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FRANCIJA PAGEIDAUJA DRAUGINGŲ 
SANTIKIU SU VOKIETIJA

KLAUSIA, KO VOKIETIJA NORĖTŲ 
UŽ TĄ DRAUGINGUMĄ

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Anglija Susirūpinusi Kilusiais 
Egipte Sumišimais

INDIEČIAI REIKALAUJA PALIUOSUOTI 
IŠ KALĖJIMŲ KALINIUS

FRANCIJA NORI SANTI- EGIPTE NEPALIAUJA 

KIŲ SU VOKIETIJA RIAUŠES

BOLIVIJOS RESPUBLIKOS SOSTINĖS DALIS

BERLYNAS, liepos 12. — LONDONAS, liepos 12. —
Patilta, kad Pranei ja su Vo
kietija turi privatinius pasi
tarimus dėl Versailleso taikos 
sutarties pakeitimo.• .. . 1

Francija visas laikas gyve-i 
na baimėje dėl kai-kurių val
stybių prieš jų nusistatymo. 
Kaip žinoma, Franeijai yra 
nepalankios Italija ir Brita
nija, gi Vokietijos nepalanku
mas savaimi suprantamas.

Tad Francija darbuojasi į- 
gyti draugingumo Vokietijoje, 
kad tuo būdu jų atitraukti 
nuo Italijos.

Egipte susikirto dvi galingos 
'jėgos; karaliaus Fuad šalini
nkai su buvusio ministerio pi
rmininko Nakas paša šalinin- 

i kais. *
Kai-kuriose Egipto dalyse 

įvyksta riaušės.

e*

Tai La Paz miestas. Andai jį užėmė revoliucionieriai. 
Šiandie Boliviją valdo kariškoji valdžia.

MIRUSIO KARDINOLO 
LAIDOTU V “5 CHICAGO JE

PABALTIJOS PASAULIO 
JĖGOS KONFERENCIJOJ

j Vienas mirė, slaugytojos abi 
užsikrėtė. Atvykęs gydytojas 
Biliūnas konstatavo, kad ligo- 

! Berlyne vykstančioj pašau-1nės serga šiltine. Ligonės nuo 
jlio jėgos konferencijoj iš Lie-j sveikų žmonių neatskirtos. 
, tuvos pusės dalyvauja, kaipo j Užkirsti kelių epidemijai nie- 
susisiekimo ministerijos atstu-j kas .jokių pastangų nedaro.

Įvas, Klaipėdos uosto direkci
jos pirmininkas inž. Visockis. 
Be to, joje neoficialiai daly
vauja prof. Kolupaila ir pro f. 
Šliogeris. Inž. Visockis yra iš
rinktas .jėgos normavimo ir 

Į matematinės statistikos vice- 
’.pirmininku. Prof. Kolupaila 
j degamosios medžiagos jėgos 
į ir šilimos ekonomijos sesijoj 
I padarė pranešimų apie Lietu-

Išžudyta daug žmoniųj™ ener«i’os t,kio ,ikslus-Jis

Į ypatingai pabrėžė Nemuno 
• * srovės svarbumų Lietuvos e-

lektrifikavimui.

Latvi jų atstovauja keturi o-

Pavojus gresia visiems. Rei
kalingas barakas ligoniams i- 
zoliuoti, sanitarai, gydytojai. • 
Nelaimė, kad Veviržėmj apy
linkėje, nei Veviržėnuos, nėr 
Andrijave, nei Judrenose, nei 
Vėžaičiuose jokio gydytojo nė
ra. Gelbėkite pavojus baisus 

“R.”.gresia.

FRANCIJA NUTRAUKIA 

NAUJŲ LAIVŲ STATYMĄ

ROMA, liepos 12. — Šian
die Įvyksta mirusio seniausio 
kardirįalo Vannutelli laidotu- 

Anglijos valdžia daug su^Jivgs.^ Pamaldos įvyks Šy. Igna- 
rupinusi tais įvykiais. Kol-’ei jaus bažnyčioje. Mirusiojo 

tituliarė Šv. Marijos bažny
čia taisoma, tad nėra galiinv-

<as bijo tarpininkauti.

bės ten turėti pamaldas.

Nei surandama, nei grą- , 
žinama

Mrs. K. Moflpney, 5209 V^e- 
ntivorth Sve., gimė kūdikis 
mergaitė Miserieordia ligoni
nėj, 2916 \Vest 47 gat.

Pinu poros mėnesių jos 
dviejų metų mergaitę iš na
mų pagrobė nežinomai moteri
škė, pasisakiusi visuomenės 
veikėja. Mrs. Moroney gavo

JUOZAS VINCĄ LAIMĖJO

PARYŽIUS, liepos 12. — 
Pirm keletos dienų iš Romos 

ambasadoriusjos
ficialūs ir keturi neoficialūs iFrancijai, grafas Gaetano Ma-

nzoni. Jis išnaujo užvedė de
rybas su užsienių ministeriu , 
Briandu.

To sekinėje ministeris Bri- 
and pranešė, kad Francija pu-

delegatai. Iš jų inž. Caimens 
elektros ūkio sekcijoj padarys 
pranešimų apie Latvijos ap- 
rūpinimo elektros srove gali
mumus.

Iš Estijos į konferencijų at- ‘smečiui nutraukia naujų karo 
važiavo 10 asmenų. Iš jų Do- (laivų statymų. Tuom laikota- 
rpato universiteto prof. Ko- Į rpiu, sako, būsiu galimybės 

~ _ Igermannas išrinktas natūra- ,-susitaikinti su Italija laivynų
CLEVELAND, OHIO. — laus -r jirijtįno aiįejaus sek-/reikale.

. _ SOmis dienomis čia kums- ' cijog vįcepirminįnku. Jis pa-ji Ministeris Briand pareiškia, 
du laišku, kad mergaitė už po-Į Gavosi JUOZAS VINCĄ, Pa daryg pranegįmę apje granito kad šiandie karas Europoje

APAŠTALINIS DELEGA

TAS ATLAIDUOSE

------------------------------- i INDIEČIŲ VADAI NENORI

PEIPING, Kinija, liepos SIŪLOMOS JIEMS TAIKOS

i 12. — Apaštalinis delegatas ________
I uo klausimu eina pasitari-. Kinijai arkivyskupas Consta- BOMBAJUS, liepos 12. __

inai. Francija klausia 1 okie-Į ntini huvo i^kęs į Tong-Lu, Indiečių tautininkų vadai at- 
tijos, ko JI norėtų mainan uz|kur jVTko ])įeVo Motinos gar- ,netė Indijos vice-karaliaus pa 
tų draugingumų. j bei atlaidai. Įsiūlytų jiems taikų. Taipat jie

Vokietija dar nereiškė sa-l Tenai suvyko skaitlingi mal- atsisako dalyvauti rengiamo- 
vo norų. Bet kada ji reikš, dininkų būriai. Buvo keli vys- je Londone rudenį konferenei-
labiausia teks lenkams. Nes 
Vokietija, kiek žinoma, pir
miausia norės panaikinti Da- 
nzigo karidorių. Iškels ir ki
tus reikalavimus.

ATSISTATYDINO JAMĄI- 

KOS VYSKUPAS

KINGSTON, Jamaika, lie
pos 12. — Del nesveikatos iš 
užimamos vietos atsistatydi
no Jamaikos apaštalinis vika-

kupai ir nemažas kunigų skai
čius.

Tong-Lu Dievo Motinos šve
ntovė iškilo bokserų sukilimo 
laikais, kada šio miestelio kri
kščionys katalikai su Dievo 
'Motinos pagelba atsilaikė 
prieš pagonį} puolimų.

joje.
Jie pareiškia, kad sakomoje 

konferencijoje imsiu dalyvu- 
mo tik tada, kada bus paliuo- 
suotas jų vyriausias vadas 
įGandhi ir 44,337 kiti indie
čiai, suimti už priešinimusi 
valdžiai.

ros mėnesių būsianti grųžinta. 
Kol-kas apie tai nieko negir
dima.

Kaip pats Moroney, tėvas, 
kaimynai, taip policija ieško
jo pagrobtosios. Viskas vel
tui.

baltės valstybių ėamplonas kasi Esitijoj 
su galingu kumštininku Ro- 
cky Stone. Vlnča svėrė 194 
svarus, o Stone 235. Pir
muose rounduose rungtynės 
buvo begalo smarkios. Ket
virtame rounde Vinča savo

Kūdroj nuskendo valtis j išmušė oponentą per virves, 
Oary, Imi., pramogų laiku j'laimėdamas kumštynes tek- 

parko kūdroje . nuskendo val
tis. 20 vyrų, moterų ir vaikų 
išgelbėta. Šie visi asmenys nu-

‘R.’

TRAUKINYS NUPIOVĖ 
MOTERIŠKEI KOJAS

|Csųs ne tik negeistinas, bet ir 
I negalimas. Tad Francija 
pirmutinė daro nusileidimų.

5 ŽUVO SU ORLAIVIU

Birželio 22 d. rytų prava
žiuodama su savo vyru trau- 

nepaprastai galingu smūgiu ;kiniu Rartvili5kio „ot

SUKŪRE DVI DRAUGIJAS

Chekiang,HANGCH0W, 
Kinija, liepos 12. Vietos

ras vyskupas Dinand, Jėzui- apaštalinio vikaro vyskupo
tas.

NUKENTĖJUSIŲ NAMIŠ

KIAMS PAŠELPA

BERLYNAS, liepos 12. — 
Del žuvusių .162 darbininkų 
Venceslaus anglių kasykloje, 
prezidentas von Ilindenburgas 
Silezijos gubernatoriui pasiu-j 
ntė giliausio sųjausmo parai-, 
škų.

Prezidentas taipat pasiuntė 
2,500 dolerių pašelpos fondan. 
Prūsijos valdžia paskyrė 25,- 
(XX) dolerių.

Iš Neurode vakar pranešta, 
kad iš Venceslaus kasyklos iš
imta jau 92 lavonai. 70 kitų 
lavonų užversti storai angli
mis. 59 anglekasrai išgelbėta.

Faveau pasidarbavimu šiame 
vikariate tarp kiniečių katali
kų sukurta dvi draugijos: 
Šventosios Kūdikybės ir Šv. 

i Petro Apaštalo. Tai Pontifi- 
kalių organizacijų šakos.

MIRĖ VOKIEČIŲ GE
NEROLAS

BERLYNAS, liepos 11. — 
Mirė įžymus vokiečių genero
las von Bernhardi, 81 m. Jis 
buvo įžymus militarinis rašy
tojas.

MIRĖ PUCCINI NAŠLĖ
ROMA, liepos 12. — Mila

ne mirė Signora Elmira Bo- 
inturi Puccini, 70 m., garzaus 
k( nipozitoriaus našlė.

puoštoj valty atvaizdavo 
Paskelbė savo pareiškimų ir Graikijos dvasių.” 

kiti indiečiai, kurie yra prie
šingi Gandbi nusistatymui. Jie 
vice-karaliaus siūlomų taikų 
pripažįsta, bet pirm visako 
reikalauja paliuosuoti iš kalė
jimų visus politinius kalinius.

Pramoga suruošta dėl “Na
tional Business and Profesio- 
nal Women’s Clubs” organi
zacijos suvažiavimo.

17 ŽYDŲ SUŽEISTA 
RUMUNIJOJ

’ VIENNA, Austrija, liepos 
12. — Sučawa miestely, Bu
kovinoj, rumunai valstiečiai 
puolė žydus. 17 sužeista. Ne
mažai gyvenamųjų namų su
gadinta.

Byrd Chicagoj, iškilmės
Vakar Chicagoj lankėsi ad

mirolas Byrd, kurs nesenai 
gryžo iš pietinio žemgalio. Jo 
pagarbai suruoštos iškilmės. 
Įvyko vaikštynės. Vakare — 
pokylis Stevens viešbūty.

Adm. Byrd šiandie ryte or
laiviu išvyko į St. Louis.

nišku knockoutu. Vlnča sa
vo stiprumu nustebino visus 
žiūrėtojus. Visi ekspertai 
pripažįsta, kad Vlnča, kaipo 
sportininkas, turi labai gra- j7 
žlą ateitį. Rep.

REDAKCIJOS PRIERA
ŠAS. Malonu yra prane
šti, kad JUOZAS VINCĄ, 
Lietuvos ir Pabaltės valsty
bių čampionas, kartu su 
Jack Gansonu, ristikų čam- 
pionu, RYTOJ dalyvaus 
(“Draugo” piknike.

