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VOKIETIJOS KATALIKAI
TURĖS SUVAŽIAVIMĄ
MUENSTERY

Vyskupas Pr. Bocys (šventina I
Kunigaikšti Aleksandra Volkonski
ims 6 d.

BERLYNAS, liepos 8. —
•T ,Abelnasis Vokiečių Katalikų
į 69-as suvažiavimas šįmet įjvyks rugsėjo 4—7 d. MuensĮterio mieste, Westfalijoj.
* l Seniau tame mieste įvykę

ROMA, liepos 6. — Mari
jonų kongregacijos Vyriausias
(Vadovas, kun. Prof. Pranciš
kus Būčys šiandie konsekruoĮtas titulikriu Climpo Bizanti
jos Slavų Apeigų vyskupu.
Nepaprastos iškilmės įvyko
Šv. Klemento •bazilikoj.

Vokietijos
Katalikų* Suvažiavi-i.0852
ka‘a'ikir\1885
osavažiavimai
,Jb™
J
metais. Adolfas
Kolping, kurį darbuojamasi įmas Įvyks Muenstery
įskaityti į palaimintųjų skai

leksandrų' Volkonskį, buvusį
Romoje Rusijos ambasados
(palydovų (attache).
Kun. A. Volkonskis iš sta
čiatikių katalikybėn perėjo
1912 metais. Jis ligžiol pro

čių, 1852 metais suvažiavime
fesoriavo ir toliau i. profeso
isakė prakalbų.
riaus Fontifikaliam Rytų In
ŠALININKUS
RUOTĄ”
EUROPĄ
i 1913 metais suvažiavimas įTuojaus
po konsekracijos stitute. V <1
,vyko mieste Metz. Ten nuta.rJo Ekscelencija naujas vys < J. E. vyskupas Bfičvs pas
BERLYNAS, liepos 9. —
ROMA, liepos 9. — Paga-jta 1914 metais suvažiavimų
kupai Pr. Būčys į kunigus į- kirtas yra atstovauti Slavų AKada francūzai okupavo di- liau Italija atsiliepė apie dai- turėti Muenstery. Tam tiksšventino rusų kunigaikštį 4- peigų katalikus Romoje.
delius Pareinio plotus, jie ku-jlų Francijos užsienių minis- Uui buvo paruošta salė 65,000
rstė vokiečius Pareini atskel- terio
iterio Briando sumanymų
sumanvma “su-’markių lėšomis. Tais metais
ti nuo Vokietijos ir įkurti ne ifederuoti” Europos valstybes. itečiaus kilo karas ir niekais
priklausomų valstybėlę Fran1 Italija atsako aiškiai ir Iru nuėjo tie pasiruošimai.
DVIMI&KŲ EKSKUR
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impai. Sako, tegul Francija pi- ^įmet Muenstery pramatoSVEIKA IR GRAŽI DVASIA
Maza dalis vokiečių paklau-:
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<trmiau įssiginkluoja ir tik pa imas skaitlingas katalikų suSIJOS
se tų kurstymų, visgi jie su-'
Naminių baldų pirkliai turi baldų parodą ChicagOj —
.
skui kelia tos rusies sumany- ,plūdimas.
Gadunavas. Patekęs
dare politinę taip vadinamų 1
American Furnitore Mart. Prasidėjo liepos 7, baigsis, lie1 ... ,,
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miškininkų
šuva-/durta
vų'negali "nepast
“separatistų” organizacijų ir
• .į, DAR NEPALIUOSUOTAS Pos 19- —
at vaizduojama parodoje daili k
žiavimų atv&žiavo dvi ekritur- į-čia klesti sveika ir ję
ėmė darbuotis už. -Karstinio at- < Pažymima, kaęUpųii Frart- ------------------- -------*J
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‘sijos, abi pirmų kart į Lietu-’likybės dvasia. ūFalSs nlūi
skyrimų.
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cija yra daugiausia kalta ui
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vų.
niai kryžiai iš trijų miesteliu
Už pinigų išeikvojimą
Šiandie Pareinis paliluosuo- šiandieninį Europos valstybių
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Iš Rygos latvių miškininkų šonų, tėvynės laisvės 10-me-tas. Vokiečiai tautininkai puo- ginkluotų įtempimų. Ir ta pa
PINGNAM, Pietų Kinija.
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Tai vidujinis Vokietijos rei-;roP°je
(ijimų. Jis išeikvojęs 8o,000 dol. .
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čia ilgus metus darbavosi ki
Valdą Chicųos gatvekarių-Jo dalininku vra bonų parda. ikma"'į>. ™
kalas. Bet Francija, kuri ka-!
niečių mylimas kunigas misi- • ••
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> nūs Eiche ir keliolika kitų
VESUVIUS IŠNAUJO
riškai galinga, stengias sau- i REVOLIUCIONIERIŲ PAR- -onierius I Croca nricrulis Pa ,'lin’jas didikai turtuoliai pra-iVgjas Hayes.Ir šis kartu trau v
omenus .J. Crocq, prigulįs t an«sirena
v/_______ L.,_____ miškininkų.
VERŽIAS
neša, kad jie pasirengę jaugiamas atsakomybėn,
goti tuos savo pataikūnus Pa-i
TIJA LAIMĖJUS
ryžiaus Užsienių Misijų Draupradėti išleisti milionus įvai
Klaipėdiečių ekskursija at
reiny. Protestuoja už jų per(gijai- Paskui kun. Crocci nu-'
NEAPOLIS, Italija, liepos
MEXIiCO CITY, liepos 9./ t
.
v. .
1 .. riems susisiekimų gerinimams.
važiavo
tų
pačių
dienų
garsekiojimų. Sako, kitados Ha
Nušovė
5
vaikų
motiną
’
(įkeltas uz poros šimtų mylių
9. — Išnaujo pradėjo veržtis
Atvyko 30 žmonių.
goj buvę sutarta nespausti tų,— Skelbiama, kad Meksikos Į, nuo čia — palei Vakarų upę. Bet, girdi, pirmiaus turį būt
A. Geisler, 22 m., stogų de-'^a‘v‘u
lava iš tignekalnio Vesuvijaus.
parlamentui atstovų rinkimus-p^ keleri|J m5negių pašalintos įvairios technikalės, ngėja8> naranosej 3802 W a, JSveėiai dalyvavo suvažiavime,
“separatistų.”
direktorius
Francijos ambasadorius Vo-.laimėjusi revoliucionierių tau-j,grobė ki„ie4iai k(,mnnistai.
kliūtys,
gat., nušovė Mrs. Besey Lar apžiūrėjo parodų, paskiau
Malladra yra nuomonės, kad
kietijai Pierre de Margierre tininkų partija, ty. šiandieni-j Anot £jnįų> raudonieji plė- ' Tai bedarbių minių surami- ihey, 30 m., penkių mažų vai- ''Alytaus, Marijampolės, šakių
ugnekalnis nerimsiųs keletu
čia lankėsi pas Vokietijos už- <nė valdžia. Kitos partijos ke- šikai kankino kunigų Crocq, (,niniui- Tos rūšies žadėjimų ir
motinų. Po to pats nusi- ir Jūros miškų urėdijas. ‘R.’
savaičių. Tai pat, kad lava ne
sienių ministerį Ur. J. Cur- \lia protestus.
•kada šis atsisakė jiems duoti 1 nusakynių bus dai daugiau ižudė.
sieksianti derlingųjų aplink
SUSIPRATO
raktų nuo tabernakulum mj.'girdima. TuotarpH žmonės lau
tius ir reikalavo, kad būtų nu- <
--------------------kalnų plotų.
trauktas Pareįny “separatis-i 21 NUSKENDO KORĖJOJ sijos bažnyčioje. Paskiau jį
darbų, bet ne tuščių kal- ARKIVYSKUPAS MESSLigi šiol prof. K. Būgos ir
tų” spaudimas.
„
. /nusigabeno į kalnus ir pas- ^0
MER BUVO ROMOJ
EGIPTE KRUVINOS
kitų žymesnių žmonių kapai
TOKYO,^ liepos 9. —.
{flnerk6 mirti. Kita komunistų
Dr. Curtius atsakė, kad bus
RIAUŠĖS
pasidarbuota sulaikyti puoli- vakarinėj Korėjoj dėl lietaus grupė pasipriešino kunigo žu-( Sulaikytas už “pergreltą
ROMA, liepos 8. — Čia bu- buvo apleisti. Kad jie palai
mus prieš “separatistus.” Bet iškilo dideli potviniai. Nuske- įdymui.
važiavimą
ivo atvykęs ,Milw,aukee, Wis., doti, rodė tik menki kryželiai
CAIRO, Egiptas, liepos 9.
tarp jų yra valstybės išdavi- 'mdo 21 žmogus. Anot žinių, Čia gauta žinių, kad misio-! ig Coal City, III., į Chicagų '^ivy^pi.)08 arkivyskupas su nežymiais^ įrašais. Tačiau
Mansourah mieste ’ atsistaty
kų. Tie turės atsiimti tai, kas 200 namų sunaikinta, daug til nierius yra dar raudonųjų ne- atvykusiam ūkininkui kažkoki ■^essmer* Liepos 4 d. Šventa- dabar prof. K. Būgai ir prof.
dinusio ministerio pirmininko
tų vanduo suardė, nemažas laisvėje.
sis Tėvas Pijus XI arki vys-'J* Jablonskiui taiso rūmus.
jiems priguli.
piktadariai pavogė automobi
Nahas Paša šalininkai sukėlė
skaičius galvijų žuvo.
ikupų priėmė audiencijon. Po Į Tuo tarpu cementu išmūrytos demonBtracijag priež naūją
lių ir tuo automobiliu važiuodarni
suvažinėjo vaikiukų. Da- audiencijos Jo Aukštoji Ma-(sienas- Vehau bus Praryti
tT . _.¥.-------ŽUVUSIŲ VOKIEČIŲ
AMERIKIEČIŲ DOVANOS
valdžių. Įsimaišius policijai
ŽUDOSI DEL ŽEMES
bar ūkininkas už tai kaltina- k>nybė tuojaus išvyko į savo paminklai,
ATMINČIAI
T. SĄJUNGAI
kilo riaušės. Penki žmonės
NEPASIDALINIMO
mas, nes jo automobiliu žmo- J tėviškę Šveicarijoj.
į Didžiulį paminklų stato ir.nugauta jr (]aug sužeistų.
BERLYNAS, liepos 9. —
GENEVA, liepos 7. — Pa gžudystė atlikta. Jis (nekalti
karių kapuose. Ten darbus atPriešais buvusiojo VokietijoR
MEXICO CITY, liepos ,9. skelbta, kad T. Sųjunga savo namas už žmogžudystę, bet už' SUOMIAI ŪKININKAI AP- ,lieka Kauno sunk. darbų kaPLATINKITE “DRAUGĄ"
sosto įpėdinio rūmus šiame — Huicachi ir Zoyatlan ūki gyvavimo laiku yra gavusi pergreitų” važiavimų.
LEIDO SOSTINĘ
lėjimo kaliniai.
‘R.
mieste yra seni kareivių sar ninkai sukėlė tarpusavę kru iš Amerikos apie 8 milionus
HELSINKI,, liepos 9. —
CHICAGO IR APYLIN
gybos namai. Vokietijos val vinų kovų dėl žemės nepasi dolerių privačių aukų. Tame
Keliolika tūkstančių Suomi
NUŽUDYTOS DVI
KES. — Šiandie šilčiau; ga
Nušautas gatvėje
džia išsprendė tuos namus dalinimo. 10 meksikiečių žu skaičiuje yra 2 milionu nuo
jos valstiečių, kurie čia suvyMOTERYS
li būt lietaus ir griausmų.
< Throop ir Madison gat. vie,
,
.
• » ,
pakeisti žuvusių kare kareivių vo.
Rockefellerio jaunesniojo įku
1 .
v.
. ”
v , |,ko demonstruoti prieš komu
noj kertej nežinomi zmogzud-į
paminklu. Išorinė namų išvai
rti knygynų.
{inistus, ramiai apleido sostinę,
Birželio 15 d. Girkalnio val
PINIGŲ KURSAS
žiai
nušovė
laikraščių
parda

zda nebus keičiama.
PASTATYDINO KONSUkada valdžia pasižadėjo pati sčiuj, Raseinių apskrity, Mivėjų J. 1). Pliillįpo, 45 metų.
TRENTON, N. J., liepos 9.
apsidirbti su komunistais,
LIATUI RŪMUS
tuvos kaime, gyvenamam na Lietuvos 100 litą r..$10.0QJ
SIIANGHAT, Kinija, liepos
>— Išrinktas kandidatu į senai Einant valdžios parėdymu, me rastos nužudytos 2 mote Britanijos 1 sv. sterL 4.86
{krito
ežeran
Ir
žuvo
9. — Nankingo tautininkų va
TIRANA, Albanija, liepos i torius iš republikonų parti
policija suėmė visus seimo at rys, Ona Butkuvienė, 67 me
Francijos 100 franką 3.9t
ldžia skelbia, kad apart 400 9. — Šioj Albanijos sostinėj jos ambasadorius Meksikai
Marvin Smith, 11 metų, ties stovus komunistus. Taipat dų amžiaus ir jos sesuo Zosė
Italijos 100 lirą
5.23
plėšikų suimtų virš 700 kitų įAm. J. Valstybės pastatydino Morrow savo “primary” ka Montrose •avė. meškeriodamas policijai pavesta ir du pagro Karčiauskienė 65 metų amŽ.
Belgijos 100 belgą
13.94
nukauta praeitų savaitę Kia- iruimingų savo konsuliatui bū mpanijai išleidęs 49,571 dole įkrito Micbigan ežeran ir nu btu iš seimo rūmų komilnistu. Piktadariai jas apiplėšė. ŽmoŠveicarijos 100 franką 19.3*1
99
skendo.
(
ngsi provincijoj.
Vokietijos 100 markią 23.88
tų. Atsiėjo apie 100,000 dol. rių.
Juodu pagrobė valstiečiai.
i gžudžiai nesurasti.
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POPIEŽIUS IR LIETUVOS JAUNIMAS.

