryto 
Namų Ofisas 8418 Franklln Blvd. 

Vai.: nuo 8:80 Iki 9:80 rak.
j Tow.n of Lake. — Dr-stė j —
'Nekalto Prasidėjimo Panelės Ofi!i0 TeI- CanaJ 2118 
, Švenčiausios moterų ir mer-!
igaičių užprašė šv. Mišias ge- • [J^
! gūžės 26 d., 8 valandų ryto. j

Vakar dvidešimts trečiojo . . .
pleiso jeloje būrys vaikučių . 1900 S

, • v . , , . dienų ir valandų į bažnyčių, o \išrado naujų žaislų: berniu- v * i
po mišių susirinkti i namus:
1802 W. 46th St.

Darbininkė.

kai, išsikandę nurūkytus ci
garus, sakėsi esu McCormiko 
manageriai, o mergaitės, šo
kinėdamos per virvutę, garsi
nos! McConnik’ienės artistas. — Brazilijos balose auga
Susitarta geriausiam rūkoriui, gražios gėlės vadinamos Vik

Šiais metais Vyčiai išrinko per kurio nosį durnų daugiau- torija Regija. Jų lapai taip
graziausį daržų, kur yra gra- ^iai išeina, ir geriausiai šoki- dideli, kad išlaiko užsodintą

GR ABORIAI:
Bimpatįlkflg — 
Mandagi* —

Storesnis ir Piges
nis nž kitų patar
navimas.

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIŲS IR

BALSAMUOTOJAS

J, F. EUDEIKIS KOMP.
PAORABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofi«#j:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Tardė 1741 Ir 1749 

SKYRIUS
4447 80- Fairfield Avenue 

SKYRIUS
1414 So. 49 Ct. Cicero 

Tel. Cicero 97*4
ąjSYRIŲB

i 99*1 Auburn Avenue
Tel. Boulevard >111

ži žolė, gražūs medžiai. Nevie- kei, kuri per 20 šokimų ne 
nas atvykęs galės linksniai pa užmina virvutės, duoti dova- 
sivaikščioti po tą gražų dar-Įnų raistu jeloje prakąstų ei 
žų ir pakvėpuoti sveiko, gero Į garu. Bet dovanos paskyri- 
or°. linui iškįlo teisėjo reikalas, tad

ir nutarta jį išrinkti iš savo 
tarpo.

Teisęjo vardas teko gri.no- 
Iriukui, kuris vadinasi Sįtoini- 
ginks, bet vaikams nepatiko,

Į jį vadinti “judge”, tad suta
rė jam išrinkti gražesnį var
dą. Vieni siūlė “prezidento”, 
kiti — “ministerio”, o kas 
tai pasakė, kad gražiausias 

Taip
šis vardas visiems patiko ir 
užtat apdovanotuosius pasis
kyrė vadinti “bisliop”, o do
vanų dalintoja “arelibisliop”, 
kuris tuojau ir pripažino vie
nų nukramtytą cigarų Suila- 
rak’iukui, o antrų Saksvak- 
tur’iukei.

Patenkinti nauju žaislu vai
kai vakare išsiskirstė po na-

telefonu Varde 1198

Turiu automobilius visokiem. ro«-|vardas būtų “bisliop” 

kalama. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, UI.

S. M, SKUDAS
UPirVM GRABORIŲS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WBST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7688

J. Lulevičius

mažų vaikų.

ADVOKATAI

Namų Tel. Lafayette 0098

A. L YUŠKA
OFISAS

IIALSTED STREET

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
Kampas 31 Street 

VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak.į 
Nedėlioinis ir šventadieniais 10-12

Tel. Hemlock 8700
Rez. Tel. Prospect

NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.
Valandos: prieš pietus pagal sutartį. 
Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.

,Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 6191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

PAUL. M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Suite 721 First National Bank Bldg.
38 S. DEARBORN ST.

Tel. Randolph 6J.30-5131. Vai. 10-5 
Vakarais: 2221 W. 22nd Street 

(Su Adv. John Kuchlnsku) 
Vai.: 6-8; ser. Ir pėt. 5-6.