Girštautienė 31 m., paeinanti 
iš Raseinių apsk. Kelmės v., 
Paeigalių dv., pasišalino iš va
gono ir traukiniui išeinant

ARANSAS PASS, Tex., lie- 
Ona 'pos 12. — Penki Kansas City 

vyrai, keturi jų profesionalai, 
skrido į Meksikos užlajos pa
kraščius žūklauti. Netoli čia 

'didelio orlaivio vienas spar-
mėgino įlipti į priešpaskutinį nas nusisuko ir visi žuvo.
vagonų bet nukrito ir papuo
lė po traukiniu. Girštautienei 
nuplautos viršum kelių abi 
kojos. Suteikus Radviliškio 
gydytojui pirmųjų pagalbų, 
Girštautienė, savo vyro lydi
ma, buvo nugabenta Panevė
žio ligoninėn, kurioje mirė.

“R.”

DARBININKAI VAŽIUOJA 
i LATVIJĄ

Žinovai sako, kad oriau 
sparnų nutrenkęs žaibas.

GRYŽO IŠ ŠPICBERGENO

OSLO, Norvegija, liepos 
11. — Iš Špicbergeno čia gry
žo vokiečių orlaivis “Gra f 
Zeppelin.”

PASITRAUKSIĄS PASI

BAIGUS SENATO SESIJAI

\VASHINGT0N, liepos 11. 
— Šalies republikonų parti
jos komiteto pirmininkas Cinu 
dius H. Huston praneša, kad 
ijis pasitrauksiųs iš užimamos 
(vietos, kaip pasibaigsianti spe 
dalė senato sesija. į

Pavogti drabužiai
Roosevelt road maudynėse 

(Michigan ežere) maudantis 
penkiems jauniems vaikinams 
pavogti drabužiai. Tuojaus 
pratiesta detektivų biurui.

Pietinių ( parkų Išlaid os

(’bicagos pietinių parkų ko
misija pripažino tris bonų lai
mias parkų ir ežero pakraščio 
gerinimui. Visos trys laidos 
sudaro 5,750,(XX) dolerių.

APIE 400 NAMŲ 
UŽLIETA

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Pramatomas dailus 
oras; maža temperatūroje at
maina.

PITTSBURGII, Pa., liepos 
12. — Šiaurinėj miesto daly 
trūko didelis vandens vamz
dis. Gatvės ir apie 400 namų 
užlieta.

Marąuette Park. — šv. Bar
boros draugija laikys savo i mėnesinį susirinkimų, liepos 
j 13 d. Šv. Panos Marijos Oi-

Birželio 21 d. Ariogalos m. mimo Parapijos svetainėje* 
. Į prie 68tli & Waslitenaw avė.

Raštininkė.

PASIKORĖ AUKŠTINY

Kėdainių apskr. savo tėvo na- j 
muose ant aukšto pasikorė pil. i 
Jankelis Melandovičius 26 m.; 
amž. Spėjama, kad pasikori
mo priežastis nesutikimas su i 
tėvu. “R.”,

TIFO EPIDEMIJA VE- 
VIRŽĖNUOSE

, Jau antra savaitė kaip čia 
biednuomenėj sergama tifu.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų ,. .$10j 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.t 
Francijos 100 frankų 3.t 
Italijos 100 lirų 5.' 
Belgijos 100 belgų Ii 
Šveicarijos 100 frankų 
Vokietijos 10Q marku
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VIENYBĖS REIKALU.

Amerikos lietuviams katalikams vienybė 
yra būtina „reikalinga. Kitaip sunku būtų 
išlaikyti likėjimų ir tautybę. .4. L. R Fede
racija ligšiol yra vienatinė organizacija, ku
rios tikslas yra suvienyti visus lietuvius ka
talikus. Tačiau, nors ji ir labai daug padarė 
kaip Lietuvai, taip ir išeivijai, savo tikslo 
pilnai dar nėra atsiekusi. Įsigyvenusi loka
linio dvasia mūsų Federacijai norėjo pas
toti kelių, jų užmigdyti.

Del to kai kurių lietuvių kolonijų cen
trai Federacijos nerėmė, prie jos nepriklau
sė.

Gerokai nusilpnėjęs buvo ir didžiulio New 
Yorko lietuvių centras. Išsikjįpusčijiis iš Broo- 
klyn’o L. R. K. S. A. raštinei, iškėlus iš ten 
“Gttrsų”, šis didelis centras pasiliko be kata
likiško laikraščio. Ši buvo viena iš priežas
čių New Yorko apylinkių lietuvių katalikų 
veikimo sumažėjimo ir kartu liberalų ir so
cialistų spaudos sustiprėjimo.

Bet, liepos 4 d., rytinių valstijų lietuvių 
Katalikų įvykusiame seime, kuris buvo ir 
skaitlingas ir savo programa turtingas, pa
siryžta katalikų akcijų sustiprinti ir jų ko 
ordinuoti su A. L. R. K. Federacijos veiki
mu. Visose kolonijose atgaivinama Federaci
jos skyriai, gyvai pradeda veikti N. Y. Fe
deracijos apskritys, smarkiai ruošiamųsi prie 
Federacijos jubiliejinio kongreso, rengiamasi 
įnešti į konstitucijų kai kurios pataisos. Nu
tarta remti katalikiškų spaudų, “Darbinin
kas” apsirinkta organu. Daroma planai iš
leidimui Brooklvne katalikiško laikraščio.

NewfYorko apielinkių lietuvių katalikų cen 
ktro veikimo atsigaivinimas reiškia mūsų vie- 
j ™bės stiprėjimų ir būsimam Federacijos 

j Bongresui lemia gražų pasisekimų.
Reiktų palinkėti, kad New Yorkiečius 

'pasektų Pensylvanijos ir kitų valstybių lie

Dr. Andr. Kšesinskis Vertė Pr. Gineitis

KPAMMSTI ATSITIKIMAI TERE
SĖS NEUMANN GYVENIME.

(Tųsa)
Nei jos didėja, nei mažta. Ekstazės 

meta iš jų sunkiasi kraujas, o j»o eksta
zės jos apsideda plonute suaušusio kraujo 
plėvele. Kurį laikų regėjimų metu krau
jas sunkdavos ir iš visų žaizdų, tačiau da- 
.bar jis sunkiasi tik iš akių, iš žaizdų gal
voje ir šone.

5. <3Fyvenimas be valgių ir gėrimų.
, Sunkių ligų iškankintas Tėrėsės or

ganizmas reikalavo geresnio maitinimosi.
[uo tarpu jos silpni viduriai neveikė, 
lip reikiant. Nuo 1923 metų pradžios 
rėsė maitinosi vien tik niaistingesniais 

Šiais. Vėliau, dar labiau suirus virš- 
liesiems organams. Teresei teko at- 
ii ir nuo maistingesnių gėrimų, 

ledų 1926 metų priimdama šv. 
kasdien ir gauna mažų dale

tuviui katalikai ir dar prieš Federacijos kon
gresu susiorganizuotų ir į kongresų savo at
stovus prisiųstų.

Šie Vytauto Didžiojo metai privalo būti 
mūsų, lietuvių katalikų vienybės sustiprėji
mo metais. Tai būtų geriausias Vytautui pa
minklas.

KARDINOLAS VANNUTELLI.

SPAUDOS RĖMIMAS IR

Kataiikišką spaudų turi bū
tinai patys katalil^ii remti. 
Jų remdamas žmogus daug 
neša naudos ne vien tik spau
dai, bet ir skaitytojams. Pats

LIETUVIAI AMERIKOJE 

CICERO, U.
Radio CAR.

Į trys klierikai Urba, Šileikis ir 
1 Kiškunas. Visi trys dažnai 
lankosi pas mūsų klebonų.

X Ateinančiam rudeny iš 
Šv. Antano parapijos Cliiea- 
gos Areliidioeezijos priruošia-

Liepos 9 d. Romoje mirė kardinolas Vin
centas Vannutelli, sulaukęs 94 m. amžiaus, 
taip vadinamas “Romos garbingas senelis”, 
kuris buvo gimęs 1836 metais, gruodžio 5 
d., (lenazzano, Palestrinos diecezijoj. Buvo 
kilęs iš aukštos italų giminės. Kunigu įšven
tintas 1869 m. Neužilgo po įšventinimui, po
piežius Pilis IN jį paskyrė Šventojo Sosto 
diplomatinei tarnybai
rnėjo kaipo vienas 
tat 1875 m. popiežius velionį paskyrė valsty
bės sekretorių — padėjėju, o 1879 m. konsek
ruotas vyskupu ir buvo pasiųstas popiežiaus 
I^eono XIII atstovu į Konstantinopolį bai
siais krikščionių žudymo Turkijoj laikais. 
Ten išbuvo iki 1883 m. Kardinolu paaukštin-

X Šv. Antano
mokyklos haseball tymas šį- ku

rėmėjas daug sau pelno taip. ,1»'t n‘,vkn visl,s Clli
gi. Imkime pavyzdį. Duokim cagos pr.emiesėio tymus, bet 

ir Cbieagos smarkųjį čem
pionato tymą — St. (labriels,
— kuris 1929 m. gavo J. M. įžiavo į Clear

parapijos 
t vilias ši-

ir dvasios vadu, o gerb. knn.
M. Švarlį merginų organiza
torium ir dvasios vadu.

X Gerb. kun. Tanias Gas-Į^oje seminarijoj bus apie 15 
paraitis nukeltas pagelbinin-1 vaikinų. Kas sako, kad is lie- 

Dievo Apveizdos parapi-1 Givių nėra pašapkimų į dvasi-
jon ir paskirtas profesorium | nl luomų, 
į Quigley prep. seminarijų, j X Birželio 15 d., Bergma- 

X Klierikas S. Petrauskas ns Grove darže, mūsų parap 
praeitame pirmadieny išva- į turėjo metinį piknikų. Oras 

AVater, Mis.. piknikui buvo labai netinka-

sau,
me
daug

1 a i k rast is (Į si va i zdink i- 
“Draugą”) susilaukia 
rėmėjų, platintoju, ir

skaitytojų. Tada tas pats laik ^artI’no*° troplij.
!rastis lengvai gali pagerinti ^ntano PaiaP

t vilias
rašytojams, ko-' *l

laikraščio turini, > apmokant 
tinkamiems

tapo čempionais 
J. M. kardinolo tro-

O šįmet' dioeezijos vasarnamin, 
basebali leisti atostogų laikų.

pra. mas, nes visų popietį smarkiai 
i lijo. Vienok, Ciceros gerašir-

X Mūsų parap. da yra (Tąsa 4-tam pusi.)

ybai, kurioje jisai pasižy- < pon(lontauis ir Lt. Spnu-Ph>'* 
s gabiausių diplomatų. Už- dos turinvs tuoinį>t būtu į-! Žaidimas buvo biržei

domesnis ir turingeanis įvai- AYliite Sox Basebali
lio 22 d. 

Parke,
raštais. Žodžiu sakant. ,kllr lietuviai, šv. Antano par. 

laikraštis galima būtų išleisti ė’™“- ■“markiai supliekė ai-
I • • * ■»■**»«>« L24 w A Vi ■«« a 1 Li wrv-v*
daug didesnis ir įdomesnis.

Tat, cliicagiečiai ir apielin-
kės lietuviai, kurie tik jaučia-

riais

Šv. Gabriel’s parap.r įus 
tymų.

Šie vaikinai šv. Antano na-

JAU !SDO C0LUM8IA REKORDAS 
Įgroįta Burto Rato Orkestras

tas 1889 m. Kardinolas Vannutelli vadovavo! te gyvą reikalą remti savo|raP- ‘5"“ žaidė: Adoniinas> 
Bekinas, Bakutis, Meskaus- 
kas, Kiškunas, Stakus, Vai

septyniems Eucharistiniams kongresams.
Nėra pasauly kito asmens, kuris tiek 

daug būtų pasižymėjęs kaipo diplomatas ir 
kaipo Bažnyčios santykių žinovas visose pa
saulio valstybėse, kaip velionis kardinolas, 
kuris tais reikalais yra aplankęs daug val
stybių, neaplenkiant nė Jungtinių Valstybių.

A. a. Kardinolo Vannutelli asmenyje Ka
talikų Bažnyčia neteko gabaus, ištikimo, seno 
ir patyrusio, 'darbininko.

Gerb. kun. M. Krupavičius, Lietuvos 
krikščionių demokratų vadas, begyvendamas 
Prancūzijoje lankė universitetų, gilinosi Į so
cialius, politinius ir ekonominius mokslus ir 
už tai įgijo daktarato lapsnį. Sveikiname!