Popiežius ypatingai yra pamylėjęs Lietu
vos katalikiškųjį jaunimų. Tų savo meilę jau
nekartų yra pabrėžęs jaunimo organizacijų
kongresų sveikinimų proga. Šių metų, birže
lio 20 d., Lietuvos Ateitininkų skaitlingų ju
biliejini kongresų ypatingai gražiai pasveiki
no. Per J. Em. Kardinolų Pacelli Popiežius
šitaip Ateitininkus sveikina, primindamas
Lietuvos didybę garbingojo Vytauto laikais:
“Šventasis Tėvas savo mintimi yra su
katalikais universiteto studentais ir mokslei
viais, susirinkusiais Katine į savo visuotinį
kongresų, kuriam numatyta tokia garbinga
programa.
“Šventųjam Tėvui yra žinoma Jūsų tvir
tos organizacijos žydinti būklė ir tai dupda
pagrindo džiaugtis laiminga pažanga Jūsų
katalikiškos jautiimo organizacijos, įsigijusios jau tiek nuopelnų praeityje ir tiek gero
jfectififičibs ateičiai. '•* *- Ij Mflr
“Šventasis Tėvas yra tikras, kad minė
tas kongresas visus tos organizacijos narius
Suriš dar tvirtesniais krikščioniško brolišku
mo ryšiai, užgrūdins jų sielas pasiaukojimui
ir sustiprins tuose numylėtuose sūnuose rim/**
* a
...
•
tų ir vieningų pasiryžimų eiti ir toliau pasi
rinktuoju keliu ir, kaip ligšiol, noriai ir su
pilnu atsidavimu laikytis Vyriausio Bažny
čios Vado direktyvų, kurios yra ir bus visuo
met tvirčiausia organizacijos gyvenimo bei
klestėjimo garantija.
“Su tokia mintimi Šventasis Tėvas linki
{sietuvos katalikams studentams ir mokslei
viams atnaujinti per savo tikėjimų bei pa
laidūnių savo uolumų, kad Jūsų tėvynė spinatgimimo aušra, kaip įsigijusi Vytauto
šviečiančios garbės, klestėjo ir švietė.
/Mūsų pabraukta — “Dr.” Red.)
k
“Šventasis Tėvas, prašydamas Aukščiau
siojo Lietuvai naujų ir gausiausių malonui
iš visos širdies siunčia minėtosios organizaVertė Pr. Gineitis

NEPAPRASTI ATSITIKIMAI TERE
SĖS NEUMANN GYVENIME.
Atvykimas į Konnersrauthų.

Grįžau iš Paryžiaus per Strasburg’ų
ir Norimberg’ų, norėdamas pakeliui ap
lankyti pagarsėjusių Teresę Neumanaitę
Kofmersreuth’e. Iš Norimbergo pasukau
ant Wiesnu ir išsėdau Waldsassen’e
šiaurinėje Bavarijos dalyje ir vos tik
^er kdiolikų kilometrų nuo Čekų sienos.
Pasiėmęs su savim tik pačius reika
linguosius daiktus, o visus kitus atidavęs
etotyje apsaugoti, įsėdau į čia pat lau
kusį autobusų ir drauge su keliais as
menimis, atvykusiais iš įvairių Vokieti
jos kraštų, išvykau į netolimų Konnersteutb’o bažnytkaimį.
Pilka vieškelio juosta vingiavo per
laukus, pievas ir miškus, tai pakildama
į kalnų, tai nusileisdama j slėnį. Lengvu
tis vėjelis kėlė sukurius dulkių ir sklai i

i

cijos nariams, jų vadams ir jų visų šeimoms

“DRAUGAS”

Dr. Antir. Kšesinskis
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VYTAUTO SUKAKTUVIŲ KAMPELIS.

trečiadienis, tiepos

9 S., 1939

sa
[ Prašau { Mano Kampelį

Kaip jau buvo rašyta, Ateitininkai pra
Ketvirtas iš eilės Did. Vy North Side. — Kolonijos
eitų mėnesį minėjo savo organizacijos dvi tauto 5<X) m. sukaktuvių mi komiteto atstovai — A. Bace
Prof. - Kampininkas
| užgrabinio gyvenimo. Be ubėdešimties metų jubiliejų. Iš tos priežasties
*jo, ir “gaus”, nes viena cliinėjimui Liet. Cliicagoj komi vičius, V. Rėkus, J. Jankus,
Kaune įvyko skaitlingas kongresas ir visa
(cagietė spiritualistė jau prateto susirinkimas įvyko bir l'. Plečkaitis, P. Maskotaitis.
eilė gražių ir įspūdingų iškilmių. Lietuvos
‘ueša, jog dviem dienom prieš
Brightan Park. — P. Kviet
želio 27, 8 vai. vakare, 6v.
spaudos pranešimu, Ateitininkų kongrese
Doyle mirtį, ji gavus nuo jo
Jurgio par. mokyklos rūmuo inis, J. Vaičekauskas, Alex
dalyvavo virš dviejų tūkstančių atstovų ir
laiškų, kuriame velionis ra
ŠrupŠas, O. Kazrigienė.
se.
svečių, o kongreso iškilmėse nesuskaitomos Pirm. Leonardas Šimutis įšęs, jog yra pagaminęs naują
T®wn of Lake. — Čepulis it
žmonių minios.
gramofonui plokštelę. Laiške
žnnginiais keliais žodžiais ati-• viena atstovė. (Gaila, kad ne
pasakęs: “nedarys skirtumo,
Lietuva yra laiminga, kad tūri skaitlin dalė skaitlingai susirinkusį paimta jos vardas).
kui ir kaip ilgai aš būsiu,
gų katalikų studentų ir moksleivių organi komiteto atstovų posėdį. Raš Marąuette Parko. — Kolo
žmonės girdės mano balsą”.
zacijų, kurioje besimokinančioji jaunuomenė tininko perskaityti nutarimai nuos komitetas — B. NenartoVadinas, reikės tik plokštelę
išlaiko savo tikėjimų ir tinkamai prisiruošia iš trečiojo suriritikimo likos nis, J. Sloksnaitis, P. ČižausPROF. KAMPININKO
nusipirkti ir ant gramafono
tautos, valstybės ir visuomenės atsakomin- priimti.
kas, L. Šimutis.
RAD1O
uždėti ir Doyle “kalbės” iš
giems darbams dirbti. Del to ir Šventasis Tė
Cicero. — Kolonijos komi
Susirinkimo eiga.
vas nuoširdžiai sveikina Ateitininkus ir jų Atidarius susirinkimą, pir tetai—K. Žilvitis, Ed. Misius.
Maskva.
— Penkių metų ano pasaulio.
jubiliejinio kongreso darbamssiunčia ypatin mininkas pakvietė J. M. pra A. Janušauskas.
komunistų planas — sovietus
PRAŠAU NESIJUOKTI.
gų laiminimų.
loto M. L. Krušo pavaduoto Centralinių organizacijų at ant kojų pastatyti — jau
duoda vaisių. Dono baseine,
Amerikos lietuviai katalikai, gausiai pa ja kun. Martinkų prabilti į
stovai.* šv. Kaz. Akademijos
Bekemėj.
rėipę Ateitininkų organizacijų, džiaugiasi, susirinkusius. Kun. Martinkus
kaip pranešama, darbininkai,
Reni. Centro — A. Nausėdie
matydami jos taip žymų stiprėjimų ir yra lai savo kalboje pareiškė praloto
be inžinierių, pastatė penkis Pirkėja. — Prašau duonos
nė, B. Bitautienė, M. Gurins mingi, kad ji, Ateitininkų organizacija, turi norų, geram pa vykimui apdidelius pečius plienui lieti. su guziku.
kaitė. Moterų Sųj. — J. Pum
ypatingų malonę pas Šventąjį Tėvų.
vaikščiojinio, kad a) susirin putienė. Lietuvos Vyčių — Plienui gerai tirpstant, Stali
Pardavėja-, - Ką tamsta
kimas registruotų atstovus iš J. Krekščiunas. Labd. Sųj. B. nas dabar įsakė tiems pa
tiems darbininkams, prie jų j kalbi. Tokios duonos neturiOregon valstybė vien alkoholio prohibici- kur ir kų atstovauja, b) jei
Sekleckis.
pridėjus da gatvių šlavikus, j ne.
ja nepasitenkina. Ten daroma pastangos į- daryti parodavimų tai vien
Pirkėja. — Netiesa. Vakar
vesti ir cigaretų proliibicijų. Anti — Ciga- tik automobiliais, c) rengti Komisijų ir valdybos raportai. be inžinierių, statyti bildinPirm. L. Šimutis praneša gus, fabrikus, tiesti geležinke pirkau čia kepalėlį ir vidu
ret lyga surinko 15,733 parašus po peticijai apvaiksČiojimų ankščiau, d)
ir įteikė valstybės vyriausybei, kad ji refe skirti kolonijoms nuo įeigų jog 1) medalių yra padirbdin lius, lieti garvežius įy t. t. ry radau gu' iką. Kaip tik
pritiko vaiko kelnytėm.
rendumo keliu pridėtų amendmentų prie val 50%' išlaidoms, ir e) stengtis ta 3,000, kiti dirbdinami. 2) Stalinas mano, jog uiž penstybės konstitucijos, kuriuo būtų uždrausta dirbti vienybėje geram pasi Valdyba turėjo sušaukusi val-lkjų metų Sovietai visame bidybos ir komisijų susirinkimų Įtins bile karalystę, net ir A- — Kų veiksi ryt vakare?
cigaretų pramonė ir jų pardavinėjimas. Re sekimui sukaktuves minint.
— Nieko.
apsvarstiinui dienotvarkės ir,merikų.
ferendumas bus lapkričio mėnesio rinkimuo
Dienotvarkė.
— Poryt?
se. Spėjama, kad šis amendmentas bus priim Pirmininko pasiųlyta sekan komisijų pasitarimui. 3) Micliigan ir Wisconsin valsty Londonan. — Mirus gar — Taip-pat nieko. Tik penk
tas.
ti dienotvarkė likos priimta:
Vienas laikraštis spėja, kad už cigaretų 1) atstovų registravimas, 2) bių kolonijos rengiasi Vytau siam detektyvo Šerlok Holais tadieny esu užprašytas kai
proliibicijų stovi cigaretų pramonės vadai ir valdybos ir komisijų raportai, to 500 m. sukakutves minėti. pasakų rašytojui ir spiritua- myno ateiti pas jį.
pardavėjai, nes, jų įvedus, taboko biznis pa- '3) kolonijų atstovų raportai, Salės paėmimo komisijos na listui Sir Arthur Conan Doy — Gaila. Aš taipgi penkta
didės. Tuomet pradės rūkyti ir tie, kurie da- 4) medalių klausimas, 5) pa- riai: J. Krotkus, ir B. Jakai le, viso pasaulio spiritualistai dieny norėjau kviesti tamstų
bar nerūko, rūkys moterys ir vaikai. Cigare-į rodą vimo ir išlaidų klausi tis. Pranešė jog salę yra pa tikisi gauti nuo jo žinių iš pas save — vakarienei.
imta Ashland
Auditorium,
tai bus labiau branginami, jų kainos 100% rirai, 6) komisijų rinkimai,
spalio 26 d., kuri turi įtalpos
„ . ,
pakils.
Atstovų registravimas.
5,000 ir taipgi tinka,na daimj I”™ “tstovai Paartojo vėl ne Medaliai su tautos spalvomis.
voil/žf vnntf bet
lt r* F
*
Taįj .matote, kokių, priemonių imamus^
BridgepOTt. — šv. Jurgio šventei. Finansų .komisijos na- ltZkT»o' ren«ti vaikštynės,
Valdybai
pasiūlius,
medalių
kad nuodų pramonę praplėsti ir’ iš jų dides par. kuri. Alartinkus. Sus.
pareiškė, jog pasiskirstė; .
.
.
puošimo tautos spalvomis —
Draugijų — M. Kadziauskas, riai
nį biznį padarytu
valdyboje vietomis ir pasiren- į1 *a" Lietuvos Vyčių atstovas atstovai palyginę paprastus
St. Čapas, J. Janušauskas, F.
kinkyti jėgas darban. T.!PRreiSM> >* ja“”iln»s ««- medalius su papuoštais tau
Jungtinių Valstybių senatas specialiai Povilauskas, P. Kilis. Šv. K. Januiis atsisakė iš šios komi-!*“ “vytelių Vytauto 500
tos trispalve vėliava, kuriuos
sušauktoj sesijoj veda karštus ginčus dėl ra A. It 2 skyrių — A. Alelium.
sukaktuvių
apvaikščiojimą.
sijos; jo vietų užimti išrink
valdyba suteikė dalyviams
tifikavimo Londono karo laivų mažinimo su nienė. Moterų Sųj. 1 kp. —
surengti.
Prašė
paramos.
Su
tas kun. Ig. Albavičius.
matyti, rinitai ir nuodugniai
tarties. Prezidentas Hooveris reikalauja, ’ksid H. Nedvarienė, Iz. Klebaitė.
brinkimas pritarė ir remia.
aptarę, didžiuma balsų nuta
Kolonijų raportai.
sutartis būtų taip priimta, kaip pasirašyta, Simano Daukanto — A. Vil
Sukaktuvėms Apvaikščioti rė daryti su tautos spalvomis
be jokių išimčių. Nors opozicija sutarčiai yra kis, J. Diniša^Illinois Lietu-’ Bridgeporto. — Kun. Mar
Diena, Spalio (Oct.) 26.
papuoštus medalius ir par
vrų Paš. klubo’— J. Adomai tinkus ir B. Jakaitis pranešė,
gana stipri, tačiau, manoma, jų ratifikuos.
Sukaktuvėms, Vytauto 500Į duoti po 30 centų. Medalis ne
tis. Ražančavos — E. Gilienė. kad skubiai bus sudarytas vei
vien reikš asmens prisidėjimą
Dr. K. Pakštas, Lietuvos universiteto pro Šv. Jono ir Jurgio — J. Ur kliausias komitetas. Šv. Jur m., apvaikščioti diena, po ilgų
kilniam tautos darbui, bet
fesorius, išrinktas Ateitininkų organizacijos ba. Sus. klubų — T. Janulis. gio par. draugijų susirinki- diskusijų nuspręsta didžiu
taip gi jis bus tikietu į vie
piliečių mas būs šaukiamas trumpoj (mos balsų nekeisti, o rengti
vyriausiuoju vadu. Prof. Pakštas yra buvę? Lietuvių politikos
ateity.
' paminėjimų spalio 26 dienos nų žymiausių šių laikų ap“Vyties”, “Darbininko” ir dienraščio “Dr klubo — B. Jakaitis.
vaikščiojimų ir programų. Pro
West Sides, North Sides, 18 Į metu, tarp pirmos ir šeštos
Dievo Apvaizdos Par. —
augo” redaktorium.
giama bus gera, kurių išpil
kun. Ig. Albavieius, kolonijos gatvės, Brighton Parko, Mar-, valandos. Vakarų parengidys tūkstantinis choras ir
Prancūzija pykstasi su Vokietija dėl Pa komiteto atstovai; J. Grisius, cpiette Parko, Cicero ir Town mama ne vien kad nepakenks,
of Lake kolonijose komitetai liet išeis ant naudos, nes pa pasižymėję kalbėtojai.
reinio krašto, kuriame varoma veikimas dei Valiulis.«
West Side. , — Kolonijos | yra sudaryti ir veikia; laukia garsinus tokiame lietuvių su-, Kolonijoms atlyginimo klau
nepriklausomybės. Italijos fašistai irgi erzi
simas.
na prancūzus savo ginklavimuos! ir ruošimeo komiteto atstovai — J. Krot-Į daugiau darbo ir medalių par si rinkime, galės patraukti di
ldą vinėj imtii. Viršminėtų kolo- Įdesnę publikų į vakarus.
Po ilgaus ir plataus apkalkus, P. Atkočiūnas.
ri prie karo neva apsigynimo tikslais.