Tel. Canal 2552

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St.. Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-8 

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 0561
7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir 

Pėtnyčlos

6610

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 6622 So. Whipple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

PRANEŠIMAS
OR. M. T. STRIKOL

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belsklo-Rakščio aptie
kus) po nr. 2423 West Marąuette Rd.
XsSec°t6:1980. 2 ,kl 4 po plet- Tel* Office: 4459 S. California Avė.

Tel. Lafayette 6799

DR. A. J, JAVOIŠ
Vai: 2 Iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6441 8. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1918. Nedėtomis tik pagal su
tartu

Nedėliojo pagal sutarti.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuve
756 West 35th St.
Kampas Halsted St. 

Valandos nuo 10-12, 1-3, 7-9 
Reti.. 2506 West 69th St., 

Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare

DR. VAITUSH, 0. P. D.

Ofiso ir Res. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 Iki s po 
pietų Ir 6 Iki 8 vai. vakare

Res. 3201 S. WALIA.CE STREET

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drezel 6323 

Vai.: 8 Iki 10 ryto 
6-8 vai. vakare

S. D. LACHAWICZ
HSrrUVfe G6UBORJUB

Patarnauja laidotuvėse kuopigiau- 
«la. Reikale meldžiu atsišaukti, p 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2516 Arba 2616

2314 W, 23rd Place
Chicago, III.
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court Cicero, III. 
Tel. Cicero 6927

GRABORIŲS IR 
balsamuotojas | mus, tik vargšams apdovano-
Patamauju laido- tiemsi “bisliopams” nuo narnu 
tuvėse visose mle- ,,
»to ir miestelių teko puiki “siura : negavo 
^kS’piy«a°vM^i‘|vakarienės ir naktyje turėjo 

čigonus sapnuoti.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėllomls

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222 

Rezidencija: 6640 So. Maplewood
Avenue Tel. Republic 7868
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 —- 12 ryto

Į Tel. Canal 0267 Rm. Prospect <689

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED 8T.

Rezidencija <600 So. Arteslan Avė, 
Valandos 11 ryto iki 8 po pietų 

8 iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu 

<729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Susitarus ▼•!.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 gų 

pietų: 7—8:99 vakare 
Nedėllomls 19 Iki 12 .

8198 8. Halsted 
St. Chicago, III.

TeL VfcMery UIS

I J. Z O L P
GRABORIU8 IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th St.

Išmiegoję ant rytojaus pa- 
Į prašė arcbibisliopo surinkti 
visus vaikus dvidešimts tre- 
Įčiame pleise, kad bendrai vi
siems nuspręsti, kaip apsi- 

Į ginti nuo mamų “šiuros”.

J. F. RADZIUS
Kampas 46th Ir Paulina Sta. 

Tel. Boulevard 6203

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIŲS 
CHICAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 15- 
dlrbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Cųnal <174 
SKYRIUS: 8289 8. 
Halsted Street, Tol. 
Vlctory 4088.

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai. mandagiai. gerai Ir pigiau

STATO DAUG NAMŲ.

Phon» B«iward <139

A. MASALSKIS
GRABO1IU8

Masu patarnavimas 
visuomet egiinlnfat Ir 
■•brangu*, nes netart- 
8M UHaldų užlaikymui 
•yrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Marąuette Purk. — P-nas 
Sykai kitWF' Mop,yCi* del Sermen'11Pakel (Pakalnis), plačiai ži

nomas kontraktorius ir real<1
estatininkas, turįs ofisų po 
num. 2621 W. 71 st., dabar 
stato keletą didelių namų. 4 
flatų namą ir 3 karų muro 
garadžių stato po num. 7131 
So. Mozart st., 4 flatų ir 3 ka
rų garadžių stato po num. 
7125 ir 7127 So. Washtenaw 
avė. 3 namus po 4 flatus sta
to ix) num. 7029, 7031 ir 7035 
So. Fairfield avė., prie kiek
vieno l\us 3 karų garadžius. 
Po num. 7172 So. Mozart sto
to. 4 flatų namų ir 2 karų ga
radžių. (

P-nas Pakel yra užsibriežęs 
netrukus pradėti statyti čielų 
eilę kitų didelių namų.