Gerb. kun. Krupavičius daugiausia yra 
prisidėjęs prie Lietuvos žemės reformos įsta
tymo pravedimo ir jo įvykdymo. Jisai buvo 
žemės ūkio reikalų ministeris. Baigęs aukš
tuosius mokslus, grįžta Lietuvon.

Naujasai daktaras yra baigęs Veiverių 
mokytojų seminarijų, Seinų dvasinę seminari

jų ir Petrapilio Akademijų.
I ---------------

Šių metų statistikos daviniais, lenkų 
Cliieagoj esu 400,000, vokiečių — 350,000, ai
rių — 350,000, o negrų — 200,000. Negrų 
■įkaičius paaugo daugiau, negu dvigubai. Ne
žinia dėl ko nėra paduota lietuvių skaičiaus 
Chicago je.

dienraštį, vykime visi į “Dr
augo” piknikų, kuris įvyks 
rytoj, Cliernausko darže.

Petrukas.

čunas, Valaitis, Šileikis. 
Geriausiai atsižymėjo: Šilei

kis, Kiškunas, Bekinas, Muš-'
kauskas, Adominas.’ į

X Šv. Antano parap. Jr. ■
Holy Name Šociety ir-gi pui- į 
kiai basebali žaidžia. Sulig < 
šiam laikui, da nei vieno žai- i 
diino — game nepralošė. Jei-; 
gu jie ir toliau taip puikiai 
svaidys bolę, kaip lig šiol. 
manome, kad ir jie parga- ! 
bens čempionatų Šv. Antano 
parapijos jaunimui.

X Šv. Antano parap. šv. 
Vardo draugija puikiai darb
uojasi. Mūsų gerb. klebonas 
kun. Vaičiūnas pats jaunuo
liams padeda organizuotis ir 
paskyrė gerb. kun. F. Juške
vičių vaikinų organizatorium

‘ , „.i. . , į

Popiežius Pius XI ypatingai yra susirū
pinęs katalikiškos akcijos išvystymu t. y. pa
sauliečių žmonių įtraukimu į katalikybės a- 
paštalavimo darbų. Tas paliečia ir mus, lie
tuvius. Del to tam darbui privalome tinkamai 
susiorganizuoti per savo A.L. R. K. Fede
racijų.

lę Angelų Duonos ir keliolika lašų van
dens, duodamo jai sidabriniame šaukšte
lyje. Tr tų mažų kiekį Teresė su didėliu 
vargu teįstengia nuryti, o daugiau nič
nieko nė į burnų neima. Nes kiek kartų 
ji mėgino pasistiprinti kokiu nors mais- 
lingesniu skysčiu, visuomet imdavo sukti 
jai vidurius, ir viskų vėl išvemdavo. La
bai nuostabu, kad prie visa to jos kūno 
svoris palieka visados beveik toks pats. 
Penktadienį ekstazės metu, netenka maž
daug 2 klgr.; tačiau artimiausiomis die
nomis ir vėl atgauna pirmykštį svori.

6. Prieš išeinant iš klebonijos, 
įvairiems žiūrovams bei lankytojams

prasišalinus, prisiartinau prie Tėrėsės, 
norėdamas jų nuodugniau patyrinėti. Ji 
buvo nusilpusi, todėl nenorėjau savo klau
simais jos ilgai varginti. O ir pati Tė- 
rėsė retai, tik reikalui esant, prisimena 
savo praeitį, nepaprastus įvykius bei sa
vo kentėjimus. Aš tik trumpai jų už
klausiau, u r visa tai teisybę, kų rašo ti- 
pie jų L. Witt’as savo knygoje “Konner- 
sreutli im Lichte der Religion und Wiss-

PLUTO PLANETA.

Pluto vardu užvardinta ne- 
senai padangių erdvėse susek
ta nauja devintoji saulės sis
temos planeta. “Universal 
Service” žurnalas rašo, kad 
tai planetai vienų kartų ap
link saulę savo taku apskristi 
ima 250 mūsiškių metų. Tai 
todėl, kad ji yra labai atokiai 
nuo saulės.

Kitoms planetoms aplink 
saulę apskristi ima: Merkuri
jui, kurs yra arčiausia sau
lės, 88 dienas; Venus — 225 
dienas; Žemei — vienerius me
tus — apie 365 dienas; Mar
sui — 687 dienas; Jupiteriui
— 12 metų; Suturnui — 295*jų planetų, ir šimtai įvairiau-, 
metų; Uranui — 84 metus;!Mos rūšies kometų.
Neptūnui — 165 metus. | Ar Pluto turi mėnulį, ar

Planeta Neptūnas yra virš kelis, nėra žinoma. Astrono- 
30 kartų atokiau nuo saulės' niai praneša, kad tas klausi- 
negu žemė. Bet Pluto atoku-;llias hiisiųs išspręstas pas
iims nuo saulės esųs ligi 45 kiau. Nes atrasta planeta yra 
kartų didesnis už žemės ato-j reikalinga dar ilgo tyrime, 
kūmų. į Kai-kurie astronomai reiš-

Šiandie žmogui yra žino- ‘ kia nuomonės, kad už Pluto 
mos 9 saulės šeimynai pri- turi būt dar viena ar daugiau 
gulinčios planetos. Kai-kurios saulės planetų. Už Pluto esan- 
planetos turi satelitus arba tai planetai gal ima apie 1,- 
mėnulius. Be to, saulės siste- .O(K) metų apskristi aplink 
mos plotuose skraido dar a- '^ulę. To patvirtinimui dar 
’pie 2,(KM) asteroidų, ty. mažų- ilgai reikės laukti.

Orkestrus kurių Jus girdėjote iš Radio stoties WCFL 
kas nedėldienį per visų žiemų.

16173K “Vakar Vakar vakaro ir Čigonai

NAUJOS LIAUDIES DAINELĖS 
Įgrajino Būdriko Radio Orkestrą

16160E' Lazdijų l’olka ir* Mylimo Polka—Mahanojaus Orkestrą. 
16167 Lietuva Tėvynė Musų ir Tykiai Tykiai Nemunėlis Teka. 
16166 Birutė ir Kur Banguoja Nemunėlis.
16155 Ganiau Avelės ir Saulutė Tekėjo.
16151 Mielaširdystė ir Oi Berneli Vienturti.
16161 Valio Dalgelis ir Jausmai Svajonės.
16067 Sirpsta noksta Avietėlės ir Vakarinė Daina.
16041 Mes be Vilniaus „Nenurimsim ir Girtuoklio Daina.

VANAGAIČIO
16085 Vanaginė Polka ir Lietuvos Diezas.
16154 O čia ir šimts Velnių Po'.ka.
16130 Margarita ir Benosis.

KITŲ ARTISTŲ REKORDAI.
15121 Dvi Gitaros ir Juodos akys.
15076 Kvictkos Valcas ir Buk Sveikas Polka.
15571 Anušos l’olka — Buchatkos Sojis.

Šie visi rekordai yra labai gražus, elektra rekorduo- 
ti. Kaina 75 centai kiekvienas. Perkant 6 rekordus kar
tu, į kitus miestus, mes už persiuntimą nieko neruokuo- 
jame.

Jos. F. Sudrik, Ine.
3417-21 SO. HALSTED STREET

Telefonas Boulevard 4705

•Z/

ensebaft” (AVladsassen 1927). Ji pa
reiškė, kad teisybė. Vėliau teko patirti, 
kad minėtosios knygos parašytos pasire
miant parodymais jos pačios, jų lankiusių 
gydytojų, vietos klebono, bei šiaip arti 
jos būnančių asmenų. Paruošus rankraštį 
spaudai, pastarasis tapo dar kartų per
skaitytas Teresei ir kitiems asmenims, 
gerai žinantiems visų tų istorijų, kad 
prašalinti visa tai kas netikslu, ir tik 
tuo būdu patikrinus jo turinį, rankraš
tis atiduotas į spaustuvę. Taigi visa kas 
tose knygose parašyta apie pačius įvy
kius, yra tikri faktai. Nebent tų įvykių 
aiškinimas tik gali kai kurių abejonių 
sukelti.

Norėdamas Teresę arčiau pažinti, pa
tiekiau dar keletu kitų klausinių. Iš veido 
bruožų, akių išraiškos; iš jos judesių ir 
elgsenos su kų tik prieš tai atlankiusiais 
jų asmenimis stengiausi susidaryti nuo
monę apie jos temperamentų, gabumus, 
būdų, kultūros aukštį i rapie jos vidu
jinį išsitobulinimų. Mano anksčiau su
darytoji nuomonė apie jų dabar, šio

pašnekesio metu, kaip tik pasitvirtino.
Norėjau taip gi iš jos pačios lūpų 

sužinoti apie josios žaizdas (stigmatus). 
Pasirodė, kad šių pastarųjų prieš tai ji 
niekuomet netroško turėti, ir kad joms 
atsiradus, gydytojų nurodoma, mėgino 
užgydyti, o taip pat stengėsi nusikratyti 
ir įvairiomis jų upnykusiomis ligomis. 
Tačiau visame sutinkanti su Dievo valia, 
visus savo sveikatos reikalus bei visus 
nepaprastus įvykius pavedanti Dievui 
ir jokių savo norų bei pageidavimų ne
norinti Jam reikšti nė maldoje.

Kristaus Asmuo, kurį ji taip daž 
nai mato ekstazė-se, esųs labai artimas. 
Ji reginti Išganytojų žmogaus pavidale, 
klausanti Jojo kalbos ir gyvenanti nuo
latiniais atsiminimais apie Jį. Kas paga
lios užklausiau: ar ji yra įsitikinusi, kad 
savo kentėjimais įtinka Dieviškajam Mo
kytojui, Tėrėsė bent kiek pravėrusi savo 
lūpas, iš po kurių pasirodė maži, reti, ši n 
ten ištrauktų dantų vietomis perskirti bal 
t i dantys viršutinio žandikaulio, nusi
šypsojo nuoširdžiu kūdikišku šypsniu,

nuo kurio nušvito veidai, spindėjo akyse 
ir iš krūtinės įsiveržė ypatingu savotiš
ku skambėsiu žodelyčiai “jo! — ,)O!

Kas dėl šypsnio — tenka pasakyti, 
kad jis yra nuolatinis jos palydovas. Prie 
kiekvienos mažiausios progos jis pasiro
do ant Teresės lūpų ir yra malonus ir 
nuoširdus.

Ilgiau negalėjau varginti klausimais 
nuolankios Tėrėsės, nes iš jos sunkaus 
kvėpavimo jaučiu, kad yra labai nusilpu
si ir pavargusi. Po valandėlės prisiarti
no prie jos kunigas klebonas, kuriam jį 
pasisakė norintį išeiti į sodų pasėdėti. Tai 
pasakiusi mėgino pasikelti. Pasilenkė ant 
stalo ir, tvirtai pasirėmusi alkūnėmis, 
atatiesė kojas ir pamažu bandė atsisto
ti. Kai atsistojo ir atėmė alkūnės nuo 
stalo, šiek tiek svyravo j šalis, kad teko 
jų bent kiek prilaikyti. Po valandėlės, 
kai skausmas paliestų slėsnose žaizdų 
sumažėjo, ėmė ant kulkštymų pamažu 
eiti per kambarį. Ėjo atsargiai stengda
mos nesistoti visa slėsna.

(Bus daugiau).
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JACK GANSON 
Amerikos lietuvių 

ristininkų čam
pionas

JUOZAS VINČA 
Pabaltės Valstybių kumštininkų 

Čampionas

Perstatys Chicagos Ir Apylinkių Lietuvių Visuomenei

Čampionus Juozą Vincą ir Jack Gansoną

Įžanga 50c., Vaikams 10c. Po Vadovyste Povilo Simučio iš Brighton Park
*

VAŽIUOKITE Archer Avė. Už Chicagos miesto ribų paimkite Justice gatvekarį ir lengvai 
pasieksite ČERNAUŠKO DARŽĄ

Programas prasidės 5 vai.: Kalbos, Muzika, Kumštyn ės, Ristynės, Dovanų Dalinimas, Įvairenybės.

■ sd&lfni T*jįĮjgį^ «
zl z./
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IŠ L. R. K. S. A, 43-TO 
SEIMO.

WEST SIDĖJ AUŠROS VARTŲ 
PANELĖS ŠV. GARBINIMAS

DIDĖJA.