dė jas erdvėje. Iš abiejų vieškelio pusių
triūsė žmonės: vyrų ir moterų rankose
švyturiavo dalgiai saulės spinduliuose, o
dideli šieno arba avižų pėdų prikrauti
vežimai iš lėto slinko gretimųjų sody
bų link. Kokiai 15 minučių praslinkus,
atsidūrėme tarp mūrinių kaimo narnų prie
šais bažnyčių, didelių išsiskėtusių me
džių pavėsyje, šalia plataus akmeninio
boso (rezervuaro), į kurį bėgo pro me
talinį vamzdį srovė tyro vandens. Tai
Konnersreuth ’as.
Išlipame iš autobuso ir skubiai ei
name gretimų namelių linkui, prie kurių
minia žmonių susispietusi laukia, veltui
stengdamasi prasmukt į vidų. Tai gim
tieji Teresės Neumanaitės namai. Kas
kartas nauji lankytojų būreliai privažiuo
ja prie jų; beregint minia auga.
Norėdamas sužinoti, kada galėčiau
pasimatyti su ja, užėjau iš kitos namų
pusės, tikėdamasis sutiksiąs kų nors vie
tinių žmonių ir galėsiąs atsiklausti. Vos
spėjau užsukti už namų kampo, kaip užpakalinės tvoros varteliai plačiai prasivė

praleido mane net iki durių, kurias kaž- į
kas pravėrė ir aš įėjau į vidų Pasisveikinas su klebonu, įėjau į kambarį, kuriame
ant tamsios kanapos, alkūnėmis stalo at
sirėmusi sėdėjo Terese, apsupta bfireliot
žmonių, žiūrinėjančių jų su nusistebėjimu
ir peratėmimu. Tai vienas, tai kitas pa
tiekia jai įvairių užklausimų, į kuriuos
jį atsako trumpai “taip” arba “ne”. Vi
si dažnai kreipia žvilgsnius į jos rankas,
kurių delnus net iki puštų pridengia il
gos juodos medvilninės rankovėlės. Kai
kurių prašoma, Tėrėse kaikftda atmauna
rankų delnus; tuomet visų susirinkusių
ai»ims pr’.-iroii? gyvos, pailgos žaizdos,
apsidėjusios plonute žvilgančia kraujo
plėvele. Tokios, pat žaizdos, tik bent
kiek didesnės, matėsi ir ant išorės delnų
pusės. Pnsigailė;,iiiias bei užuojauta at
sispindi žirnių akyse. Kaikurie žvilg
teri į jos kojų pėdas, linkui širdies ir ap
bute.
Padėkojęs garbiajai motinai už pa lipk gal va, k'oįų deny. a balta skepetaiaiškinimus nusiskubėjau i klebonijų, ku t Visj žino, k u* j<.’Se, 7>’oi širdies
/.aiždo.?
ri mirties jau buvo apgulta. Mandagiai ir ap^nk g.'i'vų yru t'. Irios

rė ir dvi kaimo moters praėjo pro mane.
Jaunesnioji išblyškusi, juoda suknelė iki
žemės, galvų susirikusi balta skepeta, se
nesnės padėdama, įsisėdo į čia pat stovė
jusį automobilį ir nuvažiavo už bažny
čios. Prakalbinau pasilikiusią moterį: ji'
pasisakė esanti pagarsėjusios Teresės
Neumanaitės motina. Ji palydėjusi Tere
sę į automobilį, kurs nuvešiąs jų į kle
bonijų, esančių per koki 100 turinį. Napių
viduje dabar darobias remontas, atnau
jinamos sienos, pertvarkomi kambarini.
To remonto metu rvietos klebonas užleidęs vienų kambarį Teresei, kuriame jį
priima gausiai atlaikančius ją asmenis.
Šiandien ketvirtadienis: tą dienų, ypa
tingai po pusiaudienio, žmonių minia ima
kas valanda augti; o jau penktadienio ry
tų siekia kelių šimtų ir net iki -poros
tūkstančių.
2. Atlankančių priėmimas klebonijos

Bet dabar pridengtos ir todėl jų nešimato.
Įvairūs asmens prašo jų pasimelsti
už juos. Kaikurie palieka jai gėlių, ma
žus paprastus paveikslėlius ar medalijcnėlius atmininiai. Pinigų niekados neima.
Vienai poniai, kuri ypatingai nuodugniai
nupasakojo visus savo vargus bei nelai
mes, Teresė vos girdimu balsu padaro pa
stabų, kad pastarosios kaktas perdaug pli
kas. Ta pastaba padarė poniai dideli įs
pūdį: galvos linktelėjimu pripažino, kad
pastaba teisinga ir skubiai ėmė tampyti
rankomis į viršų savo šilkinės blbizebs
apikaklę. Po to sumišusi, paraudusiais
skruostais, atsisveikinusi išėjo iš kamba
rio. TėTėsei teko dar su keletu asmenų
pasikalbėti. Tuo tarpu pasigirdo klebono
balsas, kurs prašė susirinkusius ilgui ne
varginti jos klausimais, ir užleisti vietą
kitiems. Prasidėjo atsisveikinimai. Beveik
kiekvienos prisiartindavo prie Teresės,
spaudė jos išblyškusių ištysusių pirštų
galus.
(Bus daugiau).
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Chernausko Darže, Justice, Illinois
Muzika P. Simučio.

1

Įžanga 5Oc. Vaikams lOc.

Bus nepaprastai geras restoranas. Patarnaus Šv. Onos Dr-jos narės iš Dievo jj
Apveizdos parapijos.