JOHN KUGHINSKAS
UITUVZ8 ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefoną* Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredemis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iki 6.

LIEŽUVIS AKIŲ 

SPECIALISTU
Palengvina aklų Įtempimų kuris 

eotl priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį. Atital 
sau kreivu akis, nulmu cataractua 
Atitaisau trumpų regyst* Ir tolimų 
regyste

Prirengtu teisingai akinius vienose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mu su elektra, parodančia mažiau
siu klaidas.

Speclųlė atyda atkreipiama moky
klos valkučlama

Valandos nuo 16 ryto Iki 8 va
kare. Nedėllomls nuo 18 ryto Iki 
11 po plotų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

<712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

A. L DAVIDONIS, M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
Nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Telef. Midway 2880

DENTIST AI

BUTKUS
UNDERTAKINO CO.

P. B. Hadley Llc. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET 
Canal 2141

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearboru Street
Room 928 

Tel. Franklln 4177
Nuo 9 Iki 1 išėmus Subatas

A. PETKUS
GRABORIŲS

Ofisu
3238 S. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 4488-88
Res. 4424 S, R0CKWELL ST.

Tel. Virtini* 1990

52 East 107-th Street
Kampas Mlchigan Avė.

Tel. l'uilman 6950
Nuo 3 iki 9 vak. Ir Subatomis

25 METĮĮ PATYRIMO
Pritaikyme akinių del visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Akių Ekspertas ir pritaikymo akinių 
1801 S. ASHLAND AVENUE
I’ltttt Bldg.. kamp. 18 St. 2 aukštas 

I'ustebėkit mano iškabas 
Vai. 9:30 ryt iki 8:30 vak. Seredo
mls 9:30 Iki 12 v. Nedėliotais nėr 

skirtų valandų. Room 3 
I’hono Canal 0523

Office Boulevard 7949

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTI8TAS

4841 So. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptlekos

Tel. Canal 6889

DR. 6.1. BLŪŽIS
DBNT1BTA8

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampu Leavitt St.)

Valandos* Nuo t Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki t vakare

Beredoj pagal sutartį

EZERSKI
LIETUVIS ORATORIUS 

Ofisas

4603 S. Marsbfield Avenue
Tet Boulevard 9977

Telephone Central <929

F. W, GHERNAUCKAS
advokatas

194 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Nuo 9:99 Iki 6 vai. vak. 
Offloo: 1999 Bo. Union Ark

TeL Rooeevelt 9719 
▼M. ano l lM I snL vėl.

“DRAUGO” ĖMĖJŲ SKAI 

ČIUS NUOLAT AUGA. 

APSIMOKA SKELB

TIS “DRAUGE”

Boulevard 7881
RM Hemlock 7891

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTIST AS

<712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 9 ryto trt a vakare

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
DENTIST AS 

4901 W. 14 St. Cicero. III.
X-Ray Ir Gas 

Valandos: 10-12 ryt. 1:30—5 ir 6-9 
vai. vak. Seredotals Ir Ned. susitarus

Tel. Boulevard 1491

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

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 a h 

7—9 vakare

DR.HERZMAN
I< RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomu par 2< 
metus kaipo patyręs gydytojas, akį* 
rurgas ir akušeris.

Gydo stalgiu Ir chroniškų l|« 
guvyrų, moterų Ir vaikų pasai nau
jausius metodus K-Ray Ir kitokias 
elektros prietaisas.

Ofisas ir Laboratorija
Hetoll Morgan Itrest

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 19 — 19 piktų * 
nuo 8 Iki 7:86 vai. vakara 
Tol. ofiso Canal 8119 Rea So. nu« 
3138, arba Raodolpb <899.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĘ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nuo 2 Iki 8 po pietų.
Nuo 7 Iki 9 fikare. #
Ned«l. nuo 10 Iki 13 dienų
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CHICAGOJE
ŽINiy-ŽINELĖS

X Šiandie p. Baltutis, pa
garsėjęs laivakorčių agentas, 
išvažiuoja su dideliu buriu; 
savo pasažierių į New Yorką, 
kurie šeštadieny sės ant Sean- 
dinavian American Linijos 
laivo “Oscar II. plauksiančio 
tiesiai į Klaipėdą. P-nas Bal
tutis,' neilgai trukęs New Yor- 
ke, grįš Chicagon, kur turės 
rengti naują ekskursiją, iš
plauksiančią laivu Frederick 
Vili Liepos 5 d.