! Seimas baigės dideliu liepa 
: sitenkinimii 5:10 vai. rvto, 
birž. 27 d.

-------------- Bankietas.
Laužo konstituciją. Birž. 23 d. vakare, šv. Jur-

Da prieš Į). Šaliuno užgyri- gio parap. svet., po skaniu 
mn sekanliems metams, iškel- užkandžiu, prasidėjo progin
ius klausimas dėl jo plikiau- mus. Sugiedota Amerikos ir 
syiuo prieš konstitucijiniu or-; Lietuvos himnui. Vakarą ve- 
gunizaciju. .1. Šaliunas seimui dė kun. Miliauskas. Kalba pp. 
pasakė, kad “man neužginsi- Muiiolis, J. Šaliunas ir M. 
te; aš galiu prigulėti kur aš Zujus. Savo kalboje pareiš- 
norin.” Reiškia, laikanties kia, kad turėfrą daug ką pa- 
konstitucijos (straipsnis 10, įsakyti, bet negali, nes turį 
7 paragrafas) Susivienyme čion du caru, kurią biją. (Ti- 
p. J. B. Šaliunas užima vie-1 krą tiesą pasakė).
ta priešingai ir laužo konsti-! Toliau kalbėjo kun. Karu- 
tuciją. Aš manau, kad kuopos ■ žiškis, A. Sutkus, kun. Sin- 
ir apskričiai dėlto pareikš sa-: keviėius, adv. č'esnulis, miesto 

' vo nuomones. 'atstovas adv. A. Knovvles, ku-

lis reiškė draugiškumą lietu
viams ir teikė laisvės mieste, 
majoro vardu. Ant galo kal- 

jbėjo vietos klebonus kun. (le- 
1 įlinkis.

į Parapijos chorus padainavo 
keletą dainelių. Buvo koletus 

!solą, ypatingai p-lė Mieiiaus- 
kailė jausmingai dainavo.

Antradienio vakare buvo 
specialo ekskursija pus van
dens krioklį. IŠ Kanadoj pu
sės, važiuojant per rubežią, 
kaikuriems ir-gi buvo iva.iru- 

.1110. Vandens krioklis stiprią 
šviesą peršviečiamas labai į- 
domus ir liks ilgai atminčiai.

Po pusvalandžio visus per
vežė atgal ir paleido. Kaiku
riems prisėjo toli pėsth m> ei
ti. Nežinia, kodėl taip atsiti
ko.

Ra c.

WORCESTER, MASS.
Iškilmingos Primicijos.

iro bažnyčioj, bet skirtumas 
j tume, kad šiandie švenčiama 
primicijos pirmutinio Worccs- 

1 toryje gimusio ir augusio jau-
Visokią iškilmių uorcesto- j m,0|į0 

1 iečiai jau yra praleidę, bet
. . • Tad neistabu, kad \voreeste-į tos, kurias turėjo lo d. bu- 1 . ’

A >• • 1 • • . riečiai, ypatingo pasididžiuvi-zelio, ypatingai skiriasi nuo ’ ‘ ’ .
‘ 1110 ir prielankumo jausmo ve

dlini, taip skaitlingai rinkosi
Ne tame ypatingumas, kad erdvion bažnyčion, kad kartu 

toj dienoj Įvyko primicijos su primicijantu pudėkuojus 
kun. .Jono ,1. Bakano; nepir-' Aukščiausiam už suteiktas ma 
mos tai primicijos, kurios į- lones.
vyksta puošnioj šv. Kazimie- ' (Tąsa 5 pusi.)

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

Pasauliniame kare

Seno Krajaus

Naujas choras, kurs sekmadieniu ry
tais 7:45 vai. gieda Nekalto Prasidėjimo 
Panelės Šv. Valandas Aušros Vartą par. 
bažnyčioj, pastaruoju laiku pradėjo stip
rėti. -Maldingi vyrai ir moterys bei mer
ginos, norintieji prisidėti prie padidinimo 
Panelės Šv. Garbinimo prašomi prisidėti. 
Pamokos būna kas subata po mišparų. 
Vargonininkas J. Brazaitis rūpestingai 
pamokina. Choras išleido Valandas su 
gaidomis, kas palengvina sutartiną giedo
jimą. Pirmiau pasinaudota kun. Ambrozai 
čio “Lobynu“. Bet pasirodė, kad “Kau
no artistas taisant daug gaidą yra pa
gadinęs. Organizatorius to naujo choro 
yra Brolis Vladas marijonas.

CICERO, ILL.
(Tąsa nuo 2 pusi.) 

džiai žmonės ir kai kurie biz
nieriai bei bulvariškiai nenu
siminė, bet dėjo visas pastan
gas, kad parapijai padėjus — 
pagelbėjus. Ačiū visiems!

X Mūsą gerb. klebonas pra
eitame sekmadieny pareiškė, 
kad gryno pelno nuo lytingo 
pikniko parapijai lieka net

netoli $1,300.00. Kas eicerie- 
čius gali kame pralenkti.

X Cicerieciai smarkiai ruo- 
jšiasi prie Vytauto sukaktuvią 
į apvaikše.iojimo Ciceroje. Be 
!to, prisidės ir prie chicagie- 
čią.

X Ciceroje Vytauto sukak
tuvią apvaikščiojimas bus 14 
d. rugsėjo. Visos draugijos, 
be skirtumo, pasižadėjo da- 

i lvvauti.

Kcks dabar gali būti žmogaus pasiteisinimas 
gyventi be radio namuose, kuomet

Peoples Furniture Co.
KRAUTUVĖSE

Galima įsigyti puikiausį radio 
Už i/2 arba M !4 dali tikros kainos?

Tuojaus pirkdami padarysite daug gero sau ir mums, 
Įsigysite puikiausi ra lio su dideliu pinigą sučėdinimu, 
išvengdami pavoją nuo mokėjimo aukštą kainą kitur 
ir pagelbėsite mums sumažinti radio staką, kuris yra 
labai didelis, susidedantis iš geriausią išdirbyscią ra- 
dios ir kuriuos neatbūtinai reikia išparduoti. Todėl ne
laukite ilginus, bet bukite PEOPLES Krautuvėse kuo- 
greičiausiai ir matykite šiuos bargenus!

• t )

Logiškas Susisiekimas 
Amerika — Lietuva

KLAIPĖDĄ
Skandinavą 

Amerikos Linija
Tai natūralūs ryšys tarp abie
jų Respublikų Lietuvos ir A- 
merikos su jos dailiais ir po
puliariais laivais. Nes yra pa
rankiausia i,r patogiausia Lini
ja Lietuviukas Keleiviams —

Skandinavu Amerikos 

Linija
ištaisė patarnavimu tikslu pa
gelbėti Amerikos Lietuviams 
atsiimti savo gimines j Ameriką

Laivų Išplaukimai Iš Nevv 
Yorko:

Liepos 19 United States’ 
Rugp. 2 “Oscar II“ 
Rugp. 9 ‘Frederik VIII’

Kreipkitės prie artimiausio 
jums laivakorčių agento su vi
sais kelionės reikalais arba.

Scandinavian
American Line

27 IVldtelialI St., Nevv York 
150 N. I.a Šalie St., Clilcitgo. 

218 VVasliinglciii St. Rostou, M.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP l ZSISENtfMI SIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už- 
nuodijimą kraujo, odos. ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus. skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas ligas. ^leigu 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 8 v. v. Nedėliomis iki 12 d. 
4200 West 20 St. kampas Keelcr Avc., Tel. C'rawford 5573

Mes tam f Aprautam
Namus (nuo ugnies ir vėtros)
Brangenybes (Auksinius ir Daimontus)
Automobilius ir Trekus, (visose srityse apdrauda)
Langus
Kailinius (Eur Coats) ir Drabužius
Naujus Statome namus (Bklg. Construetion)
Visokią kitą rūšių apdraudos (insuranee)

Mūsų insuranee (apdraudos) skyrius visuomet sten
gsis suteikti teisingą ir greitą patarnavimą. Taipgi pa
gelbės sutvarkyti jūsų insuranee (apdraudos) reikalus 
be jokią kaštu ir atsakomybės tamstoms.

Mes atstovaujame sekančių kompaniją: Royal In
surance, Aetna Life and Casualty Co. ir kitą kompani
ją. kurios yra priežiūroj Illinois valstijos. Esame na
riais Board of Inde norite rs ir taipgi po Bond (Kaucija)

S. P. KAZWELL & CO.
INSURANCE SKYRIUS

2839 W. 63rd St. Tel. Republic 8899

Paskutinis Užkvietimas Į
Wisconsino Lietuvių Dieną

SHEBOYGAN, WIS.
Brangūs Lietuviai!

Vasara yra ekskursijų laikas!
Daugelis mūsų Tautiečių kas met didelėm ekskur

sijom traukia Lietuvon atlankyti savuosius, o iš ten 
važiuoja Berlynan, Paryžiun pasigerėti Europa, jos ga
mta ir kultūros grožiu, nors tam tikslui reikia daug lai
ko ir pinigų praleisti. Jūs \Visconsino Lietuviai turit 
gražios progos tokią naudingą ekskursiją visai uždyką 
turėti šią vasarą: būtent, atsilankyti Sheboyganan, o 
čia jausitės kai Lietuvon nukeliavę. Sueisite daugybę 
lietuvių iš įvairiausių Lietuvos kampų, čia išgirsite ke
lių chorų gražiausių letuvškų danų, čia bus graži proga 
mūsų brangiam Jaunimui 'sueiti į naują pažinti su sa
vaisiais, pašokti, pažaisti! čia vsi kartu švęsim Vytauto 
Didžiojo 500 metų jubiliejų, čia išgirsime garsiausius 
kalbėtojus! čia atgaivinsini savo letuvišką dvasią! Tat 
valio Wisconsino Lietuvių Diena!

KELIAUKIM VISI KAS GYVAS 

LIEpOS 20 Į GRAŽŲJĮ
SHEBOYGANA 

Nepasivėlinkim i iškilmingas pamaldas, kurios prasi
dės 10:45. Po pamaldų bus svečiams pietūs Lietuvių 
salėje po bažnyčia. Po pietų didelė paroda po miestą. 
Visi Lietuviai savo automobilius puikiai papuoškite, y-
pač Lietuvos ir Amerikos vėlavomis!

Po parodai bus didelė programa Turner Hali. At
važiavę Sheboyganan, važiuokite 8th St. ligi Erie Avė., 
čia sukite i kairę ir pavažiavę 2 blokus rasite gražią 
Lietuvių bažnyčią. Čia Jus sutiks geros širdies Sheboy- 
ganiečidi ir visas informacijas suteiks.

Tat nuoširdžiai kviečiam visus!
RENGIMO KOMISIJA.

> v

Puikus radios gerą ir Standard padarymo, pilnai įreng
ti kabinetuose su tūbom ir viskuo dėl vartojimo elek- 
trikinės jėgos 2—3 metai atgal buvo verti $200.00, iki 
$300.00, dabar tamstų proga įsigyti už

$45.00
Pasirinkimas Attvater Kent radio. R. C. A. Radiolą, 
Zenit.b, Padu, Boseli ir kitokią, kurie yra visi nauji 
ir pilnai įrengti su screen-grid tūbom ir dvnamic kal- 
bėtuvais. .Ją tikra kaina siekė nuo $197).(X) iki $250.00, 
dabar po

$85.00
Platus rinkinys Radiolą, Atwatcr Kent, Eada, Zenitli, 
Spurton, Majestic, Victor ir kitokią radio ir kombinaci
jos radio su gramafonais, kurie visai nauji ir nekuriu 
kaina siekia iki $875.00, dabar pasirinkimas nuo 
IKI

$98.00 « 195.00
Kuomet PEOPLES KRAUTUVES sako bargenas, tai 
ir yra bargenas! Todėl nesiskriauskite savęs Ix* radio 
arba nemokėkite aukštą kainą už radios kitur, pasiskir
kite juos cianais.
Lengvus išmokėjimai pritaikinami visiems. Duodame 

ilgesnę gvarantaciją ir patarnavimus kaip kitur.
Krautuvės atviros Antradienio, Ketvirtadienio ir šešta

dienio vakarais.

2536-40 W.63rdSt. 4177-83 Archer Avė.
Hemlock 8400 Lafayctte 3171

ss

. Mes turime pilną pasirinkimą religinių 
J daiktą, 
i Misiją ir 

cijalybė.
Pareikalavus mielai suteiksime žinią 

apie musą patarnavimą.