PRADŽIA 10 VALANDĄ RYTO

rius Kukulis turėjo tokį maža . išėmiau penkis šimtus dolerių J ketų notų su nuošimčiais, o pinigus, arba kokį nors at
biznelį — saldainių sankrovė- ir padaviau jam, o jis man iš-Į jei ne, tai .notą nusiųsiu advo sakymą, tai tuojau pranešiu.”
“Kiek Tamsta už savo dar
lę — kurioje, kaip kada, atsi davė “judgment” notų. Daug kutui į Baltimorę, kad tuolankiusiems savo draugams, .sykių prašiau, kad grąžintų jau užvestų bylą, ir pinigus bų skaitysi?” klausė kostu
užfundydavo “naminėlės”. Ži skolų, bet, jei ne vienaip, tai išreikalautų su nuošimčiais, meris.
noma, mandagumo dėlei, sve kitaip, vis atsiprašė. Ant ga priskaitant visas lėšas. Biz “Dvidešimts penktą nuošim
kAAAAAAAAAA
čiai fundydavo atgal, ir taip lo, apleido Chicagų, ir dabar nyje būdamas, greičiausiai, tį, tai yra, 25c nuo dolerio”,
Rašo Adv. JOHN B. BORDEN
paviešėję ir įsismaginę, eida gyvena Baltimorėj, kur turi nenorės po teismus tąsytis. atsakė Barabančikas. “Ki
2151 W. 22 St.
Tel. Roosevelt 9090
vo namon. Nežinia, ar kas už- panašų biznį. Rašiau jam Kaip matai, pinigai ir bus.” tiems paskaitau daugiau, bet
Parodavimas.
“Tuščia jų, tų nuošimčių, Tamstai, tik tiek, ant pirmos
du, diena nuo dienos, sielą lr0(1ė, ar pati ilganosė polici- ,daugel kartų, prašydamas sa
Susirinkimas
nusprendė
NAUJAS ŠVINDELIS.
lome užlaikai. Kitaip, reikėtų > suuodė, jog Kukulis “bal- -vo pinigų, vis atsako, kad ne kad tik sumą atgaučiau,” kal pažinties.”
rinkti vien tik automobilių
parodavimų. Tam ir išrinkta Tikėjosi pelno — gavo nuos eiti į “puranzę”. Tai tau ir pakę” šinkuoja ir iš to daro j trukus prisius, bet neprisiun- bėjo svetys. “Apie nuošim
padavė notą
rtpublikoniški
laikai, prie|neblogą biznelį. Vieną vakarą, čia. betekęs kantrybės, su- čius, prašau nieko neminėti, Kostumeris
komisija po narį iš kiekvienos
tolį.
Barabančikui,
kuris,
ją pa
llooverio”.
visai netikėtai, policija užklu- nianiau kitaip padaryti, pa- tegul tik^prisiunčia mano pen
kolonijos.
“Tai bent užėjo laikai,’’
vartęs ir atydžiai peržiūrėjęs,
“Jei Šmitas būtų likęs, tai P° Kukulį, tai vanagas višta, duoti kolektoriui, todėl pas kis šimtus dolerių, busiu pa
Komiteto valdyba ir komisi
kalbėjo savo draugui, Kipras
švelniu balsu prabbo:
silkės negautum nei pauostyt, >r nusivežė jį į policijos sto- Tamstą ir užklydau, gal apsi- tenkintas. Nenoriu žmogaus
jos:
Barabančikas, apygardos no
netik paragaut. O apie dešrą,
“pasikalbėti”. Išsibonsa- imtum iškolektuoti? Už Tams perdaug spausti, nes ir taip “Tamsta esi Rapolas Gud(larbės pirm. — J. M. pra
taras ir nuosavybių pardavė
tai nėra nei ką kalbėt — tik v?s> ant rytojaus jis atėjo pas tos klapatą gerai atlyginsiu, daug išlaidų turėjo”.
rinskas, ar ne? Taip ant nolotas M. L. Krušas,
jas, kurio įstaiga randasi Lalio žodyne terastum.
Įmanę,
sako
esąs
didelėj
bėkad
tik
išgautum
pinigus
”
.
Jeigu
Tamsta
taip
nori,
,
tos parašyta. Kur Tamsta gvPirmininku — Leonardas Ši prie Ilgabarždžių alėjos, neto
“
Kaip
tik
pataikei
į
tikrą
tai
taip
ir
padarysiu,
”
kalbėjo
Kėnį,
koks antrašas, kad žiJei esi šioks toks politikas, i^°j? Pra§o paskolinti penkių
mutis,
li Ūsaičių gatvės. “Niekas
galėtum gauti darbų gatves Šimtų dolerių, buk tiek rei vietą,” atsakė Barabančikas. Barabančikas tikrinančiu bal-Įnočiau kur laiškų pasiųsti,
Vice-pirm. — A. Bacevičius
nuosavybių. neperka, biznio
ir B. Bitautienė,
šluoti,, atkirto Barabančiko kia iš bėdos išsivelti. Kų da- “Parašysiu Kukuliui aštrų su. “Meldžiu duoti man tą1 arba asmeniškai pranešti?”
nėra, nors ir badu stipk. Redraugas, Burbulis, gardžiai rysi, manau sau, reikia drau-t laišką, reikalaudamas kad, notų, o aš Tamstai už ją iš
Raštininku — Petras Atko
lakarčiais, šunį ant katės iš
(Bus daugiau)
resytę. Kaip tik gausiu
čiūnas,
nusikvatodamas.
“Matyt, gų gelbėti. Nuėjau į bankų, bėgyje dešimts dienų, užmo- ..duosiu
... - — ....... —. i ■■■
mainai, gauni keletą dolerių,
Rašt. pagelb. — M. Kadziau
kriaučius da kelnių nesusiau
tai nors silkės uodegą arba
skas,
rino ir dirže naujų skylelių
d'šros galą nusipirkęs porą
nereikėjo durti, tai ko gi vai
Finansų komisija:
dienų pačiulpi ir, tokiu būtoji apie blogus laikus”.
-B. Jakaitis, pirm.,
“Kas iš to, kad ir gaučiau į
A. Nausėdienė, rašt.,
Bridgeporto
—
bus
paskirta
gatves šluoti; miestas subostiJ. Krotkus, ižd.,
vėliau.
"i
nęs, pinigų neturi,” kalbėjo
Kun. Ig. AlbaviČius ir ,1.
Barabančikas, norėdamas sa
18-tog g. — J- Grisius.
Krekšeiunas nariai.
vo šypsena nuduoti, * buk ne
AVest Side — V. Duoba.
Spaudos komisija: L. Ši
North Side — P. Plečkaitis. paisąs savo draugo pašiepian
mutis, B. Jakaitis, A. Aleliučios kalbos.
Cicero — Ed. Misius.
nienė, M. Gurinskaitė ir Jan
Brighton Park — P. Kviet
“Cit, cit, pietai bus, šiur.
kus.
Ve, ateina kostumeris,” pra
Programo komisijų nutarta imus.
bilo Burbulis, pasityčiodamas.
Tow,n of Lake — Čepulis.
pavesti valdybai
sudaryti
Marąuette Park — - J. Mic- “Ar duris uižrakyt, kai įeis?”
kooptaeijos būdu.
Durys atsidarė, įėjo šventa
Paradavimo ir Tvarkos keliunas.
Komisija:
Petras Atkočiūnas, rašt. dieniais drabužiais apsirengęs
žmogelis, kuris iš veido buvo
panašesnis į darbininkų, ne
gu į buržujų. Priėjęs jis prie
ofiso užtvaros, užklausė:
Virš
du šimtmečiuĮ? D A O Gold Medai Haarlem
“Katras iš Tamstų esate
Oil buvo pripažintaC/ IV xV ^gyduolė Inkstų, Kepe
šios įstaigos gaspadorium ? ”
nų ir pūslės bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga padarė Naujas ir
“Tai aš,” atsakė Baraban
Pagerintas Gold Medai Haarlem Oil Capsules maloniomis ir len
X
gvomis vartoti. Galvą ir nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant, čikas.
SVARBIOJI AIRIUS didelio dienraA*io — City I>e»k, vietinių žinių atAlaa,
____ _ __
__ , subėga
„ ___________
kur dlen%
ir naktį
svarbiausios žinios. Č1 a žmonės turi daryti greitus
lumbago, sciatica ir panašiose ligose, vartokite The New Impsprendimus, ir Jie ’ neturi suklysti. City Desk pasirinko AValIet pakelius, kada
“Na, tai gerai,” toliau kal
VVtngs mergaitės Juos Atklausfnėjo.
roved Gold Medai Haarlem Oil Capsules.
bėjo svetys. “Pasakysiu, ko
tvarkytojas
ir visas jo štabas, pikis
IE vyrai, kurie teikia žinias dėl
rili Tfc
& Pradėk tuoj. Trijų dydžių vaistinėse: 35c,
“Barrel House” Mike Swaln, pašto siun
Evening Post visuomet gaudo nau
*čc^C^5c ir $1.50. Gauk tikrąsias. Ieškok dėžu- kiu reikalu atėjau. Du metu
tinių superintendentas,
viskų nulėmė
jienas. Jie pagavo ją.! Tai tikriau
vienbalsiu balsavimu už Wallet pake
sia naujiena — "scoop”!
^nEDHS ' tėse "Gold Medai” vardo ir kitų neimk. atgal, mano draugas Dzido-

bčjimo komiteto nariai ir at
stovai nusprendė palikti tre
čiojo susirinkimo . nutarimą,
ir skirti 20% kolonijų išleidoms Centraliniui Komitetui
jau iš anksto reikia avanso
kelių šimtų dolerių už salę ir
medalius.

Teisiu Skyrius

44 Evening Post Reporteriai Parašė:

Šių Metų Rukimo
Naujiena!”

“Wallet Pakaltai

PER 200 METŲ

Š

Pranešimas Keliautojams

WALLET PACK

Frencb Linijos Laivas Ile de France iš New
Yorko išplauks Liepos — July 11, 1930, 7 vai. vak.
Pier 57, North River. galas West 15 st., New Yorke.
Iš Chicagos pasažieriai išvažiuos specialiu trauki
niu Erie geležinkelių kompanijos linija, liepos 10 d.
nuo Dearborn stoties, Polk ir Dearbron sts., 11
vai. ryto geležinkelio laiku arba 12 vai. dieną Cliicagos Daylight Savings laiku.

rWIN TEN8 PACK

ORU IŠVĖDINTAIS!

L .

Jei kas kam dar neaišku, tai tuoj kreipkitės į

Paul P. Baltutis & Co.
P. BALTUTIS,

Tel. Yarda 4660

itus. Carter pasakė: “Aš esu didelis
rūkytojas ir aš nenoriu savo cigaretus
nešiotis čemodane. Todėl Wa!let pake
lis yra man o'pasirinkimas. Jis yra pa
togus!”
Prie City Desk, vietos žinių stalo.
Jie pareiškė; "Jus galite įsidėti ir Iš
siimti iš klšeniaus Wallet pakelį grei
tai. O tas čia daug reiškia.” “Galbūt.
Bet duokite man Twln Tena. Tai tik
rai puikus sumanymas. Jus visuomet
turite dešimtį šviežių rukimų!" ‘tAS
mėgstu juos abejus”, pareiškė vienas
Juokdarys, “duokite man kartono dl-.
durno!”
Pastebėkite, kad nežiūrint ar balsuo
tojai stojo už W ai lėta ar Twi,i Tena
pakelius — jie visi stojo už Wings.
štai Kode!:
Nstljao procesas padaro Juos
VlBlėksI naujas pror-san oru išvaly
mo tabako padaro IVInss rkanlaus],
Svarinusi, Švelniausi rukimų, kok| Jus
•■Šate bsnd«! Visos dulkės, tvlrgidnllr
kiti srslntojal yra oro valymu PASA
LINTI Jokio srauSImo, kartumo
Ir
degininio nepasilieka. Tik mISInyn Tur
kiško, Vlrglnljds Ir Burley tabaku —
tobulai sujungti.

Bagažai turi būt išsiųsti liepos 9, 1930.
Palydovai iki laivo bus p. John S. Zaleski, nuo
French Linijos ir p. P. Baltutis, lietuvių ekskursi
jos organizatorius.

3327 South Halsted Street

Kuomet jie ant rašomųjų mašinėlių
ruošia žinias, musų gražiosios Wings
mergaitės juos įtraukė į karštų argu
mentų apie pakelius,
kurie apsaugo
naujuosius Oru Išvėdintus Cigaretus —
WIN<3S.
Sporto rašytojai
pasirinko Wallet
pakelius.
Įvairenybių
rašytojai
Twin Ten pakelius. “Copy boys" ati
davė savo balsų už WaUets. Tai buvo
kraštos lenktynės.
Tada Jos. Cartar, veteranas raštų

Lietuvių ekskursijos organi
zatorius su French Line

I.IVE WIRE, yra Edwin C. Johnson, kai jis
gauna karštų žinių.
jis
mėgsta
tiek pat greitai
užsiruky.'i, kaip kad gau
ti svarbių žinių, todėl ir
jis taip
jau pasirinko
Wallet9:
Išdirbti Ralelgh Cigarctų išradėjų
BROWN & WILI.IAMSON Tobacco Corpora
tion, Eouisvllle, Ky

INGS.
pe AIR-COOLED
(C)

Cigarette

(Om išvėdintas . Clgarotaa)

l»J0, Broun
Corporation,

a

tVIlUamaon Tobacco
Loulovlllo, Ky.