X Dr. Bložis, turįs ofisą 
Metropolitan State Banko

X Adomas Zalatorius, vie
nintelis lietuvis fotografas 
AVest Sidėj, 2322 So. Leavitt 
St. atnaujino savo namą ir » 
perdirbo studiją, padarė nau
ją galeriją pagal naujausios 
mados. Vidus studijos gražiai 
ištaisytas ir išdekoi uotas. Da
bar nuimti paveikslai labai 
gražiai atrodo, ypač vestuvių.

X Pereitą pirmadienį Auš
ros Vartų bažnyčioj buvo at
mintinės metinės šv. Mišios 
už a. a. Edvardą Sakavičių, 
šerifo Vinco Sakavičiaus sū
nų.

*

DRAUGAS

BALSAI DEL “DRAUGO” IR THE PEDPLES FURNITURE X
programas buvo žavėtinas. 

Tik seselės Kazimierietės
gali taip išmokyti ir užžavė
ti. Todėl geros sveikatėlės 
joms ir daugiau tokių progra-

CO, DUODAMŲ PROGRAMy.
Programai duodami kiekvieno pirmadienio va

karą nuo 7 iki 8 vai. iš radio stoties WHFC.

Ketvirtadienis, Geg. 22, 1930

name, šiomis dienomis sudė
jo naujus dantis seneliui 
Jaukščiui. Senelis gavęs nau
jus dantis jaučiasi pajaunė
jęs. Norintieji gerus dantis 
turėti, seni ar jauni, kreipki
tės pas dentistą Dr. Bložį.

Tel. Virginia 2481

A. S. PREG
fPREČINAUSKAS)

Fotografas

Vestuvės - musų specijalybė
4309 Archer Avė. Prie 43 St.
(5 durys į vak. nuo Albany)

AVASHINGTON, geg. 21. 
— Vyriausias teismas išspre
ndė, kad automobilįų parda
vėjai gali atgauti savo auto
mobilius, jei žmogus, pirkęs 
automobilių išmokėjimais, juo 
mi gabena svaigalus ir agen
tų sulaikomas.

Žemesnieji teismai išspre
ndė, kad tokiam atsitikime vi
si automobiliai turi būt kon
fiskuojami. Bet vyriausias 
teismas nurodo, kad automo
bilių pardavėjai yra nekalti 
ir paimti automobiliai turi 
būt jiems grąžinami,

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos ir kitų ! 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradin) mokslų. į devynis mėnesius; 
augštesnį mokslų } vienus metus. A- 
merikos Lietuvių Mokykloje jau tūk
stančiai lietuvi,!} Jgijo mokslus. At- 

v. ^eikite įsirašyti šiandien ir jums pa
dėsime įsigyti abelnų mokslų. Savo 
buv| žymiai pagerinsite, kai busit 
abelnai ir visose mokslo šakose ap
sišvietę.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

J. P. OLEKAS, Mokytojas
3106 So. Halsted Street

CHICAGO, ILL.

Wm. J. Kareiva
Savininku 

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šaukit 

GREEN VALLEV 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
ai ų. sviesto Ir sūrių.

4644 So. Paulina St
Tel. Boulevard 1111

Gerbiamieji:

Didžiai esame dėkingi sese
rims ir akademikėms už to
kį gražų programą. Taip jau 
buvo puikus, kad norėtųsi 
klausytis be galo. Ištikro, nesi 
tikėjome, kad mūsų akademi- 
kės taip gražiai yra- išlavin
tos muzikoje ir dainoje. Del 
to da kartą norėtųsi išgirsti 
jų programa, nes tokie pro
gramai retai pasitaiko girdė
ti. O jau tų mūsų jaunų pia
nisčių skambinimas koks buvo1 
gražus!