THE CATHOLIC SUPPLY HOUSE

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

novenu reiknienos musą spe-

NAUJI DE SOTO IR PLYMOUTH AUTOMOBILIAI
Šiandien Tamista gali pas mus nupirkti gerinusį naują Chrysler išdirbystės Au

tomobili PLYMOUTH už $395.00. Tomistai atvesime prie durą. Automobilius pilnai 
įrengtus, su buniperiais, extra tajeriu ir tt.

Naujas PLYMOUTH už

$695.00
bus atvežtas prie jusu durų

Visus nuoširdžiai kviečia 
Ine ateiti ir pantai vi i nau
jai išėjusią Be Seto ir l’ly- 
moiitli Automobiliu, kurie 
atsižymi savo grožių, stip
rumu, greitumu, gražumu ir 
visais vėliausios mados 

inipriivinentuis-į tais viliais.

GAGE PARK MOTOR SALES
JOE BAGDONAS, Savininkas

5625-27 S. Western Avė. Telef. P«*ospect 5669
P. S. Jei jums šiandien laikas neleistą atsilankyti į musu pardavimo įstaigą, tai 

ryt, Liepos 13 d. prašome atvykti į “Draugo” pikniką Chernausko daržan, o ten 
Tamistos pamatysite šiuos stebėtinai gražius ir labai nebrangius automobilius.
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K OF L GAMĖS TOMOR- 
R0W.

Brigliton at Gary 
AVest Side at Ko. Cliicago 
Cicero at Nori h Side 
Bridgeport at Providence

LAŠT SUNDAYS RESULTS.

Nortb Side 8, Bridgeport 5 
Brigliton 9; So. Chicd’go 2 
AVest Side G, Gary 4 
Cicero G. Providence 1.

Nortb Side practically eli- 
minated Bridgeport in a ga
ilio at Lincoln l’ark in viiich 
Nortb Side played sensational 
balk Nausėda, Naikelis, and 
Kaminskas played stellar ro
les. Its too bad būt Naikelis, 
tlie Nortb Side piteber is out 
for the season witli pulled 11- 
ganients of tlie elbow. Bridge
port infield and murderer’s 
row funetioned tlie šame as 
ever būt to no avail. 
BRIDGEPORT AB R JI 
Ryneris 3b 4 2 2
A. G ei d ras c 4 0 1
Mažeika lf 5 0 1
Klutcbinskas ss p 4 11
Miknis 2b 5 0 2
Bendis cf 5 10
Demler 3 b 5 0 2
Micevice rf 4 10
Graniont p ss 3 0 1

Total

NORTH SJDE 
Krivis cf 
Ilazmaųskas 2b

39

Draz. c
Naikelis p lb s 
Kaminskas ss į 

Nausėda lb p 
'Ki.-ielus et 
Rutkauskas 3b

1 Andreus 
l rbonas

Totai
2 base 

Miknis,
K isielus.

3 base

r!

?

37 8
liits — Klutcliin> 
Naikelis,

P. Pažėra lf 2 10
Rūkas p cf 4 11
C. Pažėra c 4 0 0
J. Pažėra lb 4 11
isbake rf 401

Barauski p 2 0 0
Srobeel cf 2 0 0

Į Totai 32 4 5
2 base liits — A. Žemaitis, 

1 jGedrainis, Norkus.
j 3 base liits — A. Žemaitis, 

- Į Dobrovolskis.
° ! Home run — V. Žemaitis.
1 i Struck out — by Gedrainis 
3- 'l4; Barauski 5; Rūkas 9.
0 i Editor.

OFFICIAL STANDINGS.

()! I'icial

liits — Miknis, Gra- 
mont, Kaminskas.

Home runs — Naikelis.I
Į Dou.ble plays — Bendis to 
Miknis; Geidras to Miknis; 
Klutcbinskas to Miknis to 
Demlar (2). j bas

Strike outs — by Naikelis, box 
1; Nausėda 1; Kaminskas 4;jetc..

standings
Nausėda, jleague, 1 am sorry, are not 

available just now. .The fans

o f tlie

11

AB R H
5 1 2 
1 1

GYDUOLE, kuri 
VISAD GELBSTI
Tos “New and Improved Gold 
Medai Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai” 
.vardo kiekvienoje dėžutėje.

,VlANOIMPROk
MEU -

HAARLEM OIL

Graniont 5.
Į Left on base —
12, Nortb Side 8.

Tlie AVest Side — Gary 
tne uas a very well played 6 
me on botli sides witli Ged
rainis getting tlie edge. 
\VEST SJDE 
A. Žemaitis ss 
S. Zaura lf 
A. Gedrainis p 
V. Žemaitis lb 
Norkus c 
VVuicli tinas 2b 
Kairis ef 
Philips r f 
Klaurakis 3b 

Totai

GARY 
Alažeika ss 
Dobiks 3b 
Slirinski 2b

<. A I 5> l J I ES

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5 00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrų specialistų, ne pas kokj nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno ižegzamlnavimo. Jus sutau
pysit laikų Lr pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl
to, kad Jie neturi reikalingo patyri
mo, su rady m ui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — 8cope — Raggi. 
X-Ray Roentgcno Aparatas lr vl- 
sižkas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras nigeroves, lr jeigu aš paimsiu 
Jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gry- 
vumas sugryė 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 kokių užsisenėjustų, {at
kerėjusių, chroniškų ligų, kurj ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui. neatidėllokit neatėjo p*f 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
8PECIALI8TA8 

Inėjlmas Rūmas 1018
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo R iki 1 

Nedėllomis nuo 10 ryto 11d 1
-Ui W i i

WORCESTER, MASS.

(Tųsa nuo 4 pusi.)
Altoriai skendo baltuose bi

jūnuose, tai dėka seselių Ka- 
zimieriečių rūpesčiui.

Baltosios gėlės, taip atatin- 
kančios dienos reikšmei, ne- 
jučioms traukė žmones pakelti 
širdis dėkingumo maldoje už 
tai, kad vienas iš jų tarpo li
ko pašauktas j Kristaus vy- 
nynų.

Ir nevien už primicijantų, 
gal, plaukė tos maldos, bet 
ir už kitų, kitų kun. Jonų, 
kuris pirmutinis iš šio miesto 
lietuvių šventė savo primici- 

1 jas tiek metų atgal.
Skardus varpų gaudesis per 

trauke bažnytinę tylų. Štai, 
pasirodo tvarkinga procesija

Baigiasi šv. Ališios, bet ne- miero parapijos svetainę, kur,Seka gražus iškilmėms pri
taikintas, AVorcesterio Aušros 
Vartų parapijos klebono, kun. 
K. Vasio, pamokslas, paga
lios prisiartina svarbiausioji 
dienos dalis.

Užviešpatavusio j tyloje, pir
mu kart atsikreipė priinicijan- 
tas į žmones, nešdamas jiems 
Visagalio palaimų šv. Komu
nijos priedangoje.

Kas dėjosi kun. .Jono širdy
je, toj taip giliai jaudinančioj 
valandėlėj, kuomet pažvelgė 
i klūpančius prieš save mo
tušę, tėveli, brolį ir sesutę? 
Kas dėjosi jų širdyse, tik jie 
ir viens Dievs težino. Bet, ma
tant tuos rimtus, džiaugsmu 
žėrinčius veidus, nevienam su
žibo ašaros akyse ir nuošir
džiai pakartojo primicijanto 
pasirinktų maldelę: “Palai
mink Viešpatie visus, kurie 
mane vedė prie Tavo švento 
Altoriaus”.

vilioja laukan tūkstantinės 
minios karšta diena; visi kan 
triai laukia primicijanto pa
laiminimo. Nelengva tai apei
ga, bet kun. .Jonas neatsižvel
gė į karštį ir alsinantį nuo
vargį, iki galutinai nelieka 
bažnyčioje nei vieno žmogaus

po vadovyste gerb. klebono 
ir šv. Onos draugijos, kun. 
Bakano prieteliai yra suren
gę jo pagerbimui vakarėlį.

Skoningai išpuošta svetainė, 
apkrauti stalai mažom grupėm 
sustatyti, o visur gėlių gėlės!

'Matyti, kad ir čia būta tvar- 
norėjusio įgyti tų, per jo ran-1 . ,

. .. . , - Dangos rankos.

,(Bus daugiau).
kas teikiamų, Dievo palaimų 

Pagerbimo Vakaras.
Kiek pasilsėję'ir vėsesnio o- 

ro masinami, vėl renkasi žrno 
nių būriai, tik jau į šv. Kazi-f

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

MES MOKAME CASII 
UŽ LIETUVOS 5% BONUS $65 J
Aloney Orderiai į Lietuvų per Radio tiktai 25 centai 

Paskolos teikiamos ant Real Estate

KAUFMAN STATE BANK
124 N. LA SALLE St., CHICAGO, ILL.

are clamoring for tlie officiaiĮ>su gerb klebonu, kun. A. Pe- 
standings, and justly so, be-: traičiu, eina ji iš bažnyčios į( 
eause tliey alvvays liave ex- klebonijų patikti ir atlydėti 
pected this in tlie saturday į primicijantų, kun. Jonų J. 

®u' Bakanų.
Gaudžia varpai, liejasi jų 

aidas su giesminnikų balsais, 
pinasi j vienų galingų triumfo 
himnų ir sveikina gerb. pri- 
įnicijantų ir jo palydovus.

Prasideda iškilmingos šv. 
Ališios, asistuojant gerb. ku-’ 
nigams, S. Stoniui, J. Bobinui 
A. Petraičiui ir trims kleri-I
kailis.

isue of tlie “Draugas’ 
ring tlie lašt tuo weeks, tliere 

been no standings, no 
scores, no averages, and 
and tlie people began to

tįa-

appeal to me.
Bridgeport Tliis lack of interesting 

sport inateriai can be briei- 
ly and clearly explained and 
attributed direetly to tlie fact 
tbat for the lašt tvro weel;s, 
tliere bas been only one lionie

AB R H team tbat sent in tbeir box {«■■■■ 
4 2 3 scores. Eeven at tbat, tlie box
3 1 G score was received too late to
4 2 3 be of any value. AVest Side 
4 1 1 į (Philips) and Nortb Side

(Naikelis) send in beautiful-' 
ly uritten box scores, wbe- 
tlier tliey play at lionie or tra- 
vel.

Very naturally, tlierefore,
31 6 8 at tlie next ineeting of tlie 

distriet atbletic association,
AB R II tinęs and penalties will be ini-1 

4 0 0 posed upon tlie deliųuent tea- '
4 0 1 ms as per rulrng.
2 1 1 Į Editor.

■ ■ ■
^ReumatizmassaHsgele,
_ Nealkankyklte saręs nknna. I 

mala, Reumatizmu, Bttuagėla, |
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
B — ravnenų sukimu; nes akan*

dėjimai naikina kūno gyvybę I
■ Ir dažnai ant patalo pagulto* |
■ CAPSICO COMPOUND m#*
■ stls lengvai pratollna vlršml- 

nėtas liras; mums Haadle aau- I
■ gybė žmonių siunčia padėka- .
■ Tonos pasveiko Kaina Bto per 
— paštų BBo arba dvi už tl.es. I

Dukart tvirtesnė 7 Be. I
■ Knyga: “8AIVTINIS 8VKI-
■ KATO8" augalais gydytles, kaj- 
I n* Bl oentų.

; dastin Kulis
■ MSP South Halsted Street
a CBJCAGO. IMi.■ «■■■«■■■■ ■ • ■

Free Wheeling Is Here!
NAUJI 1931 STUDEBAKER 8

Sic Studebakcr karai 1931 tikrai yra didžiausia naujanybė visoje automobilių 
istorijoje! Kodėl? Todėl, kad važiuojant nors 50 mylių į vai. ne REIKIA VAR
TOTI CLL’TCH. Gali važiuodamas 50 myliu sriftuoti karų nevartojant clutcli.

ŠUTAU PYMAS
Šiais naujais karais važiuojant sutaupysite 12% geso ir 20% aliejaus. Ateiki

te ir pamatykite šiuos naujus,negirdėtus automobilius-, kurie ištikrųjų yra įdomūs 
savo mechanizmu, jėga ir išvaizda. Nelaukite nieko, tuojaus atvykite' jų pažiūrėti 
ir išbandyti kaip galima nevartojant cluteli pamainyti šriftų važiuojant 50 my
lių valandoje!Midland Motor Sales

4492 Archer Avenue
Telefonas LAFAYETTE 7139

Jei kas neturėsite progos atvykti pamatyti naujų STUDEBAKER į mūsų au
tomobilių įstaigų, galėsite ji pamatyti dienraščio “DRAUGO” piknike, sekmadie
nyje, Liepos 13 d. Chernausko darže.