I

trečiadienis,

DRAUGAS

Liepos

5

4.,

i53D

”!'l

!pikniką. Jisai turi gera drai- tų platintojų prašomu liku-1 Bažnyčia buvo pilnutėlė žino-Į kalbia rašytų šitokio turinio nebus iš Kingo tuoj pašalintas, knygyno langąį bus iš
Įverį Jony, Atraškevičių, kurs sius tuojau gražinti parapijos į n i ų. Takas išklotas divonais j laiškų:
____
į yru pasižymėjęs Aušros Var- “'i"“1u
l'uo56 l*“ll,lfo- Cl,°-; “Lietuviu Šnipinėjimo age- daužyti ir visą lietuvių, “kul
Radio stotis gavo žinia,
Par- piknike.
X Lietuvių auditorijos J)#.!,ui giedant, jaunikis A, Ke |ntūra _ Šlapelienės knygy- tu rinė-’’ lektūra atsidurs mie
110,1,■, Mieli., prižiūrėtojas, Pi-11,, t pasitiko sužadėtinę K.!,11US, Vilnius, I),m,i,linkmių 13. sto latake, arba tinkamoj vie
d atvažiuoja svečias kunil"",
Patariame prisitaikyti
RADIO ŽŽŽ.
i.ius Grybus, šiomis dienomis liiimšiiilę. Gerb. kini. Vaitu- lLai6ko siuntėjai. Nuskriaustų- toj.
Antanas Kvederas iš Lat-,
Radio Stotis A J J.
su savo šuneliu viešėjo pas kaičiui rišant jaunųjų porelę,
kel^tas. jJigu provokacinis ĮPrie visuotinio 'reikalavimo,
vijos, Liepojaus klebonas. CiCiceros radio praneša Imk- (<eroj j)US
d. liepos, o 13 Town of Lake. — Liepos 41 sųvo gimine Aušros Vartų kle- p. A. Oželienė giedojo solo. Lietuvos žemėlapis (kalbama ■ kad neištiktų taip, kaip Kkuisnių žinių, kad visi eieeriečiai (į vyks į ‘“Draugo” pikniką.
kitiems šaudant, Andrius bonų irturėjo progos pusi
Po
šliubo jaunavedžiai ir apie dailininko J. Kamuraus- ne su lenkų įstaigoms. Šalin
sujudę, sukrutę ir, kaip kas Įy— giulį,nės įr pažįstami aiBuiinskis, 4430 So. Ilermita-; džiaugti Chicagos lietuvių įs- poios nuvyko į “Liberty Groko istorinį Lietuvos žemėlapi) llitvomanus! Keršto!” “Rs”
įmano, rengiasi
į“Draugo”j x ykit į pikniku pasimatyti su!'ae ave- pasiėmęs revolverį ir- taigomis, ypač šv. Kryžiaus ve”, kur juos sutiko muzika
piknikų, kuris įvyks liepos! gero.
b. svečiu, kuris daug nau J4* Sov‘’- Neiššovus vienam šu- ligonineir Marijonų Kolegi-'ir gardus pietus. Puotoje p.
(July) 13 d. Čeruausko darže.; jjvUų papasakog.
viui, norėjo pažiūrėti kas y ja.
Jonas Skelly buvo “toastmas S
X NYestsidės merginų N?k. te:”. Muzikas Justas KudirSuorganizuotas stipriausias
Liepos 4 d. daug cicene- ra. Belenkiant revolveris išmsiG,
pulkas , t. >. s\. Antano ('-ni dalyvavo Marijonų Role sišovė ir pataikė jam pačiam Prasidėjimo P. Šv. draugija, ka išreiškė savo linkėjimus
draugijos nariai, kurie užims gijos
Rėmėjų
išvažiavime.-D'1' krutinę. Nugabentas ligo- nežiūrint vasaros karščių, su- jaunųjai porelei. Dalyvavo ir
Pąpąullnlama kare
Kapitonas
va,an(*U mirė. jvo mėnesinių susirinkimų ne- choras ir linksmai padainavo
darže barų, ir dirbs ištisa \’,.ip visi suspėjo nuvažiuoti!11'n<"n l’°
Seno Krajaus
Specialistas iš
liausiu metų”, o p. Kareidieiių
visus tioskaneius ai- pj.jt,§ mišias ir išgirsti gražu 'Tionis buvo geras žmogi [apleidžia ir, prisitaikant prie
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
gaivins. Pulke yra šie: Juoz.! pamokslu, kurį sakė kun. J.!l,alil<0 san,i iv dukterį naš- aplinkybių, veikia ir išvažia- va reiškė širdingus linkėjiNEŽII RIMT KAIP UZSISEN'LJUSIOS ir NEJJŠGYDOMOH JOS
--.
........
..i
t •
.
*'
‘
i,
....
.
.....
»•_
•
\ linus ruošia.
aiciais.
Stankevičius, menedžerius, J '.Jakaitis
imis — pasisekimo ir laimės.
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijlmą kraujo, odos, ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
Grybauskas ir J. Bartušius, ___________________________
Žodžiu, viskas gražiai pamus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
j X Liepos 5 d. Eranciškus
X Steponas Rokas, vvestsilaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo Jus išgydyti, ateikite čia Ir
kaseliai, barkeperiais: J. MoŠoferis.
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
ĮMilkintas su Jozel'a Aušriene djetis, buvo išvykęs vakaci- ' yko.
lį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
tetaiti,, A Z°™,"U, Ii. Keli,įpriėmė Moterystės Sakramen- joms į Grand liapids, Midi.,
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėliomis iki 12. d.
sas, M. Urba, A. Dūdines, M.1
*
BANDITIŠKI LENKŲ
4200 \Vest 20 St.
kampas Koclcr Avė.,
Tel, Crąwfard 5573
(tų Šv. Rrvžiaus bažn.
kur jam labai patiko. Aplan
j
-----------------------Lekas, G. Leugoldas, L. Sut->
GRASINIMAI
ke lietuvių bažnyčių, kur kle
X Liepos G d. Sakalauskai
kiavičia, J. Tekorius, K. Žil- į PIKNIKO REIKALAI EINA
bonauja kun. Lipkus. TurėdaPIRMYN.
!pakrikštijo sūnų vardais Jur-Į
vitis, M. Marcinkus ir Pr.
Šlapelienės knygynas gavo |
,,'į ,. ,
, .. v,
mas liuoso laiko, palavino bal,
,
.„
...... pastų
Išganaitis. Viso 15 žmonių.
!gi — Bladislaus, krikšto teištu (su dviem Vilniaus pa
pa-i
sugrįžęs, apsiėmė dirbl
l)rCiceriečiai
dienraščio
vai
buvo
Antanas
Šimkus
ir
’
,,
što antspaudais) atvirų lenkų i
Be jų, piknike apsiėmė dir
augo
” piknikui jau yra pilnaiISofija Leita.
į4,1 /
'Ug° piknike bei paigo
bti A. Rabačauskas — prie
dainuoti su nauju choru.
farmerskų sūrių, EI. Sulgaitė prisirengę. Iš tos kolonijos su-j X Liepos G d. vietinė Mo-į
darė gražus būrys iš 22 i
Jaukus
knygynas
ir B. Račienė — prie “Rū si
darbščių vyrų ir apie 15 mo-!‘m* 'S,«os kP' turėt° ‘l™1' MUSŲ CHORO DARBUOTĖ
viename iš naujųjų
tos” saldainių, J. Mockus
tiška išvažiavimu Jackson Pi;.
terų
darbuotis
piknike
ir
namų gražioj Hytle.
tės” saldainių, J. Mockus
X Magdalena Šimkiutė po
Marąuette
Park.
—
Pasku

A.
A.
Parko
rcži,lenclnėj
“Draugo” agentas — prie taip-gi plačioji visuomenė to padarytos operacijos ant atinėje
choro
pamokoj,
kurios
apylinkėj
Cliicagoj.
tikietu pardavimo. Pagelbi- je kolonijoje jau įsisiūbavo |
■•uli Šv. Kryžiaus paprastai būna ketvirtadienio '
skaitlingai vykti į Černiausko lR,1(-^('to
ninkus ketina pats pasirinkti.
! vakarais, buvo; nutarta sureng
daržų ateinantį
sekmadieni. ligoninėj. Sveiksta.
Prie tikietų atėmimo Ed.
X Liepos Gd. Šv. Kry- li įvažiavimų - “Basket
Pikniko darbininkų vadu yMirė liepos 8, 1930 m. 4:30
Misius ir A. Javarauskas.
<
vai. ryte, 50 metų amžiaus.
žiaus
ligoninėj
padaryta
ope*
'enic
>
liepos
20
d.
Kol
kas
ra A. J. Junušauskas, jo paKilo iš Raseinių Apskr., Vi
Iki šiol
iš Ciceros darbi gelbininkas — Kazimieras Žil racija Jadvygai
Čepulienei vieta nenutarta. KomisijonĮ duklės I’arap. ir dvaro.
Paliko dideliame nuliudime
ninkų, kurie dirbs “Draugo” vitis. Da dabar ieškoma guro ant gerklės ir nosies. Ligonė!**1*11^* B'
Kaunetskis ir B. j moterį
Juzefą, 2 dukterį Helen ir Moniką, sūnų Vincenlą,
piknike, sužymėta 22.
parvesta
namie
sveiksta.
Kiivitskis
iš
vyrų,
iš
mer,
biznieriaus, kurs pasitarnautų
brolį Kazimierą, brolienę Ma
_____________
' ginų p. K. Mickaitė, B. Pali- į rijoną, seserį Uršulę GavinaiValio, visi 13 d. liepos į “Draugo” piknikui nuvežda
I
tienę, švogerį Joną ir gimines,
iuniutė ir O. Auškalnis.
“Draugo” piknikų!
mas ir parveždamas savo tru
•o Lietuvoje ir-gi gimines.
WEST SIDE ŽINIOS.
Kūnas pašarvotas 9943 So.
Clioristai-tės, visi prašomi
Vengras taip-gi bus ir su ku pikniko darbininkus, už
R tai name ar apart mente Telefoną PalofUbkmaa rei- .
May St.
A
'
atsilankyti
į
ateinančių
repeĮ
teiks įvairių patarimų.
kalingas
šiuose laikuose. "Neik pąaikąlbėti”' išreiškia,
Laidotuvės įvyks Šeštadieny
kų “Draugas” atsakančiai išX Kazimieras Pilipavičius,

LIETUVIAI AMERIKOJE
CICERO, ILL.

Daktaras

CHICAGOJE

JONAS SAROČKA

iBUS lu'’ai SVaibUS P™'

SARGINA - PAŠA
LINI 4!

i
Surugę
viduriai,
nevirškinimas,
gesai. Tai ženklai, rodantys tik vie
ną — rūgšties pervirši. Pilvo vidu
riai
suerzinti.
Perviršis
rūgšties
raugina valgų pilve ir viduriuose.
Tą atitaisysi su alkalais. Geriausi
tam alkalai
yra Phillips Milk oi
Ma^nesia. Tik paimk šaukštą to neKenksnungo, veik be skonto tais to
vandens stikle. Včikia tuoj. Viduriai
atsitaiso. | penkias minuuts praliuksuiėsi! liemuo, gesai, galvos skau
dėjimai, susierzinimai
arba nevirš
kinimas pranyks!
i'ažink Phillips Milk ot Magnesia
ir busi pabaigęs su senais budais.
Tai malonus badas — tikras budus
uplulyti sistemą; pašulinti rūgšties
perviršį.
Phi.lips Milk of Magnesia per 50
metų buvo standartas pas daktarus.
25c. ir 50c. buteliai visose aptiekose. Žiūrėk, kad tikrą gautum.
"Milk ot Magnesia'
buvo Chas.
H. Phillips
CnemiLal
kompanijos
Suv. Valstijų
registruotas
vaizbos
ženklas ir jo pirnitakuno. Chas. H.
Phillips nuo 1875.

PILNAS EGZAMINAS
$6.00 TIKTAI $5,00
8PEClAniKT'A.rt
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas
tikrą specialistą, ne pas kokų nepa
tyrely Tikras specialistas, arba pro
lesorius, neklaus jūsų kas jutus ken
kla, ar kur skuuda, bet pasakys pats.
po pilno lšegžuiuinavirnu. Jus sutau
pysit laiką tr pinigus. Daugelis kitų
daktarų negalėjo pagelbėt junia dėl
to, kad Jie neturi reikalingo patyri
mo. suradyiuui žmogaus kenksmin
gumų.
Mano itadlo — IScopo — Raggi.
X-iiay Roentgeno
Aparatas ir vi
siškas bakterlologlškas egzaminavi
mas kruujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, tr jeigu aš paimsiu
Jus gydyti, (ai Jūsų sveikata tr gy
vumas sugryš Jums taip kaip buvo
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ilgų skil
vio. žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo,
kirminų,
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
Jeigu turit kokią užsisenejusią, įsi
gerėjusią, chronišką ligą, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėilokit
neateją p<u
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
i

SPECIALISTAS
InėJImas Rūmas 101<

20 W> JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės )
Ofiso Valandos; Nuo 10 ryto lfcl
1 po pietų. Vakarais nuo s iki i
Nedėllomls nuo 10 ryto iki 1
po platu

gapsytų ir visuomenei pūro- Petl,^ Fabijonaitis, Antanas
• .
j
j
nesi
• esi mas.
d\tų, kaipo pavyzdinga ir Vaičikauskas, Antanas BartJ. A. S.
remtimų biznierių. Visokiais kus, p-nios Bitinienė
ir i
‘•Draiigo” pikniko reikalais ;Zalatorįenė
yra
susi-l
VESTUVĖS.
eieeriečiai prašomi kreiptis į rfjpįnę
apvalymu
Aušros
A. J. Janušauskų ir J. Moc Vartų bažnyčios ir mokyklos.
Brighton Paxk. — Liepos
kų, 1301 So. 50 Ct. Jie išaiškins visus pikniko reikalus ir! X ParaPij°s pikniko tikie-'G d. Nekalto Prasidėjimo Paįiežinantiems kelio nurodys tie!ivvko iškilmingos vestuvės, neles Švenčiausios bažnyčioje

je, liepos 1'2 iš namų 8 vai.
bus atlydėtas į Sv. Jurgio par.
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos
pamaldos už velionio
sielą. Po pamaldų bus nuly
dėtas į Sv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines,
draugus ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse
Nuliūdę Moteris, Dukterys,
Brolis, Brolienė, Sesuo ir Gi
minės.
Laidotuvėse patarnauja grab.
S. P. Mažeika Yards 1138.

naują patogumo ir parankumo idėją. Extension telefo
nai (papildomieji telefonai jūsų namuose ir sujungti
su vyriausiąja linįja) pašalina bėgiojimą augštyn ar že
myn arba ėjimą iš vieno apartmento į kitą. Papildo
mųjų telefonų iškaščiai visai maži.
Pašauk Biznio Ofisą Offieial &1OO

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY
BELL SYSTEM
One Policy
•
One System
Univertal Service
■-■ ?

šiai į Cherniausko daržų.
West Sidėj pikniko komiaija gauna gerų pagelbininkų.
Stojo j darbų biznieriai Juo
zas Dobrovolskis, 2325 So. 0akley,, Jonas. Alraškevičius
2300 W. 23 St. ir Nik Karlavičius, 2201 W. 21 PI.
Daugelis biznierių siunčia
“Draugo” piknikui dovanų
nuo savęs ir paprašo dovanų
nuo kompanijų agentų, kurie
jiems pristato orderius. Tie
biznieriai, kurie gaus tokių
dovanų prašomi pranešti pik
niko rengimo komisijai, 2334
So. Oakley.
Nortli Sidėj išrinktas nau
jas darbininkų vadas Pius
Plečkaitis. Jo pagelbininku
p anuitomas Teofilius Mačys.
Jis gerai tinka prie biSopo
Iš moterų: Andriuškevičieiiė,
Tamaševičienė,
Striogienė,
Ktuečkienė ir kitos.
Via pageidaujama,
kad
kiekvienoj kolonijoj atsirastų
biznierių, kurie savo troliais
gabentų piknikierius į daržų
Marąuette Parko expresininkas A. Ališauskis, 7126 So.
Rockwell su .savo did. troku
PI. su savo didžiuliu troku
atvažiuos į West Sidę 7 vai.
ryte ir po 8 vai. šv. Mišių iš
važiuos su muzikantais ir pik
niko darbininkais į daržų.
West Sidės biznierius M.
Kaminskas nuveš norinčius į
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Čia matome Frencli Line didelį greitų laivų Be de France. Ta
sai laivas išplauks iš New Yorko liepos 11, 1930, 7 vai. vak. Su
tuo laivu minėtų dienų išplaukia į Lietuvę didelė lietuvių ekskur
siją, kuriai vadovauja gerb. pralotas Maciejauskas. Ekskursijos or-,
ganizatorius yra p. Povilas Baltutis, 3327 So. Halsted st. Chicagos

lietuviai pasažieriai speeijaliu traukiniu išvyks į New Yorkų rytoj

liepos 10 <1. 12 vai. dienų Chicagos laiku arba 11. vai. geležinkelių

stoties laiku. Sjiecijalis ekskursantų traukinys išeis iš Dearborn sto
ties ir eis Erie geležinkelių kompanijos linija.