Didžiausia garbė ir mūsų 
dėkingumas Šv. Kazimiero se
serims už taip gražų akade- 
mikių išlavinimą.

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

iandie, Gegužio 22
‘ GRAŽY THAT WAY”

Labai įdomus veikalas. Da
lyvauja geri artistai.

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

Ačiū p. Bulevičiui už gra
žią lietuvių kalbą.

B. ir V. Briedis.

Gerbiamieji; —
Tikėjau ir todėl laukiau, 

kad šv. Kazimiero Akademi- 
kės išpildys programą per 
“Draugo” ir Peoples Furn. 
Co. radio koncertus. Neveltui 
buvo mano laukimas.

Gėrėjaus muzika ir kita da
lim prograino, kuri išpildyta 
gražiais jaunų mergaičių bal
seliais. Jaučiaus dėkinga, kad 
gimiau lietuvaitė, kada išgir
dau tą aiškią, muzikalę tar
mę mūsų kalbos. Negaliu iš
reikšti pamėgimą dėl kokio

ATLAS PHOTO STUDI0

J. W. Staneika
Naujas Savininkas

mų surengti.
Ona Skiriūtė.

GOLFININKŲ ŽINIOS.

Westsaidės golfininkai — 
p. J. Brenza, p. J. Mackevi
čius, dr, Biežis ir kiti, yra pa
siruošę į rungtynes su Bridge- 
porto golfininkais. Teko nu 
girsti, kad šiomis dienomis 
bridgeportiečiai būs iššaukti 
į “mūšį”. Sp.

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZPRE8S

Mes permufuojame-perveža- 
me pianus, forničius ir kito
kius dalykus.

Taipgi parduodame anglis 
geriausios rųšies už prieina
miausią kainą. Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir j 
kitus miestus.

BIZNIO PROGOS

MŪRGIČIAI-PASKOLOS
AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU M0RGI6IŲ

1 Skolinam pinigus ant medi
niu ir mūriniu namu. KomiSas 
Ak 2%. Kreipkitės į

Public Mortgage Exchange

S. L. FABIAN, Mgr.
809 West 35th St.

Paskolos autams ir apdrauda. Ne- 
vada 9461. S. J. Jefferies, 417 So. 
Sac r am ento Bu!._____________________

REAL ESTATE

IŠRENDAVIMUI

Rendon, 7 kamb. flatas, 2 augštis 
naujai ištaisytas, karšt. vand. šild. 
7251 Emerald Avė.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Pigiai rakandai, 3 šmotų parlorlaus 
setas, knygyno stalas ir tt. Cronley, 
6441 No. Clark

Simmons lova $12, 2 
— $16, bridge lempa

dreseriai $12 
$3, vacum j

Gerai, pigiai ir greitai atlie- cleanęr H°. 6 ««»• val*y setas »12’ r o ° vietrola $7, knygyno stalas $6. 4«as
kam visokį fotografijos darbą. No. campbeu Tei.

4090 Archer Avenue
Tel. Lafayette 0265

4638 
Juniper 0043.

Barbernė, 3 kėdės, sav. i.švažiuo- 
•ja į New Yorkų, pigiai. 3506 Ogden 
: Avė.

Garantuotos vart. elek. skalbyklos, 
Man reik žmonių—vyrų ar,*25 ir augščiau. 1214 wu»on Avė. 

moterų virš 30 metų amžiaus.
Darbas ant visados. Geras už
mokestis. Gali dirbti pilną lai 
ką ar pusę. Taipgi ir į kitus 
miestus. Atsišaukti:

3133 So. Halsted Street 
Chicago, UI.

Valgykla, ice-cream par'.orių, ge
ra vieta. 2257 W. Van Buren St.

Spaustuvė, 12x18 su Kluge, 10x15 
atdara, viskas yra. kas tik reik. ge
ras biznis. Geros išlygos 753 No. 
Rockwell St.

i

Beauty Shop, geroj vietoj, greitam 
pardavimui pigiai. 5021 No. Ddtaen. 
Longbeach 5718.

Parsiduoda Rooming House 43 
kamb. po 1, 2, 3 kamb. apt., visi 
išrenduoti. Gera trans. Rendų $300 
mėn. $2,000. Reik, $700. 5501-03 S. 
Halsted St. kamp. Garfield Bulv.