Radios Pianai
Nauji Modtdiai 1931 metų, General Motors, Brunswick R. C. A. Radiolas, 

Victor, Atwater Kent ir kitų žinomų išdirbysčių. Jus galite pasirinkti ir persitik
rinti ir išsirinkti Budriko Krautuvėje. Dabar Vasaros kainos yra daug žemesnės 
ir ’ ” i •" ’

i falrsikini:

lengvus išmokėjimai.
Sparton 10 tūbų Radio ir Victrola 
krūvoje už .......................................

Riclileu 9 tūbų Radio ir Victrola 
krūvoje už........................................

Brunswick Radiola su Victrola krūvo
je! už .......................................................

Lyric Radio 9 tūbų su viskuo už ....

Radiola 7 tūbų su viskuo už..................

Philco 8 tūbų ......................................... ..

Lincoln AC. 7 tūbų už ...........................

Baby Grand Reproducer Pianas
vertės $1.800 už.......................

Grojiklis pianas Gulbransen už

$19

$195
Budriko Radio Programai kas nedėldienį iš 

stoties WCFL 970 k. nuo 1 iki 2 valandai iš 
WHFC 1420 k. kas ketvergais nuo 7 iki 8 vai. 
vakare.

JOS. F. BUDRIK Ine.
3417 S. HALSTED STREET TEL. BOULEVARD 4705

BUDRIK REX RADIO SHOP
3343 S. HALSTED STREET

IM M

Didžiausias pavojus, kurį turi pergalėti didis sto
ras, didi bažnyčia, arba didis bankas, yra tai nete

kimas artimo, asmeniško susidūrimo su tais, kurie 

yra tos įstaigos priešakyje. 'Išaugti į didelę įstaigą 

yra vienas daiktas; pasilikti didele yra kitas.

The Stock Yards Trust and Savings Bank ad

ventai yra didelis bankas, Vienok, jame viešpatauja 

šauni “.asmeniška atmosfera,” kur kiekvienas kos- 

tumeris jaučiasi nesuvaržytas ir visiems patinka at

likinėti bankinius reikalus eonai.

Rūpestingai tyrinėdami šios apylinkės reikalus 

ir supratlyvai kooperuojant visose smulkmenose, kas 

užtikrina apylinkei ir jos gyventojams pasisekimą, 

išsivystė puikus jausmas pasitikėjimo ir pagarbos 

šiam bankui ir jo darbininkams.

Yra tai didelis, prietelingas bankas ir jis kviečia 

jus prisidėti prie šio bizniško draugingumo ratelio 

dėl savo finansinio labo.

THE STOCK YARDS NATIONAL BANK 
THE STOCK YARDS TRUST & SAVINGS BANK

4150 South Halsted St.
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DRAUGAS

Prisiuntė Kazimieras Būras, Soma atvykti pasidarbuoti yu 
K. (Jaidelis, V. Kareiva, St. 'savo pagelbininkais. Nortli

SS’

jau gauta piknikui dovanų.|8t. P-nia U. Aukškalnienė praikas, SriubienS, Grikšaitė, dak Jei prireiktų kuriai koloni- tiš Brigliton Parko P. Vaičie-
taras su medicinom ir recep- įjai trokas, tai gali kreiptis į kauska

Belskis.
M

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

PEOPLES FURNITURE CO.
4177 Archer Avė. 2536 W. 63 St. Chicago

Apie tai kam teks šis radio eina daug 
kalbų ir diskusijų. J j nori gauti vyrai, bet ir 
moterys stoja už savo pusę, o vaikai taip pla
tina tikietus ir vilisi gauti dovaną. Be šios 
dovanos bus arti šimto kitokių dovanų.

Brazauskas, Pranas 
Eerd. Urbeiis, “Draugo" a- 
gentas Silvestras Paukštis pi
nigais $3.00, Jonas Paukštis, 

!“Draugo” išnešiotojas $2.00. 
Kiti biznieriai dar laukia
pikniko rengimo komisijos at-įvičienė, Tamoševičienė, jauno

imi Pr. Veriga, Adolfas Rada- 
vičius, Mikolas Paukštis, Jus- 

------------- tinas Bulava ir kiti. Taipgi
* • • • i •

Ryt iš visų Clucagos ir a- šios kolonijos biznieriai lenk- 
pylinkių kolonijų išeis trokai tyniuosis su Marųuettepar- 
ateinantį sekmadienį į “Brau- kiečiais prie baro, o kitų ko- 
go” pikniką. lonijų biznieriai nemano ap'

AVest Sidėj J. Okso tro- įsileisti.
kas, kurs turės muzikantus,, J. Lisauskas iš Town of 
nuo Aušros A artų par. bažny- Lake praneša, kad jis yra pil- 
čios išeis po 8 vai. mišių. Ta- nai prisirengęs darbuotis 
sai trokas paims West Sidės'“Draugo” piknike visą dieną 
darbininkus ir tas pat trokas ; K. Kavalčikas žada pik- 
važiuos į Dievo Apveizdos įnikę pasižymėti. Už pasižymė- 
par. ir nuo p-nų Skudų namo, jimus visi gaus dovanas.

TROKAI Į “DRAUGO” 
PIKNIKĄ.

718 W. 18 st., paims šv. Onos 
dr-jos narės, kurios darže pa
tarnaus restorane. 2-ras AVest 
Sidės trokas Al. Masiliūno iš
eis po sumos. Su šiuo troku 
važiuojant reikės mokėti po 
25c. ten ir atgal.

Brigliton Parko piknikierių 
organizatorius K. Anužis pra
neša, kad expressininko An
tano Ticzkaus trokas, talpinau 
tis virš GO piknikierių, jau ne
sutalpina visų norinčių va
žiuoti. “Draugo” agentas F. 
Gubista taip uoliai platino pik 
niko tikietus, kad tikisi už 
savo darbą pelnyti pirmutinę 
dovaną.

Iš Brigliton Parkiečių pik
nike darbuosis J. Valskis, J. 
Blažys, J. Ukanis, art. Karei
va, F. Gubista, K. Anužis, 
dvi čigonės, Ona Kazlauskie
nė, Samoškienė, Bambai ienė, 
Rudienė, Kazragienė ir kitos.

Ciceriečiai, kurie dirbs prie 
baro, džiaugiasi, kad turi ge
rą manadžierių J. Grybauską, 
kurs sudarys savo uniją,; 
kurion norintieji galės įs»;ra-Į 
syti.

Iš Dievo Apveizuos parap. 
6v. Onos dr-jos narės, j<u- 
rių geras būrys patarnaus 
restorane, už vedėją turi Oną 
Buividienę, o kasierka bus 
p-nia Skudienė.

Townof 1 ak i eč i us o rgan i zuo- 
ja vietinis “Draugo” agentas 
Silvestras Paukštis, kurs pik
nike dirbs prie sportiškų laz
delių. Pagelbininka.s pramalo-

Iš biznierių townoflakiečių

si lankant.
Marųuette Parko biznierius 

A. Ališauskas su savo troku 
veš savo parapijos piknikie- 

! l iūs į daržą. Jo trokas stovės 
prie bažnyčios nuo 1(1 vai. ir 
jis su piknieriais išeis po su
mos. St. Stočkus yra vietinių 

! piknikierių organizatorius ir 
jis patarnaus prie troko.

Iš Marųuette Parko pikni
ke darbuosis šie: Antanas A- 
domaitis, Vincas Kungis, ne
senai iš Lietuvos atvykęs, 
St. Staniulis, Pranas Pergaus 
kas, Antanas Kardelis, Pet
ras Gailius, J. Juraška, Petras 
Venckus ir kiti. Alex Dargis, 

į real estatininkas, siunčia do- 
vanų dėžę cigarų ir praneša, 

j kad jis reikale1 nuvežk su ma
gina pikniko darbininkus. Dar 
bininkai, kurie norėtų anksti 
Į daržą pakliūti, kreipkitės 
pas A. Dargj, 2456 AV. 69 st. 
Tel. Hemlock 6050.

Iš biznierių jau gauta do
vanos iš šių: M. Narvidas, J. 
Pužauskas, St. Šambaras, J. 
Mondžejevskis, VI. Vitkaus
kas, Mikolas Miniat. Pasiža
dėjo p-nai Prosevičiai, Greb- 
liunai ir kiti.

Iš Dievo Apveizdos par. 
laukiama į talką šių darbinin
kų: J. Zepaltas, J. Grikšas 
kuriedu labai tinka prie strai- 
kierio, Ona Zdanevičiutė prie 
bot dogs su savo pečium, K. 
Matjošaitis yra organizuoto- 
jas darbininkų. Visokiais pik
niko reikalais prašomi kreip
tis į jį, jo adresas 727 W. 21

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H
S SVARBUS PRANEŠIMAS B 
■ CHICAGOS LIETUVIAMS B

J. F. Radžius į
GRABŲ IŠDIRBYSTEJ s

Pranešu Chicagos lietuviams, kad jau nerei- [f 

kės mokėti taip brangiai už grabus. Nuo dabar ■ 
mes parduosim olselio kaina grabus visiems. Ku- j 
rie laidoja gimines, arba savo draugą ar organi- 1 
zacijos narį, galės sutaupyti pusę kainos ant gra- Į 
bų dėl sekamą priežasčių:

1. Nereikės mokėti komišinas graboriui už I 
grabą.

2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoja 
graborių.

To apsilenkiant jūs sutaupysite šimtus dole
rių, o aišku, kad tie pinigai būt buvę išmokėti iš 
jūsų kišeniaus. Tie sutaupyti pinigai liks vaiku

ti čiams ar šiaip artimiems. Pinigai uždirbti nėra 
lengva.

Jeigu jums reikia grabo, tai pirm šaukimo ki
to graboriaus, pašaukite mus, o mes nuvešlme į 
savo išdirbystę ir jūs pasirinksite grabą už pusę į kainos. Pasirinkę, jeigu nenorėsite mūsų patar
navimo, lai galėsite kreiptis prie bite graboriaus, 
kurs jums patiks.

§ J. F. Radžius

iS
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Pigiausias Lietuvis Graborius Chicagoje
Ofisas: Skyrius:

668 W. 18th St. 3238 S. Halsted St.
Tel. Canal 6174 Tel. Victory 4088

99
Sidėj padidintas darbininkų 
štabas, nes pramatomas dide
lis piknikas. Organizatorius 
yra p. Plečkaitis, tinkami 
prie bišopo T. Mačys ir P. 
Mačys. Iš moterų: Andriuške-

tais ir kiti. Iš Ciceros radio J. Manikę, 2900 W. 40 st. tek 
stoties pranešta, kad, Cicero Imfayette 5676. Jisai yra ge- 
darbininkai, kurie apsiėmė ras biznierius, gerai patarnau- 
piknike dirbti, susirinktų 9 ja ir geras “Draugo” skai- 
val. ryte prie bažnyčios ir tytojas.
juos graborius Eudeikis nuga-

ji Striogienė, Karečkienė, 
Kregždienė, Šniaukštienė, Sut- 
kienė, Saliukienė, Pranciška 
Valaičiutė, Vincas Dargužis ir 
kiti.

Iš West Sidiečių apsiėmė 
dirbti šie: B. Urbonavičius, 
Vaičiekauskas, Fabijonaitis, 
Bartkus, Kryževičius, A. Fa
bijonas, A. Radževičius, Vai
čiulis, Jusevičius, Rokienė, 
Masiliunienė, Kunickis, J. Vys 
niauskas, Gadeikis, St. Ro
kas, kurs atsiveš su savim į- 
domią lazdą iš Lietuvos par
sivežtą. Jis yra West Sidės 
darbininkų vadas. Teko gir
dėti, kad piknikan rengiasi 
atvykti ir Jonas Paukštis su 
įdomia lazda iš Arizonos val
stijos.

Iš Cicero gauta žinia, kad 
Jonas Brazauskas atvyksiąs 
su aštuoniais žemaitukais ir

bes į daržą trimis mašinomis, 
o vakare juos visus parveš 
namo.

Bridgeporte “Draugo” pik 
niko reikalais darbuojasi: B. 
Sekleckis, darbininkų vadas, 
J. Garuckas, Jonikas, Dimša, 
Aleliunai, Gudai, Staražins- 
kaitė, Bukauskaitė ir kiti. Iš 
bridgeportiečių dovanas pik
nikui suteiks p-nia Kalėdienė, 
valgomųjų daiktų savininkė 
prie 35 ir Union avė., p. 
Kavaliauskas europeiškos duo į 
nos kepėjas ir kiti. Norintieji 
su troku vykti kreipkitės j p- 
ną J. Liesį, 3327 Auburn avė. 
Tel. Yards 0965.