DSX

$re$iadienis, Liepos 5 cL, 1930

branginama, tose gyvuoja apšvieta ir draug civilizacija.
ĮApšvieta eina ranka rankon
Spauda — yra tai vienas iš su civilizacija, o spauda yra
didžiausių, priemonių, kuria to viso širdis. Be spaudos ci
žmogus lavina savo protų, į- vilizuotas pasaulis negali gy
gauna apsviltų; žodžių sa venti.
kant, spaudos pagalba įgija
Spaudų sudaro ne vien lai
mokslų, tampa
kulturingu kraščiai, bet ir knygos. Tad
žmogumi. Šalys, kuriose spau žodis spauda turi plačių reikda yra išplėsta, stovi priešaky !gnię Be
Spauda dalinasi i
visų kitų salių. Tas pats iv su į ger^j^ įr blogųjų kryptį, apie
tautomis:
kuriose
tautose j kurias teks ‘Drauge” para
I
spauda yra aukštai pakilus ir 1 Syti.

SPAUDA

Telefonas Yards 1198

Simpatiškas —•
Mandagia
—
Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
kalams Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, III.

PAGRABŲ VEDfiJAI

Didysis Oflabs:

4605-07 So. Hermitage Avė.

S. M. SKUBĄS

Tel. Yards 1741 H 1741
«447

DR. T. DUNDULIS

Namų

Kurio svietas per šimtus metų lau
kė, tai jau yra gatavas.
T. A. D. to-nic būdamas
vienoj
formoj, o gydo daug ligų. tūkstan
čiams žmonių pataisė sveikatų, o
dar milijonai nežino.' Tai ir tu, bro
lau ar sesutė, neka-nkyk savęs daugaus, o reikalauk tu o jaus iš savo
aptiekos arba tiesiai iš

Didelė graži koplyčia dykai
Tel. Roosevelt 7682 \

SKYRIUS
8291 Auburn Avenue
Tel. Boulevard 8291

J. Luleviėius

M SKTMM, D,

Patarnaije leklotuvėse kuopigiauela.
Reikalo meldžiu atsišaukti, o
mano darbu besite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 Arba 2614

2314 W. 23rd Place

9108 S. Halsted
S L Chicago, 111.

Tel. Vlctory Iltį

1. J. Z O L P

Glite a go, IU.
SKYRIUS:

GRABORIUS

Cicero, UI.

IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

ADVOKATAI

Nuliudimo
valandoje
kreipkitės
prie manęs,
patarnausiu simpatiš
PIGIAUSIAS MET. GRABORIUS
kai.
mandagiai,
gerai
ir pigiau
CHCAGOJE
negru kitur. Koplyčia dėl šermenų
Laidotuvėse pa dykai.
tarnauju
geriausia
ir pigiau negru kiti
todėl, kad priklau
sau prie grabų lšdirbystėa.
UNDERTAKINO CO.
OFISAS
P. B. Hadley Llc.
668 West 18 Street
Koplyčia Dykai
Telef. Canal 6174
SKYRIUS: 3238 S.
710 WEST 18th STREET
Halsted Street Tel.
Canal 8161
i Vlctory 4088.

BUTKUS

Pfaan» Bovtonrd 4139

A. PETKUS
GRABORIUS
Ofisas

A. MASALSKIS

3238 S. HALSTED STREET
Tel. Vlctory 4988-89

GRABOBIUS

Res. 4424 S. R0CKWELL ST.

Mnsų patarnavimas
visuomet sąžiningas Ir
nebrandus, nes nvtarlaae Išlaidų užlaikymui
Skyrių.

Tel. Vlrglnia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Nauja, graži ko
plyčia dykai.
8307 Auburn Avenue

F. W. CHERNAUCKAS

Platt Bldg., kamp. 18 St 2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas
Vai. 9:30 ryt iki 8:30 vak. Seredomia 9:30 iki 12 v. Nedėliomls nėr
skirtų valandų. Room 8
Phone Canal 0523

A.

134 Nortb La Šalie Street

--- ———-----

---

Tel. Randolph 6130-5181. Vai. 10-6
Vakarais: 2221 W. 22nd Street
(Su Adv. John Kuchlnsku)
Vai.: 6-8; ser. Ir pėt. 6-6.
Tel. Canal 2662

ADVOKATAS
11 So. La Šalie St. Room 1791
TeL Randolph 0881-9822 VaL 9-6
Vakarais
9941 80. HALSTED STREET
TV1. VlcfOhr 9662
T-9 vai. vak. apart Panedėllo tar
Pėtnyčios

A. L DAVIDONIS, M. D.

ADVGSAtAl
W.

AAmn

fe te 8117

RMndo«fh

3Sa
24&L

Wn

w. 22 fe « iki 9 vak.

Tefdphone Roosevelt 4099
Nwa«e: 8 fM « ryte tori. tteptfb. 9609

OFISAI:
4901 — 14 St
2924 VVashlngton
10-12, 2-4, 7-9
12-2, 4-6, Blvd.
Tet Cicero 662. Tel. Kedzle 2460-2461

DR. S. A. DOW1AT
NedSllomls
Susitarus

AKIŲ GYDYTOJAI:

2221 W«st 22a4 ftfreet
Arti Daavitt Street
Telefoną* Canal 2552

Skaudžiai su' J] Žeistas ar su
nkiai sergan
čius švelniau
siu būdu nugabename į ligoninę. Taigi nelaimėje ar ligoje kreipkitės į;

J. F. EUDEIKIS KOMP.
4605*07 So. Hermitage Avenue
Tel. Yards 1741 arba 1742
i-

Office Boulevard 7941

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS
•

DR G. SERNER

Ofisas ir Akinių Dirbtuve

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

DR. YAITUSH, 0. P. D.

1821 SOUTH HALSTED ST.

DENTI8TAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampu Leavltt St)
Valandos* Nno 9 11d 11 ryto
nuo 1 Iki 9 vakare
Seredoj pagal sutarii

Rezidencija 6600 So. Arteslan Avė.
Valandos 11 ryto iki S po pietų
6 Iki 8:80 vakare

DR. CHARLES SEGAL

Boulevard 7589

7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTA’S
4712 So. Ashland Avenue

Perkėlė

savo

ofis$

po

Duineriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

ŠPECIJALISTAS
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Vai. ryto nuo 10—12 nuo 2 - 4
Pietų: 7—8:26 vakkre
Nedėliomls 10 11d 12

pe

Telef. Midway 2880

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
DENTISTAS
4901 W. 14 St.
Cicero, m.
X-Ray ir Gas
Valandos: 10-12 ryt., 1:30—5 Ir 6-9
vai. vak. Serodomts Ir Ned. susitarus

Tel.

Armitage

1740

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)
Dantistas
1808 MIDWAUliEE AVĖ
Kampas North Avė.

Tel.

Boulevard

1491

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas. Chirurgas
„ .
~

Ir

Akušeris
_ __

3343 SO. HALSTED STREET,'
Valandos:

Nuo

2

—

4 p. D.

7—9 vakare

į DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 20
Nortwest Tower Bldg. Room 309
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
Vai., 9-12 ryto; 1-8:30 vai. vak.
rurgas ir akušeris.

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

Res. Prospect <469

Gydytojas ir Chirurgas

DR. G. I. BLOŽIS

Hemlock

Ofisu 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

DR. P. Z. ZALATORTS

TeL Canal 1211

Rez.

X — Spinduliai

Tel. Canal 0267

4946 So. Ashland Avenae
Ant Zaleskio Aptiekos

Vai.; Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

LIETUVIS ADVOKATAS

ju.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Tel. Yards 1829

jominsKAs

tį.

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. S. BIEZIS

4910

{John Bagdzfunas DOrden)

«S06

Naujausio iš
radimo su ge
riausiais pa
tobulinimais
ambulansas
(ligonvežimis) jūsų pa
tarnavimui
dienų ir nak

DR. M. T. STRIKOL

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki
9:30 vakare
4608 S. ASHLAND AVENUE
Netoli 46th St. Chicago, III.

JOHN S. DORDEN

Tel. Boulevard 9277

2130 WEST 22nd STREET

Dr. S. A. Brenza PENTĮŠTAI

Rezidencija
4729 W. 12 Pi.
Tel. Cicero 2888

<<$

Ir X-RAY

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belakto-Rakščlo aptie
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. Val-: 2 lki 5 PO Pietų, 7 Iki 9 vak.
Valandos: nuo S iki 4 po plet. Tel. nrra i-a o
n re
.
.
Prospect 1939.
Office: 44o9 S. Califorma Avė.
Senu ofisu toj
pačioj
vietoj:
Nedėlioję pagal sutarty.
4601 So. Ashland Avė. Valandos: tano
6 Iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7829
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1969. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

grab.

Ofisas ir Laboratorija

Tel. Lafayette 5793

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

LA. DUS

Dukterys, Sūnūs, Broliai
ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja
Eudeikls, Yards 1741.

- ---- -

PAUL M. ADOMAITIS

(Po tėvais Matutaitė)
mirė liepos 6 d., 1930 m. 4:26
vai. po pietų. Kilo iš Tauragės
Apskričio, Šilalės Parap. Lapkalnės Kaimo.
Paliko dideliame nuliudime
dvi dukterį Kotrina ir Petro
nėlę, sūnų Jonų,
du broliu
Baltramiejų Ir Kazimierų Gal
dikus ir gimines.
Kūnas pašarvotas 1418 Po.
49 Avė. Cicero. Laidotuvės Jvyks Ketverge, liepos 10. Iš
namų 8 vai. bus atlydėta j
6v. Antano bažnyčių,
kurioj
jvyks gedulingos pamaldos už
velionės sielų. Po pamaldų bus
nulydėta i šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus
ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.
\
Nuliūdę:

0618

Ligonius priima kasdieną nuo
pietų Iki 8 vai. Takaro.
Nedaliomis Ir seredomls tik
Iškalno susitarus

PRANEŠIMAS

SO. MICHIGAN AVENUE
Tel. Kenwood 5107
Valandos:
ADVOKATAS
Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Suite 721 First National Bank Bldg.
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare
apart šventadienio ir ketvirtadienio
38 S. DEARBORN ST.

MARIJONA
RREVECKIENĖ

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

ADVOKATAS
CHICAGO. TLL.
Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ.
Tel Roosevelt 8710
Vai. nuo « Iki 9 vai. vak.

t

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

Prospect

Telefonas Boulevard 1939

Telephone Central 6926

1801 S. ASHLAND AVENUE

Kampas 46tl^ ir Paulina Sta-'
Tel. Boulevard 6203

J, F. BADŽIUS

8201 S. WALLACE STREET

Res.

DR. H. BARTON

JO

,

CHICAGO

TeL Wentwurth 3000

Rez. TeL Stewart 8191

10-12

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6166 South Kedzle
Rez. 6622 So. Whipple
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

NAMAI:

8464 SO. HALSTED STREET

1650 West 46th St.

Tel. Cicero 6927

6918

šventadieniais

DR. A. RAČKUS

DR.B.ARON

1900 S. HALSTED STREET

Valandos: prieš pietus pagal sutarty.
Namuose 2-4 po plet, ofise 6-8 v. v.

Ofiso valandos nuo 1 Hū I
pietų Ir 6 Iki 8 vai. vakare

Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto
Ir
miestelių
OPTOMETRISTAS
dalyse. Modemiš
ka koplyčia veltui. Akių Ekspertas ir pritaikymo akinių

LIETUVIS GRABORIUS

Boulevard

Ir

Tel. Hemlock 8700
Rez. Tel.

4193 ARCHER AVĖ.

DR. A. J. BERTASH

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

S. D. LACHAWICZ

GYDYTOJAS, CHIRURGAI IR
AKUŠERIS

Ofiso ir Res.

D.

0098 Nedėliomls

OFISAS

Tel. DrezeI 6821
Vai.: 8 Iki 10 ryto
8-8 vai. vakare

Cldcago, III.