PARSIDUODA Pete’s Ice 
Cream Parlor. 4 kambariai 
pagyvenimui. Geras biznis.

Kreiptis
1409 S. 49 Avė. Cicero, Iii.

KENDŽIŲ, ioe cream, groc. Sto
ras. Pigiai. Prie mokyki. 3 katnb. 
gyv. 3856 So. Washtenaw.

DIDELI BARGENAI
% raudono roberio 

daržams laistyti pai- 
pos Buvo 14c. pėda, 
dabar 11c. pėda.

Enamel indai buvo 
$1.50, dabar 98c.

Išlaukinė garantuota maliava 
tamsios spalvos, buvo galionas po 
$2.80, dabar po 82.00.

Turim ir kitokių bargenų. At
eikit.

ST. BUKAUSKAS
Tifteenth St. Hardware

4938 WEST 15 STREET
Tel. Cicero 6 89 
CICERO, ILL.

BARGENA8 mūrinis 2 flatai, po 
l penkis kambarius, pirmas flatas su 
| hdt water heat, antras nuo kampo 
su 2 karu mūrinių garadžiu, randa
si Marąuette Park, blokas nuo gat- 
vekarių po num. 7004 S. Campbell 

Avė. Del tolimesnės žinios, atsi
šaukite pas

B. W. PALUTSIS

2115 West Coulter Street 

Roosevelt 8410
NAMAS, plytų, 9 kamb. gar. lo

tas 48x160. $16,000. 7019 Prairie,
8tewart 2250.

Parsiduoda ispaniško typo 5 kamb. 
naujas namas. I. C. trans. 1417 E. 
83 8t. arti Dorchester Stewart 4697.

Parsiduoda 26 kamb. vasarinis 
kotelis, 3 namai, fomišiuoti. 7 lo
tai. $26,000. Cash $5,000. South 
Shore Hotel, Lake Geneva, VVis. R. I.

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

auksintų ir sida- 
orinių daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių, 
rekordų ir t. L 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonu HEMLOAK SS89

Pasiuvu Dreses
Moterys nusipirkit materijolų, o 
aš padarysiu gražių dresiukę pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai. 
vakare, utarninke, ketverge ir su- 

batoms iki 9 vai. vakaro.

Maloni Naujiena
LIETUVIAMS

Jūsų palinksminimui mes esame pakvietę pla
čiai žinomą lietuvių dainininką tenorą JUOZĄ BA
BRAVIČIŲ dainuoti per radio iš stoties WCFL 970 
k. ketvirtadienio vakare, gegužio 22 d. 1930 nuo 
8:15 iki 8:45 vai. vak.

Visus kviečiame tą dieną ir minėtą valandą 
užsistatyti savo sadios.

UNIVERSAL STATE 
BANK

3252 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

A U T O M O B IL I*A I
-■ - yd . t -

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRANAM PAIGE
Kaina $845.00 F. O. B.

Jei manai pirkti karų, pirmiausiai 
ateik pas mus ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius už žemų kainų.

Taipgi turime ivalrių įvairiausių 
vartotų karų už labai mažų kainų.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: J. Bagdonas, Vainoras 
J. Lcskys

Telefonas Lafayette 6666
3962 Archer Avenue

PUIKIAUSI KARAI

DE GOTO, REO IR 
PLYMOUTH

Pigus važinėjimas.
Labai Žemos Kainos

Didžiausias pasirinkimas Vartotų 
Karų už Labai Pigių Kainų.

ROXEE MOTOR SALES
907 W. 35 St. Yards 4500
Galite pirkti Cosh ar išmokėjimu

i -

i PRANEŠIMAS.
I Automobilių pirkėjams Ir savinin
kams pirm pirkimo naujo karo šir
dingai prašom atsilankyti ir pama
tyti naujus 1930 Nash automobilus 
sul vėliausios mados automatiškais 
įtaisymais. Sport Royal tekiniais ir 
kitais Ištobulinimais, kokiais tiktai 
Nash gali papuošti- Ui tokias pri
einamas kainas pas
BALZEKAS MOTOR SALBJ 

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

WILLYS, WILLYS KNIGHT 
IR WHIPPET

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažų kainų.