Townoflakiečiai, norintieji 
su troku vykti kreipkitės 
prie St. Druktenio 4503 So. 
AVood st. Tel. Boulevard 8247.

Iš Roselando, W. Pullmano 
Melrose Parko ir iš kitų ap
linkinių miestukų “Draugo” 
pikniko rėmėjai praneša, kad

atsidurs tiesiai į poolroomį. | šiemet rengiasi visi taip sniar- 
Su Brazausku sykiu vykstamai į pikniką važiuoti, kaip 
ICučienė, Mažonienė, Zakaraus |niekuomet pirmiau. Mat vi-
------------------------------------------ 1 siems rupi gauti radio ir kitas

dovanas, turėti good time, pa
matyti lietuvių drutuolius ir 
kartu paremti katalikišką 
spaudą.

A. BITINO
PAMINKIĮĮ DIRBTUVĖ

3958 West 111 Street
Chicago, III.

Tel. Bevelry 0005
Vienatinis lie
tuvis, kuris Iš
dirba europiš- 
ko ir ameriko
niško akmens 
paminklus.

Pasirinkimas 
didžiausias, 
kainos žemiau 
sios.

Pirmas prie
šais Šv. Kazl- 
vartus.
miero kapinių

A. "|" A.

BENEDIKTA
ARNAŠIENĖ

(Po tėvais šlkšnaitė) 
mirė liepos 10, 1930 m. 5:55 

vali vak. 49 metų amžiaus. Ki
lo iš Tauragės Apskričio, Nau
miesčio Parap., šilų Kaimo.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrų Mikolą 2 sunu Juozapų ir 
Pranciškų, marčių Kazifcnierų 
ir vienų anūkų, pusbrolį Vin
centų Stankų ir švogerkų, pus
seserę Agotų Salvinienę, švo- 
gerj Pranciškų ir gimines, o 
Lietuvoj 2 seserį ir 1 brolį.

Kūnas pašarvotas 3011 W. 
41 Pi. Laidotuvės įvyks Pane- 
'dėly liepos 14 d. Iš namų 8 
vali bus atlydėta į Nekalto 
Trasidėjimo Panelės šv. bažny
čių, kurioj įvyks gedulingos pa 
maldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: vyras, sunaf, marti, 
arnikas, pusbrolis ir giminės 

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Mažeika, Yards 1138.

I

1 METŲ PAMINĖJIMAS

PETRONĖLĖS
DVARIONIENĖS

, Mirė liepos 15, 1929 ir pa
liko dideliame nu’.ludifne vy
rų Kazimiera, 2 sunu ir 1 duk
terį ir giminės. Jau 1 metai 
praslinko nuo dienas musų 
mylimos moteries ir motinėlės 
mirties, bet musų atmintyje 
gyvensi amžinai. Tavo kūnas Il
sisi šv. Kazimiero kapinėse, 
o mes palikom nuliūdę ir tavo 
kapų nuolatai lankom. Miela 
moteris ir motinėlė, tu pas mus 
hebesugrįši, o mes tave visuo
met širdyj laikom ir graud
žioms ašaroms atmintį aplais
tomi. raonaidos už velionės sie
lų bus liepos 15, 1930. 7:00
vai. ryto St. Gali bažnyčioj 55 
Ir Kedzie Avė. Prašom gimines 
ir draugus atsilaikyti.

Liekame nuliūdę:
Vyras Ir Valkai

6530 S. Albany Avė.

METINĖS SUKAKTUVĖS

A. A.

ADOLFAS KEMPTIS
Mirė liepos 13, 1929, o po 

gedulingų pamaldų šv'. Antano 
bažnyčioj palaidotas šv. Kazi
miero kapinėse. Paliko didelia
me nuliudime moterį Veronikų, 
3 sūnūs Kazimierą, Steponų ir 
Adolfų ir dukterį Stanislavų.

Atmintinės šv. Mišios už a. 
a. Adolfo sielų, bus pirmadie
ny, liepos 14 d. šv. Antano par. 
bažnyčioj. Įvyks kartu trejos 
šv. Mišios 8 vai. ryte. Ekzek- 
vljos prasidės 7:30 vaL

Tuoj po mišių važiuosime į 
kapines pašventinti paminklų 
ant veliones kapo.

Visus gimines, pažįstamus Ir 
kaimynus širdingai kviečiame 
atsilankyti į pamaldas ir pagal 
išgale važiuoti j kapines.

Nubudusi:
Kempčių šeimyna.

Seštadienią, Liepos 12 d., 1930

K. Šerpetys, “Draugo” a- 
gentas iš Nortli Sidės piknike 
užrašinės katalikiškus laik
raščius ir pintys knygas, o 
jam pagelbės VI. Strioga ir

Visiems tikietų platintojams 
primename, kad likusius ti
kietus priduotumėt pikniko 
komisijai* darže, sekmadienį, 
liepos 13 d.

į daržą bus įleidžiami didie
ji su tikietais 50c., o vaikai 
su baltais 10c.

Visi piknikieriai turės pro- 
(Tąsa ant 7 pusi.)

Nepraleiskit Progos
Prisiartinus 1 d. Liepos (July), yra geras laikas 

mūsų tautiečiams pasinaudoti proga nusipirkti gerų, 
pirmos kliasos morgičių ir Auksinių Bonų (Gold Bonds), 
kurie atneša 6% pelno ant įdėtų pinigų, kuriuos šian
dien laikote padėtus bankuose ant 3%.

Nepamirškite, kad UNIVERSAL STATE BANKA 
dar nepadarė nei vieno “Eoreclosure,” t. y. nepardavė 
nei vieno namo už nemokėjimą nuošimčių. Tai gal bus 
vienatinė banka Čikagoje kuri taip atsargiai biznį veda, 
ir todėl lietuviai turintys pinigus padėtus kituose ban
kuose turėtų pasinaudoti šia proga tapti mūsų kostu- 
meriais ir atsinešti kitų bankų Taupymo knygutes iš 
kurių mes iškolektuosime pinigus su nuošimčiu. Tada 
galėsite pasidėti tuos pinigus ant geresnio pelno. Lauk
dami jūsų atsilankymo,

Universal State Bank
3252 S. HALSTED STREET

METŲ SUKAKTUVĖS

VLADISLOVAS LUKŠTĄ
Persiskyrė su šiuo pasauliu Liepos 11 d., 1929 m. 

sulaukęs 36 m. amžiaus, gimęs Kėdainių Apskr., 
Pernaravos valšč. Kaimos Preikapės. Paliko didelia
me nuliudime moterį Stanislavą ir du sunu Vladislo
vą ir Robertą, seną montinelę Lietuvoje ir broli Vin
centą Amerikoje.

Jau štai metai suėjo kaip musą mylimas vyras 
ir brangus tėvelis persiskyrė su mumis ir su šiuo 
pasauliu. Sunkus, ilgi ir graudus buvo šie metai. Ro
dės, kad jis dar bene sugrįš, bet protas sakė, kad 
taip nebus. Tud Gailestingas Dievas tesuteikia tavo 
nemariai sielai amžiną atilsį, o mums kantrybės ir 
spėkų tęsti šią žemišką kelione. Ilsėdamasis pas Vieš
patį, lauk mus pas tave ateinant.

Už Vladislavo sielą pamaldos įvyks Liepos 11 ir 
16 d. Šv. Antano par. bažnyčioj, Cicero, III., 7:30 
vai. ryto. Visus gimines, draugus ir pažįstamus ma
loniai prašome atsilankyti į tas pamaldas.

Dideliame nuliudime lieka:
Moteris, Sunai, ir Visi Giminės.

1500 S. 49 Avė., Cicero, Tel. Cicero 3760
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Šeštadienis, Liepos 12 d., 1030 DBI u G X8

Trokais į “Draugo” pikniką, ropolitan AVest AVasli Laun- 
j dry, kurios vedėju yra P. Ba- 

(Tąsa nuo G pusi.) j landa, važiuoja į “Draugo
gų' gauti Įvairias dovanas, ge-i l’ikniką su visais trokais, kū
rinusia kurių bus Rimbai! ra- jniis galiąs įvairias piknikie- 
dio $225.00 vertės. Tas radio riams dovanas.
imtas iš Peoples. Furniture' Daugeliui darbininku jau

vai. vak. Tada prasidės dai-I Kviečiame visus narius su
uos, muzikos šmoteliai, pasiro sirinkti ir užsimokėti visus 
dymas Lietuvos ir visos Pa- mokesčius ir atsivesti nors po 
baltės bokso eampiono Vin- vieną narį.

Dabar vyrai ir moterys li
gomis teisėmis priimami. I 
šią draugiją vertėtą, kad kuo 
daugiaašiu lietuviu priklausy-

DAKTARAI:

čos, kumštynių demonstravi
mas, pasirodymas ristininkų 
čampiono (Jansono, rištinių 

Co., kuri jį nuveš j daržą ir paskirti darbai. Riti darbi-^demonstravimas ir galop do- 
visi galės matyti ir pasiklau- ’ ninkai bus paprašyti prie dar-1 vanų svečiams išdalinimas, 
syti. 11c to Peoples Furniture d>ų darže. Į Pikniko Komisija.
Co. nuveš į daržą kitą radio Dovanų dalinimas ir dm-.'
dėl palinksminimo pikrikie- tuolių pasirodymas prasidės,] Dievo Apveizdos Parap. 
rių. • kai pasibaigs tikietų parda- į Susivienijimo Brolių ir Sese-

Telefonas Grovehlll 2262

DR. A, G. RAKAUSKAS
, GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2433 W. MARQUETTE ROAD
Nuc 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. —

tų, dl'-ja yra daug geru darbų ' 5 ir 7 iki 9 vai. vakaro.
Seredomls nuo 9 — 12 va', ryto. 

Ncdėliomis pagal sutartį.
nuveikusi.

Valdyba ir visi nariai laika 
tari susirinkti, ka i galėtumėm

. i
atlaike susirinkimą nuvažiuoti * 1

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. VVestern Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2339 So. Lcavltt St. 

Tel. Canal 2330
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v. 

Nedėlioj- pagal susitariknų

Ofiso Tel. Vlrglma >088
Rezidencijos: Vwi Buren 588*

Lietuvių skalbykla - Met- i vinėjimas. Tai bus tarp 5 ir G JU Lietuvių draugija laikys j “Draugo” pikniką. “Drau-J nn T [1ĮIM[|ĮJ| ĮC
---------- - - .-------- - -- ------- — Lvnvhii vngt>w4ini eii<ivh'iL*ii>ni 1 litiKll 11 i“ i 11 < »• i i *1 i Wlll II UvIlUVLIlr

G R A B O R I A I:
'svarbų pusmetinį susirinkimą ' gas“ remia musu draugiją, 
.liepos 13 d., 1 valandą po pie-, duodamas vietos aprašymui 
i tų, parapijos mokyklos 3 kam-; jos reikalų. Dėlto kviečiu vi-
barv.

Simpatiekas — 
Mandagia

Geresnis ir I’iges 
nis už kitų patar
navimas.

1 Telefonas Yards 1188

STANLEY F. MAŽEIKA i NAUJAS IŠRADIMAS
sus brolius ir seseris po susi
rinkimo važiuoti “Draugą” 
piknikan.

Juozas Blankus, pirm.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

Vai.: 11 ryto Iki 1 pc pietų 
2 Iki 4 Ir 6 Iki 8 v. v. 

Nedėllomls nuo 10 iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd. 

Vai.: nuo 8:39 Iki 9.34 vak.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ V EDE J AI 

Didysis Oflsrjs:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 1> 1748 
SKYRIUS

4447 So. Fairliold Avenue 
SKYRIUS

1418 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero 8794 

SKYRIUS
82*1 Auburn Avenue 

Tel. Boulevar4 3201

S1~X T A /"'v T A W7TZ^rr. U. LAtn/uvivz,
LIETUTIS GRABORIUS

Patarnatja. InAlotuvėse kuopiglau- 
Bla. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu btuite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2 515 Arba 2516

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

1439 S. 49 Court Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Modemiš
ka koplyčia veltui.
8103 S. Halsted 
St. Chicago, III.

Tel. Victory 111S

Kurio .svietas per šimtus metų lau
kė. tai jau yra gatavas.