Lafayette

DR. A. L YDŠKA

4740 Dorchester Avenue

T. A. b. PRODUCTS
3133 So. Halsted St.

Tel.

DR. J. P. POŠKA

DR. A. A. ROTU

DR. ŽMOIDZINAS

NAUJAS IŠRADIMAS

718 WEST 18 STREET

1414 So. 49 Ct. Cicero
Tel. Cicero 1794

j.
f*1

DR. A. G. RAKAUSKAS DR. J. J. KOWARSKIS

LIETUVIS GRABORIUS

Avsnnė

SKYRIUS

1439 S. 49 Court

A K T A R A I:

Turiu automobilius visokiems rei

J. F. EUDEIKIS KOMP.
SKYRIUS
Bo. Fairltold

Spauda, kad atsiektų savo l:ų. Purama spaudai yra vikilnaus tikslo, turi būti pla- suomet reikalinga — “Drau
tinoma ir remiama. Platinti gas” irgi paramos vertas, tad
Ofiso Tel. Vlctory 8687
spaudų gali bei asmuo, ar tai remkime atsilankant į pikni Telefonas Grovehlll "262
Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374
jsigijant knygų arba užsisa ką.
kant laikraštį pats sau arba Ryt bus rašinėlis apie ka GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Gydytojas ir Chirurgas
2403 WEST 6 3 STREET
kitam. Čia bus dalinai ir pa talikiškų spaudų.
2433 W. MARQUETTE ROAD Ofisas
Kertė So. Western Avenue
3133 S. HALSTED STREET
rama. Remti spaudų galima
Petrukas.
Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. —
Tel. Prospect 1028
Antras ofisas ir Rezidencija
5 Ir 7 iki 9 vai. vakare.
ir kitokiu būdu, kaip ve, pri
Rezidencija 2369 So. Leavltt St.
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Tel. Canal 2330
sidėti atsilankant į spaudos
X Town of Lake rengiasi Seredomia nuo 9 — 12 vai. ryto. Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Nedėliomls pagal sutarti.
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po
parengtus vakarus, koncertus, $į sekin., liepos 13 d., važiuoNedėlioj pagal susitarfinų
piet. Utarn. Ir Subat Nuo 8-9 vak.
piknikus, ir t. t. DienraŠtts (į į “Draugo” dienraščio pik- Ofiso Tel. Vlrglnia 9988
šventadieniais pagal sutarimą.
Ofise Tel. Vlctory 4898
Rezidencijos: Vaa Buren 8888
“Draugas” yra spaudos dali- ',rįkų, Cliernausko darže,
Rezidencijos Tel. DreiM 9191
Tel. Canal 6764
Republic 8466
mi, kuri privalom remti.
Sekmadieny, liepos (July) Res. Tel. Mldway 6618
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
13 d. įvyksta piknikas Cber-Į
4148 Archer Avenue
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
nausko darže “Draugo” nau
GYDYTOJAS,
Vai.: 11 ryto Iki 1 pe pietų
Specialistas Moteriškų, Vyriškų
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
CHIRURGAS
S
Iki
4
Ir
9
Iki
8
v.
v.
Valkų Ir visų chroniškų Ilgų
dai. Tad, kad suteikus atatin Oakley Avenue ir 24-tas Street
Nedėliomls nuo 19 Iki 12 ryto
IR OBSTETRIKAB
Ofisas 8102 So. Halsted St
kamų paramų apšvietos žyTelef. Canal 1718-0241
Namų Cfises 8418 Franklln Blvd.
Gydo
stalgias
Ir
chroniškas Ilgu
Kampas 81 Street
Vai.: nuo 8:89 iki 9:34 vak.
bintuvui ir parodžius spaudos Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllato
vyrų, moterų ir vaikų
ir Ketvergals vakare
VALANDOS: 1—8 po plet, 7-8 vak.
Ofiso Tel. Canal 2118
vertybę, vykime visi į pikniDARO OPERACIJAS

DR. R. C. CUPLER

GRABO RIAI:

*■ *>

0

tIGII

Gydo staigius
Ir chroniškas Il
gas vyrų, motorų ir valkų pagal nau
jausius metodus X-ltay Ir kitokius
e;ektros prietaisus.

Ofisas, ir Laboratorija

Netoli Morgan Street
Įsitaisė moderniškų ofisų po
1025 WEST 18. STREET
Palengvins akių {tempimų
kuris num. 4847 W. 14 St. Cicero,
Valandos 9 iyto, iki 8:00 va esti priežustlmgalvos skaudėjimo, III. Pirmiau Dr. Gussen ture- VAI^Nir1’?S7 ??° !° “v1’ p,ctų *
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotukare. Seredamis ir Pėtnyčio- mo, skaudamų akių karšty. Atitai jo ofisų North Šidėj, o Cice„
.
.
”
Tel. ofiso Canal 3110 Re*. No. Shore
sau kreivas akis, nuirau cataractus. * .
mis nuo 9 iki 6.
Atitaisau trumpų regystę ir tolimų roj laikė skyrių. Dabar Cico- aass, arba Randoiph 6800.
rtgystę.
roj susilaukė tiek pacientų, “
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose, egzaminavimas daro kad North Sidėj skyrių uždąmas su elektra, parodančia mažiau
ro.
sias klaidas.
Gydytojas ir Chirurgas
LIETUVIS ADVOKATAS
Speciale atyda atkreipiama moky
Dr. Gusscno pacientai jo 4631 SO. ASHLAND AVĖ.
klos vaikučiams.
darbu pilnai patenkinti. Be to
127 No. Dearborn Street
Tel. y Yards G994
Valandos nuo 10 ryto iki I va
Room 928
kare. Nedėliomls nuo 10 ryto Iki Dr. Gussen ineina į dabartinę
Tel. FrankUa 4177
12 po pietų.
Rezidencijos Tel. Plaza 9209
žmonių. sunkių padėtį, tai yra
Nuo 9 iki 1 Išėmus Subartas
VALANDOS:
e
f
Kainos pigesnės, kaip kitur
atsižvelgdamas į bedarbę, par
Nuo 10 Iki 12 dienų
52 Eajft 107-th Street
Nuo 2 Iki 2 po pietų.
4712 S. ASHLAND AVĖ. tarnavimų teikia už prieina
Kampas Mlchlgan Ava.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Tel. PuUmaa 6969
Nedll. nuo 10 iki 12 dienų
'.
mų kainų.
i
Tel.
Boulevard 7589
-5T-S
Nuo B iki > vak. Ir Subatomls
a 1 ■■m

J. P. WAITCHUS

i
it.

DR. MAURICE KAHN

D R A U O A S

6
“DRAUGO” PIKNIKO DIDŽIOJI DOVANA
KIMBALL RADIO NO. 2, IMTAS IŠ

PEOPLES FURNITURE CO.

4177 Archer Avė. 2536 W. 63 St. Chicago

HNIŲ-žtNELĖS

šiemet pabūgo AVest Sideg
golfininkų. Buvo iššaukti į
tomainentą, tačiau įgavc kin
X P-nei N. Rakštienei pa kų drebėjimą. Girdėjome, knd
Roseland — M. Misiūnas, daryta appendicitis operacija.
vestsidiečiai žada iššaukti
245 W. 108 PI.
Jinai pasveiko. Operaciją da persiimti To\vn of Lake gol245 W. 108 PI., Povilas Lnt- rė Gnomas lietuviu chirurgas
ll'ininkus. Lauksime.
-vėnas 236 W. 106 PI.
dr. S. Biežis.

Puplesis, 1823 So. Union, p-nia
Lukošienė, 1928 Canalport
Avė.

Kaz. Račkauskas, 31 W.
X Buvo sunegalėjus Gerar108 PI.
dina Klikūnas. Buvo atsiradę
Princo Kaušilo tabokos krau pūliai plaučiuose. Sėkminga
tuvėj 119 B. 107 St.
operaciją padarė dr. S. Bie
žis. Pasveiko.
West Pullman — Z. Gedvi
X Westsaidiečiai golfininlas, 12022 So. Halsted St.
kai dr. S. Biežis ir biznierius
P-nų Suscillų krautuvėj,
J. Mackevičius trečiadienyje
12300 Enterald avė. P-no BaAkacia kliube žada nugalėti
jorino krautuvėj, 12001 So.
golfininkus dentistus — dr.
Halsted St.
Kasputį ir dr. Žilvitį.
X Bridgeporto golfininkai
Melrose Park — J. Žvirblis
143 35 Avė.
West Side — Ciprijonas
Druktenis, 2209 W. 23 PI., M.
Mikšienė, 2241 W. 23 PI., B.
Urbonavičius
2703 W. 24 PI.,
*
studentas P. Atkočiūnas, 2336
So. Oakley ir “Draugo“ ofi
se, A.<Aitučio barbernėj, 2203
W. 22 St.

J. J. Aukškalnis, 1354 Harrison St. Gary, Ind.
Apie tai kam teks šis radio eina daug
kalbų ir diskusijų. Jį nori gauti vyrai, bet ir
moterys stoja už savo pusę, o vaikai taip pla
tina tikietus ir vilisi gauti dovaną. Gi westsidietė Brazauskienė sako pirksianti tikietų
už $100 ir gausianti radio.
Dabar visi laukia “Draugo“ pikniko Lie
pos 13 d. ir tada Černiausko darže viskas pa
sirodys.

Dienraščio “Draugo” pik
nikas įvyks liepos 13 d. Čer
niausko darže. Tai jau nedaug
laiko beliko. Visose kolonijo
se darbuotojai jau paskirti į
darbą. Dabar visi “Draugo“
prieteliai ir rėmėjai širdingai
yra kviečiami talkon tikietų
platinime ir parėmime daik
tais, patarimais, darbu, atsi
lankymu ir kitais budais.
Tikietų galima gauti šiose
vietose:
Bridgeporte — p-nia A. Nau
sėdienė, 917 W. 33 st., A. Aleliunienė, 3251 So. Union avė.,
Gudų krautuvėj, 901 W. 33
St., B. Sekleckis, 3351 Aubum Avė., Ip. Taruška, 3347
So. Union Avė.
Monika Naujokaitė, 4225
Princeton Avė., P-lė Staražinskaitė.

Town of Lake — P. Biels
kio ice-creaminėj, 4544 South
Wood St., J. Matemaitis, 4523
So. Hermitage St., J. Paukš
tis, 4508 So. Honore st., St.
Bagdonas, 4608 So. Wood st.,
Zofija Leščauskaitė, 4633 So.
Wood St., V. Butkevičiutė,
5619 S. Lincoln st., K. Kavalčiko krautuvėj, 4537 S. Pau
lina, A. Rumšienė, 5702 So.
Justine, K. Būro bučemėj
1845 W. 47 st., Vincas Stanci
kas, Jonas Baltutis, 1543 W.
46 St., M. Sodeikienė, 4500
užeigoj 1714 W. 46 St., Ona
Jasalskienė, 1825 W. 45 St.
Jadvyga Čepulienė 4439 So.
Honore St.

KONTRAKTORIAI: S. L. FABIAN,

Mgf.
809 West 35th St.

ĮVAIRŪS

M. ZIZAS

Tel. Republic 4537

Užlaikau visokių
lukstnlų ir sida□rlnių daiktų, vė
liausios mados ra
dio. planų rolių,
rekordų
Ir t. t.
Taisau laikrodžius
Ir muzikos instru
mentus.

kius dalykus.

Taipgi parduodame

anglis

už prieina

greitas,

geras ir

nebrangus.

7126 So. Rockwell Street

Telefonas

HEMLOCK

METROPOLITAN
ELECTRIC SHOP
G. Navadomskis, Savininkas

Elektros kontraktorius

MALEVOJU IR POPIERUOJU
Naujausios mados popiera.
Pigiai. Greit. Darbų garantuoju
Reikale telefonuokit
Lafayette 7554

Phone

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

Savininkas
Del geriausios rųšies
Ir patarnavimo, šau
kit
GREEN VALLEY
PRODUCTS
Olsęlls šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.
4844 SO. PAULINA STREET
TeL Boulevard 1389

Brighton Park — F. Gubis- Mes pervežame daiktus ir į
ta, 4355 So. Mozart st., J. kitus miestus.
Urnežius, 4618 S. California,
A. Vyšniauskas, 2517 W. 43
AUTOMOBILIAI
st., J. Dargužis, 4210 So.
Artesian, V. Zaramskaitė, 4458
So. Francisco. J. A. Klimas,
Automobilių pirkėjams ir savinin
4242 So. Mapleivood Avė.
kams pirm pirkimo naujo karo šir
Elena Valiuliutė, 4024 So.
dingai prašom atsilankyti ir pama
tyti naujus 1930 Nash automobiius
Taipgi
didelis
pasirinkimas
vartoRockwell St.
sul vėliausios mados automatiškais
. tų karų už labai mažų. kalnų.
Sport Royal tekiniais ir
Izabelė Laucaitė, 2532 W. Norėdami pirkti pigiai gerų karų Įtaisymais.
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai
i kreipkitės | jnus
Nash gali papuošti- Už tokias pri
46 Place.
einamas kainas pas
Kaz. Petrulienė, 3020 West WHITE SOZ MOTOR SALES
BALZEKAS MOTOR SALEIJ
W. 22 St.
610 West 35 Street

WILLYS, WILLYS KNIGHT PRANEŠIMAS.
IR WHIPPET

Tel. Tards 0899

MaYųuette Park — B. NeNAUJI GERIAUSI
nartonis, 6540 So. Campbell,
AUTOMOBILIAI
V. Rukštalis, 2423 W. Marąuette Rd., Pr. Smilgius, 2659
W. 71 st., St. Gailius, 6803 S.
Kaina 9845.00 F. O. B.
Rockwell, A. Gudenas, 6807
Jei manai pirkti karų, pirtfiiflusiai
So. Campbell, J. Baranaus ateik pas mus ir persitikrink, kad
kienės krautuvėj, 6955 South pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius už žemų kalnų.
Talman, Petras Rumšą, 7205 Taipgi turime Įvairių Įvairiausių
So. Maplewood, J. Stočkus, vartotų karų už labai mažų kalnų.
6522 So. Rockvell, V. Petkaus BRIGHTON MOTOR SALES
INC.
bučemėj, 2500 W. 69 St.
Savininkai: Vainoras, J. Laskys
Telefonas Lafayette OMO
Brolių Matkų krautuvėj,
3962
Archer Avenue
6801 So. Artesian, Juozo Va
lentino bučemėj, 2558 W. 69
PUIKIAUSI KARAI
St.