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės į ynus

WHITE SOZ MOTOR SALES 

610 West 35 Street
Tel. Yards 069#

Tel. Lafayette 7139

NAUJI STUDEBAKER
Kaina $895.00

114 W. S, 
Atstovauja

MIDLAND MOTOR SALES
44M ARCHER AVĖ.

A. KASIULIS, Savininkas

VIENATINĖ LIETUVIŲ 
AGENTŪRA

GENERAL MOTORS

PONTIAG IR OAKLAND

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS, Sav. 

808—8 West 31 Street 
Tel. Vlctory 1608

PIRK WINNER
Pilnai įrengtų pristato»n už $310. 
Super X. The Champion 
German Bosch Mag. Corbin Spee- 

dometer.
Standard Factory Eųuipment 
Jūsų sena mašina už pirmų įmo- 

kėjimų, ,
Taipgi 50 vartotų mntorciklfų

27-28-29-30 Henderson ir Supėrs. 
27-28-29-30 Indian Scouts ir Fours

Harley Single ir 45-47 Twlns. 
Pirk su rašyta garantija. Priimame 

ir duodame į mainus karus. Central 
Cycle Sales, 711 Jackson.

DELICATESSEN IR GROCERI8 
Puiki vieta vyrui su moterim ar

dvielm moterim, pelningas biznis, 
kampinis štoras, Sale Chain Meat 
Market. Renda $55, gyv. kamb. Už 
viską $950. 7132 So. Racine Avė.

Delicatessen, grocertai, geras ata
kas, pigiai, pagyvenimas. 7330 Vin- 
cennes avė.

PARSIDUODA bučernė ir 
grocernė. Biznis per ilgus me
tus išdirbtas. Priežastį patir- 
sit ant vietos. Kaina pigi.

12300 Emerald Avė. 

Pullman 3990

ĮVAIRŪS KONTRAKTO RI AI:

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6526

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street
LIETUVIS KARPENTERI8 

Atlieku visokį darbų, kaip tai:
taisau namus, porčlus, dirbu šėpas 
ir kitokį darbų. Taipgi atlieku cl- 
mento darbų. Prie namų darbo tu- 

Iriu patyrimo per 30 metų.
CHARLES YUSHAS 
2223 W. 23rd Place 
Telef. Roosevelt 2721

M. YUSZKA 
Plumhing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausla.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

$6,000 1-mų morg. 7%. Parankos 
$12,900. Rendos $2.040. 29 So. La 
Šalie. Kamb. 957.

10733 So'. Troy St. geras minas, 
2 lotu, bar geno k. $3,000, lengv. iš
mok. šauk Simmons, Randolph 3080.

Pigiai, 7 kamb. med. namas, lo
tas 60x193, aptverta, tinka vaikams, 
tyras oras, viskas tvarkoj, pamatyk. 
1480 Wicke avė.. Bes Plaines, Iii.

Parsiduoda veik nauji 4 apt. na
mai, kampinis lotas, 66x125, dideli 
kamb., seklyčia 14x24, beržo trimas, 
taillų maudinė, mecban. šaldytuvas, 
žibalu apšild., 4 karų šild. garadžius. 
šįmet namų statė sau kontraktorius, 
prie North West Sidės parko. Del 
kitų žinių šauk Forest 2408.

LEAVITT STREET 
GARAGE

Viktoras Yuknis, Savininkas
Visokis automobilių dar

bas. Kainos prieinamos, dar
bas garantuotas. Red Crown 
gazolinas.

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

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas
Elektros kontraktorius

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

STANLEY CIBULSKIS
MOIJAVO4IMO KONTRAKTORIUS 

Poperloju, moliavoJu ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653

TAISOME
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS 
Sutalsom medžio, geležies, sėdy-t 
nes, naujus viršus ir kas tiktai 
reikalingų prie mašinos vlakų 

padarom.

Drillings Auto Body 
834 W. 35th St.,

Phone Yards 180$ 
Chicago, Iii.

V. PAUKŠTIS
HARDWARE STORE * 
2701 West 47 Street

Tel. Lafayette 1237
Jei jūsų kas neužganėdina, tai 
atsilankykite į musų krautuvę. 
Musų patarnavimu pilnai bu
sit užganėdinti.

Pristatom į visas miesto da
lis.

ES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, apmurinam 
medinį namą po vieną plytą. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne- 
reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674
SVEIKATOS KOMISIJOMIS 
RIUS PATARIA UŽLA1KY-

•, TI GYVENAMUS 
KAMBARIUS

SVEIKUS
Mes pasirengę išgražytl Jūsų kam

barius 10% pigiau už visų darbų. 
Maltavojam, Ir popiemojam ir aps
kritai padlrbam pagal jūsų norų. 
Teisingas ir greitaas patarnavimas 
už prieinamų kalnų. Nesvarbu, kaip 
Tamlstos toli gyvenat, pašaukit, o 
mes pribusim ir apkųlnuostm visai 
dykai. Taipgi padarom ant lengvų 
išmokėjimų. .

A. K. VALIUKAS 
Painting A Dccorating Contractor 

3939 West 65 Place 
Tel. Republic 4139

J. MEZLAIŠKIS
Generalis Kontraktorius

Budavoju naujus namus ant 
orderių. Senus priimu į mai
nus.

2453 WEST 71 STREET 
Tel. Republic 4537

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
MaliavoJImo Kontraktorius 

Maliavų ir steninės popieros krau
tuvė. Naujas atakas.

2334 So. LEAVITT ST. CHICAOO

WM. BENEGKIS
MALEVOJU IR POPIERUOJU 

Naujausios mados poplera. 
Pigiai. Orelt. Darbų garantuoju 

Reikale telefonuoklt 
Lafayette 7554

Greitam pardavimui mod. 2 flatų, 
5-6 kamb., taiiių maudinė, 2 karšt, 
vand. šild. įrengimai. 1225 No. 
Maseasoit avė. arti Dlvision. Tel. 
Austin 7137.

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

PARSIDUODA pigiai 2 re
zidenciniu lotu Norwood Par
ke. Išvažiuojam, parduosim 
po $835.

28 & Dės Plaines Avė. 
Tel. Riverside 5445 M. 

Riverside, UI.

FARMOS.

Parsiduoda farmos. Storai ir kiti 
bizniai. Turim didelių ir mažų far- 
mų, 8 ak. lkt 300 ak. Kainos $3,500 
ir aukščiau. Klausk smulkmenų. 
Kviečiu pamatyti vietas. Traukiniu 
važiuok iki Fieknington Junction, ant 
Lebtgh klonio. Pranešk prieš 2-3 
dienas. Pasitiksiu jus. Turim gerų 
Itorų. Theo. Plell, Ravin Rock, R. 
D. I., Hunterden Co., N. J.

Iii, Micb. Ind. ir kitų valstijų far- 
mog dei pelno. Sav. J. L Wells, 22 
W. Monroe, Chicago.

ŪKĖS — FARMOS. KAM 
REIKALINGAS.

80 akrų ūkė, gera žemė geri bu
dinkai, gyvuliai viskas už $4,000.

40 akrų gera žemė, geri bud inkai 
didelis sodnas, upė teka, ant cemen
tinio kelis $8,500 su gyvuliais.

40 akrų žemė ir budinkai ant 
kranto ežero $800.

315 akrų dvaras pilnas gyvulių, 
H malles į miestų $11,000. Taip pat 
turiu keletu gerų ūkių ant mainymo.

P. D. ANDREKUS
Plgeon Lofts R. 3. 

Pentwater, Midi.

Akerlų plotai, labai gera žemė, 
aprlbuotaa skaičius marcizų, lilijų. 
Jameo Šnipes, Bayslde Oardens, Ne- 
halem, Ore.

RIO GRANDE KLONIO vynuogy
nai pelningi, Ankstybiausį grelpeal 
Amerlke Parduodam Išvystytus vyn
uogynus su nuolatiniu užlaikymu. 
Coastal Plalns Inv, Co. Edlnburg. 
Tesąs.