GRAHAM PAIGE

DE SOTO, REO IR
PLYMOUTH

Cicero, UI. — J. Mockus,
1301 So. 50 Ct., A. J. Ja
nušauskas,
B.
Kučienė,1
Pigus važinėjimas.
J. Mikolainis, J. Matekaitis,
Labai Žemos Kainos
Didžiausias
pasirinkimas Vartotų
B. Grikšaitė, Elena Šulgaitč,
Karų už Labai Pigių Kainų.
M. Vaičiūnienė, 1927 — 49
Avė., K. Sriubienė, 1315 —
50 Avė.
907 W. 35 St.
Tards 4500
R. Gaubis 8059 So. Halsted Galite pirkti Cash ar Išmokėjimu
St.
AUTOMOBILIŲ CHAMPIONAH
Nortb Side — A. Bacevi
B U I C K
čius, 1850 Wabansia, K. Ser- Per M Metus Užima Pirmenybė.
negu pirksi automobilių, pamė
petys 1710 No. Girard, V. Ma- Pirm
gink BUICK Ir MARQUETTE
čekonis, 3315 Pierce Avė.
ARCHER BUICK OO.
Jono Kaitulio knygų krau
. 4400 Archer Avenue
tuvėj, 1641 No. Paulina, A.
Virginia 2400
A. Janausko barbernėj, 4563
1 Blokas Nuo Kedzie Are.
Nausėda, 1024 Center St.
JONAS SLEGAITIS
Wentworth Avė.
Dievo Apveizdos par. — J.
LIETUVIS PARDAVĖJAS

ROXEE MOTOR SALES

Phone Virginia 2054
. JOSEPH VILIMAS
Namų Statymo
Kontraktorius
4556 So. Rockwell Street

PONTIAC IR OAKLAND

Moliavojimo Kontraktorius
Mes moliavojlme, dekoruojame Ir
išpoperiuojame
visokius
namus.
Musų kainos labai preinamos ir dar
bas garantuotas.

STANLEY CIBULSKIS

Parsiduoda
4 kamb.
namas, 2
mieg. viršuj, gražus kiemas, vištinyčia, 1319 Corn st, Joilet, Iii.

sokias namų dekoracijos.
Darbas garantuotas.

5234 S. SEELEY AVĖ,

Plumbing & Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams
nausiu kuogeriausia,

Hemlock 0653
Tel. lafayette 8662
Ofisas ir Ros.
ir 2384
4401 S. Mozart St.

J. YUSHKEVVITZ

Tel. Lafayette 8227

REAL ESTATE
Darome Įvairius legalius
dokumentus, apdraudžiame namus, automobilius
ir kitokias nuosavybes.

Maliavojimo

2433 West 69 Str.
Telef. Prospect 3140

Kontraktorius

Maliavų ir sieninės popieros krau
tuvė. Naujas stakas.
2334 So. LEAVITT ST.
CHICAGO

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

V. PAUKŠTIS
HARDWARE STORE
2701 West 47 Street
Tel. Lafayette 1237

Fundamentai
Cementiniai bloksai
Garadžiai, porčial
lakio

4426 So. Western Avė.

PETRAS CIBULSKIS

FOUR LEAF CLOVER
CONSTRŲCTION

meti;

REAL ESTATE

patar

Telefonas Canal 7233

J. C. ENCHER & CO.
OENERALIAI KONTRAKTORIAI
Real Estate ir visokia apdrauda
Notary Public
Skyrius 4429 So. Fairfield

Delic. prie teatro, 4 gyv. kamb.
maud. Renda $25. Pigiai $450. 1516
W. 89 St.

M. YUSZKA

MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS
Poperioju, mollavoju ir atlieku vi

2

GENERAL MOTORS

4949

6127 S. Maplewood Avė.

4030 Archer Avenue
Tel. Lafayette 2082

VIENATINĖ LIETUVIŲ
AGENTŪRA

Republic

PETRAS GRIBAS

8852

Wm. J. Kareiva

valgom, setas, 4 šmotų riešuto
medžio mieg. setas su springsais ir madracais, 5 šmotų
dinette setas, du 9x12 Wilton
kaurai, lempos, veidrodis, ma
ži kaurai, paveikslai. Viskas
už $475. Pristatysim. Visi
kartu ar skyrium. Privatinė
rezidencija, 8228 Maryland
avė., vienas blokas į rytus nuo
Cottage Grove avė., Tel. Stevart 1875.

WM. BENEGKIS

Savininkas R. Andrellunas

2650 West 63rd St. Chicago.

Telef. Republic, 5099

“DRAUGO“ PIKNIKO
TIKIETŲ PLATINTOJAI.

Public Mortgage Exchange

MAROUETTE JEWELRY
& RADIO

me pianus, forničius ir kito

vimas yra

MORGIČIAhPASKOLOS

J. MEZLAIŠKIS

Mes permufuojame-perveža-

geriausios rųšies

išvažiavo vakacijoms.
Dalį po num. 732 W. 22 st., kaip
laiko praleis Pennsylvanijoj, teko girdėti, busiąs ‘Draugo’
o kitą dalį — lytinėse valsti piknike. Jis Labdarybės pa
jose.
rengimuose yra pasižymėjęs
X Biznierius Tiezkus su sa- {biznio darymu
vo troku gabens briglitonparliečius į “Draugo“ pikniką
X Šiomis dienomis gerb. ateinantį sekmadienį. Jo trokun. A. Baltutis išvažiuoja į;kas stovės prie Nek. Pr. P. AR NORI PINIGŲ
t z.
New Yorką, iš kur išvyksta Šv. bažnyčios nuo 10 vai. ry ANT PIRMU MORGIČIŲ
porai mėnesiij į Lietuvą.
to. Kelionė troku atseis pi- Skolinant pinigus ant medi
X Kun. P. Vaitukaitis, Bri-lgiav, negu strytkariais.
niu ir mūriniu namu. Komišas
gliton Parko liet. par. vikaras X A. P. Cukur, turįs biznį tik 2%. Kreipkitės į

MES
SKOLINAM PINIGUS
Budavojam naujas namus,
$50,00 iki $30,000
Namų Statymo Kontraktorius
Statau Įvairiausius namus prieinama dirbam cemento darbus - fun neimam komiso iki $300.00
kaina.
damentus saidvokus, taipgi J. NAMON & CO.
7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
REIKALINGA TARNAITĖ
muro darbus, iš medinių pa
Telefonas Hemlock 5528
6755 So. Westem Avė.
Mokanti lietuvių ir anglu
darom mūrinius, apmurinam
Telefonas Grovehill 1038
kalbas. Kreipkitės — 6649
medinį namą po vieną plytą.
-ĮVAIRUS PARDAVIMAIS. Maplewood avė., arba teAtrodo mūrinis, po to jau ,neGeueralis Kontraktorius
lefonuokite Republic 7868.
reik pentyt. Turim namų ant $3,000 VERTĖ UŽ $475
Budavoju naujus namus ant pardavimo ir mainymo.
4 kamb. rakandai 60 dienų
orderių. Senus priimu į mai
JOKANTAS BROS.
vartoti. 3 šmotų tikras Monus. •
4138 Archer Avenue
liair parloriaus setas, vėliau
2453 WEST 71 STREET
Tel. Lafayette 7674
sios mados; dailus 8 šmotų

A. ALESAUSKAS
MOTOR EXPRESS

miausią kainą. Musų patarna

C H I C A G O J E

Trečiadienis, Liepos 9 d., 1930

4425 So. Fairfield Avenue

Jei jūsų kas neužganėdina, tai
visokius naujus
atsilankykite į musų krautuvę.
Musų patarnavimu pilnai bu
Yards 2124
sit užganėdinti.

iš>iokėjimiii

Taipgi budavojam
• namus.

{436 W. 45 St.

1

Arba

2100 W. 23 St.

Canal 5065

Pristatom

į

visas

miesto

Tel. Lafayette 0455
Tel.

Lafayette

6719

AUG. SALDUKAS

da

REAL ESTATE
Rendavimas, Pasko-bos ir Apdrauda
(Insurance)

lis.

4038 Archer Avė., Chicago, III.
Į

MUSŲ BARGENAI
“DUTCH BOY”

VARNIŠIUS

St. Louis White Lead ma Didelis pasirinkimas varnišių nuo
UŽ
liava

$11.25 už

100 svarų bačkutę.

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS, Sav.
808—8 West 31 Street
Tel. Vletory 14M

DE SOTO IR PLYMOUTH
Geriausios Rūšies Automobi
liai.

Ateik pažiūrėti musų nau
jausių DE SOTO ir PLY
MOUTH Chrysler išdirbystės
automobilių už labai prieina
mą kainą.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b.
Naujas Plymoutli $590.00 f.o.b.
GAGE PARK MOTOR
SALES
Joe Bagdonas, Savininkas
5625-27 S. WESTERN AVĖ.
Telefonas Prospect 5669

NAMAMS MALIAVA
Geros rūšies
už galioną,

$1.48

$1.39

Priversti parduoti 5 kamb. bung.
rakandus. Labai geram stovy. Pi
giai. Kartu ar skyrium. 5141 Concord PI. Tel. Berkshire 2048.
1-4--------------—----------------------------V Namų pienai. 5 setai 2 flatų ar
katidžių, $10, Specialiai užsakymai
pigus. Allison ark i tek tas, 115 So.
Dearborn. Central 0728.

Sav. išvažiuoja, pigiai namas už
cat.h, 5 kamb. pašiūrės virtuvė, ak
mens beizm. šulinys, medžiai, gesas,
miesto vanduo. Pardav., 909 So. Joliet sL, Joliet, Iii.

gal. ir aukščiaus.
Geriausio

PAINTAS

Sorto

FLAT

5 kamb. apt. pilnai įrengtas, baby
Grand plano, viskas kartu ar sky
rium, 2057 Berwyn avė. Longbeach
5515.

$2.50 už

galioną.

NAKTINfeS JUTRINOS

PARMOS.

Didelis pasirinkimas ski MALIAVOJIMUI ŠEPE
rtingų išdirbysčių už kai ČIAI, 4 colių pločio nuo
nas, kurios nustebins ta
ir aukščiau.
ve. Specijalės Cylinder
naktinės jutrinos su 3 raMes turime lietuviškų
ktais
aukščiau. dalgių.

it

A.

M. BUTCHAS, Savininkas
4414 South Rockwell Street
Telefonas Lafayette 4689

■

■-

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

' 1 ak. graži žemė paežery, privatiškas kelias. .Pigiai.
H.
Schil'er
Grnfton, Wis.
Pardavimui 10 ak. kietas kelias,
gera žemė, namai. $2,800. K. A. I.a
Count, Valparaiso, Ind.

75c

Mes darome visokius darbus, kaip tai, nialiavojame iš lauko ir vidų, plumerio, elektrikas taisome, įdedame šilto vandens pečius, etc. Visas darbas ga
rantuojamas. Kainos labai prieinamos. Pašauk, ir
mūsų Apkainuotojas ateis pas jus.

.

I

Pardavimui farmos, $3 ir ankš
čiau, Rašyk angliškai. Claude Aldrlch. R. 2, Hainllton, Mlch.

Giažtos' pkež?rių piapert'S J ry
tus nuo Leader ežero. 2 H mali. j
vak.
nuo Vieškelio 53.
82.65 ak.
Apie 1,800 p. galima parduot. Visi
t žaliuojanti medžiai.
Gust
Grossc,
j Wascott, Wls.
I

125 ak. farm a, 6 kamb.
namas,
' barnės, 5 karvės, 1 bulus, 80 vištų,
- 1 arklys, geras vanduo. $2,200. Mai žal {nešti. John Bor.k, Middleburgli,
• n. y.