T. A. D. tonic būdamas vienoj 
formoj, o gydo daug ligų tūkstan
čiams žmonių pataisė sveikatų, o 
dar milijonai nežino. Tai ir tu, bro
lau ar sesutė, nekankyk savęs dan
gaus, o reikalauk tuojaus iš savo 
aptiekos arba tiesiai iš

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

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR 

4650 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 7878 

Vai.: 10 ryto — 8 vak. kasdien 

Ned. 10 — 12

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette

Rez. Tel. Midway 6512

. DR. R. G. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 2 4-tas Street 

Telef. Canal 1713-0241

DR. A. L. YUŠKA
0098

Ofiso Tol. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. D.rev~l 9191

DR. A. A. ROTU
I

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

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
Kampas 31 Street 

VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak. 
Ncdėliomis ir šventadieniais 19-12

Tel. Hemlock 8700
Rez. Tel. Prospect

I OFISAS

11900 S. HALSTED STREET
į NAMAI:

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėliais 5 4193 ARCHER AVĖ.
ir Ketvergais vakare | Valandos: prieš pietus pagal sutartį.

- —; Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.

GYDYTOJAS. CHIRURGAI IR 
AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue 
Tel- Vr^M-832S

Vai.: 8 Iki 10 ryto 
6-8 vai. vag&re

I

Tel. Wentworth 3000

Kez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

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

DR. B. ARON

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. Ir llez. Tel. Hemlock 2374

i DR. J. F. PUŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Val.; Nuo 3-6 po 
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Republle 8466

0616

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzie

Rez. 6622 So. Whipple 
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant K et.

BR. A, RAUKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKA8 
Gydo staigias Ir chroniškas Ilga*

vyrų, moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedė-lioinis ir seredomls tik 
lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptle- '
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. Val-: 2 ikl 5 po piet'l- 7 Iki 9 vak- 
Valandos: nuo 2 iki 4 po plet. Tel. r\ec- . <~n c< .Office: 44u9 S. Califorma Avė.

Nedėlioję pagal sutartį.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS HET. GRABORIUS 

CHKAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 15- 
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street. Tel. 
Victory 4088.

Phont> Bonlevard 4139

A. MASALSKIS
GRABOIIUS

Kasų patarnavlmae 
rlauoinet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAlbOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1630 West 46 th St.
Kampas 46th ir Paulina Sta.

Tel. Boulevard 5203

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

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia Dykai

710 AVEST 18th STREET
Canal 3161

~ A. PETKUS
GRABORIUS

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

Tel. Victory 4088-8*
Res. 4424 S. ROCKAVELL ST.

Tel. Vlrglnia 1290

ezerski
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marslifield Avenue

Tel. Boulevard 9277

Gydau šias ligas; dusulį bronchitį, 
katarų, slogas ir kosulius, šlaplige, 
epilepsijų, akių ir ausų trubelius,
pūslės ligas, nervingumų, nutukimų, 
galvos skaudėjimų, širdies, jaknų ir 
paralyžių, reumatizmų, vidurius, goi- 
terj, tonsilit] ir k.

i'i -'ė ■ ' n' •

Ofiso Ir Res. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
• f

3464 SO. HALSTED STREET 
Ofiso valandos »ub 1 Iki S po 

pistų Ir 6 Iki Unl. vakaro
Res. ^3201 S. WALLACE STREET

A f A 

ANTANAS

ADVOKATAI

Telefonas Boulevard 1939

Dr. S. A. Brenza
Ofiso Valandos:

9 įii 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 

9:30 vakare
4608 S. ASHLAND AVENUE 
Netoli 46tli St. Chicago, III.

Prospect 1930.
Senas ofisas toj pačioj vietoj:

4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7826 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1988. Nedėtomis tik pagal su
tartį.

DENTISTAI
Office Boulevard 7641

Naujausio iš
radimo su ge
riausiais pa
tobulinimais 
ambulansas 
(ligon veži
nus) jūsų pa
tarnavimui 
dieną ir nak
tį.
Skaudžiai su
žeistus ar su
nkiai sergan
čius švelniau-

r

$

> nH*

iii

/

Mirė liepos 11, 1930 m. 4:20 
ryte, 15 metų amžiaus, a. a. 
Antanas gimė birželio 25, 1915 
Chicago, Iii.

l’aliko dideliame nubudime 
motinų Onų po tėvais Venckai- 
tę, tėvų Boleslovų, seserį Onų 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas 47 47 So. 
Honore St.

Laidotuvės įvyks Pirmadie
nyje, liepos 14, iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas į šv. Kryžiaus 
par. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų, l’o pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi- 
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę Molina, Tėvas, Sc- 
s'ao ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
Eu'deikis. Yards 1741.

Telephone Central 6926

F. W. GHERNAUGKAS
ADVOKATAS

134 Nortli La Šalie Street
CHICAGO, ILL.

1 Nuo 9:30 iki 5 vfū. vak.
' Local Office: 1900 S. UNION AVĖ.

Tel Roosevelt 8710 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

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

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avenae 
Aut Zaleskio Aptiekos

DR. S. BIEZ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Lcavltt St. Tel. Canal 6223 

j Rezidencija: 6640 So. Maplevvood
Avenue Tel. Republle 7868
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

i

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St.. Rootn 1711 
Tel. Randolph 0881-0883 Vai. 8-6 

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Victory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėllo tr 

Pėtnyčloa

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

TeL Canal 6211

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos* Nuo 8 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare

Seredoj pagal sutarij

Tel. Canal 02 57 Res. Prospect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Arteslan Avė, 
Valandos 11 ryto Iki 8 po pietų 

6 iki 8:30 vakare

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

39

JOHN B. BORDEN
(John llagdziunas 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 ryto Tel. Repub. 9600

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

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

Rezidencija 
4729 W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

Nedėllomls
Susitarus

AKIŲ GYDYTOJAI:

Tel. Yarda 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Val.: Nuo 9 ryto iki 8 vakare

DR. CHARLES SEGAL
1 Perkėlė savo ofisų po numeriu

i 4729 SO. ASHLAND AVI.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
TaL: ryto nuo 10—13 nuo 1—4 pe 

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėllomls 19 Iki 12

Telef. Midway 2880
Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER Tel. Boulevard 1491

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

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

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

Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare

DR. VAITUSH, 0. P. D.

DENTISTAS
4901 W. 14 St. Cicero. III

X-Ray Ir Gas
Valandos: 10-12 ryt., 1:30—6 Ir 6-9 
vai. vak. Seredomls Ir Ned. susitarus 3343 SO. HALSTED STREET

Tel. Armitago 1740

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)

Dentistas
10(18 MILWA1 KEE AVĖ

Kampas North Avė.

Nortwcst Toįvcr Bldg. Itooui 309 
Vai., 9-12 ryto: 1-8:30 vai. vak.

Valandos: Nuo 9 — 4 pu p. 
7—9 vakare

,, siu būdu nugabename j ligoninę. Taigi nelaimėje nr ligoje kreipkitės į:

J. F. EUDEIKIS KOMP.

4605-07 So. Hermitage Avenue
Tel. Yards 1741 arba 1742

J. P. WAITGHUS
LIETUVIS ADVOKATAS

127 No. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Franklin 4177
Nuo 9 Iki 1 Išėmus Suhatas

52 East 107-th Street
Kampas Michlgan Avė. 

Tel. Pullma

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimų kuris 

esti pricžastimgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
nio, skaudamų aklų karšt). Atital- 
suu kreivas akis, nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpų regystę ir tolimų 
rtgystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su' elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėllomls nuo 10 ryto Iki 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

Įsitaisė modernišką ofisą po
nuni. 4847 W. 14 St. Cicero,'

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 20 
motus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Į Gydo staigias Ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Itay Ir kitokius 
elektros prietaisus.

»
Ofisas ir Laboratorija

Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET

III. Pirmiau Dr. Gussen ture- VALAfiN’??s; £uo ’° “ 12 pIolų ,rnuo C iki 7:30 vai. vakare.
jo ofisą North Sidėj, o Cice-' 
roj laikė skyrių. Dabar Cice- 2238. arba įtandoiph 6800. 

roj susilaukė tiek pacientų,
tad North Sidėj skyrių užda
rė.

Tel. ofiso Canal 3110 Itcz. So. Shore

Dr. Gusseno pacientai jo 
darbu pilnai patenkinti. Be to 
Dr. Gussen ineina į dabartinę 
žmonių sunkių padėtį, tai yra 
atsižvelgdamas į bedarbę, pa
tarnavimą teikia nž prieina-

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 320#

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dienų
Nuo 2 Iki 3 po pietų.

7 Iki
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C H I C A G O J E
ĮJack’ų Ganson’ų. PirmojiMISIJONIERIAUS KUN 

PETRAUSKO NAUJA 
KNYGELĖ.

nius atliks džanitorius. Tokiu 
budu susitaupys parapijai 
graži suma pinigų. Atsimo- 

ekskursija, išklausius šv. inant. kad nesenai už vien tvo- 
Mišių ryto G valandų, iškėliau Iros nupentinimų Kryževičiui 

ja Archer gatvekariu 8 vai., ir Fabijonaičiui užmokėta 
o antroji — išklausius šv
Mišių 9 vai. išvažiuoja tro 
kais nuo Aušros Vartų mo
kyklos.

X Ryt, dėliai “Draugo" 
pikniko Blaivininkų draugi
jos mėnesinis susirinkimas 

|nukeliamas i ateinantį sekma
dienį.

GRAŽIAI DARBUOJASI.

atliks talkininkai, o mažes-lčiami laiku atvykti, nes pobSampson apskričių plotus pa-, Pastovus blaivus gero cha-
siisirinkinio važiuosime į “Dr
augo” piknikų, kuris bus tų 
dienų, Černnusko darže.

Valdyba.

Marąuette Park. — Sus. L. 
$45.00, tai už visų talkininkų |R. K. A. G3 kp. turės susirin- 
dahur atliekamų darbų Imt kimų sekmadienį, liepos 13 d.
reikėję išleisti ne vienų šimtų 
doleri ų.

Westsidiečiai šiuos darbus 
atlikę rengsis prie naminio 
pikniko, kurs įvyks rugpiučio 
17 d. parapijos darže.

Extra talkininkas.

PRANEŠIMAI.

2 vai. po pietų par. salėj. Vi
si nariai prašomi būti, bus 
seimo delegatų raportų išda
vimas. Greit pabaigę susirin 
kimų visi važiuosime į “Dr
augo” piknikų.

Valdyba.

liete baisi ledų knisa, lsnai-dukterimis švarus vyras (dir
binti javai laukuose. ,j)a ofise) paieško sau kamba-

‘ rio prie mažos šeimynos ir 
Švarių žmonių. AtsiliepkiteGERIAUSIS ROSELANDE.

4 l'latų namas ant 2-jų lotų, 
cem. skiepas, skalbyklos, švie
sus, maudynės, elektra; žodžiu 
sakant, geresnio bargeno ne
rasi. Kaina tik $10,0(M). Įmo
kėti $4,000. Randasi prie 114 
ir \Ve.ntworth Avė.

S. L. FABIAN & CO.
809 W. 35th Street

atvirute arba laišku.
“DRAUGAS” 

2334 So. Oakley Avė.

J. YUSHKEVVITZ
REAL ESTATE 

Darome įvairius legalius 
dokumentus, apdraudžia- 
me namus, automobilius 
ir kitokias nuosavybes.
2433 West 69 Str.

Tclef. Prospect 3140

REAL ESTATE

Artinantis šv. Onos šventei 
gerb. misijonierius išleis grei
tu laiku knygelę apie šv. Ona.1 
Tai bus visai naujos rųšies 
knygelė. Kaip tik išeis iš 
spaudos, tai bus pranešta ir 
bus galima gauti pas visus

Aušros Vartų parapijonai 
ir parapijonės gražiai darbuo
jasi prie parapijinės mokyk
los išvalymo. Ikšiol dirbo šie: 
pirmų dienų pradėjo dirbti 
Ant. Vaičiekauskas, A. Bart
kus, P. Fabijonaitis, Zalato
rienė ir Bitinienė

Brighton Park. — Draugija 
Gvardijos pirma Div. Šv.' Ka
zimiero Karai, laikys pusmeti
nį susirinkimų liepos 13 t1.., 
parap. mokyklos kambary, 2 
vai. po pietų. Visi nariai kvie

LEDAI IŠNAIKINO 
JAVUS

FAYETTKVILLE,' N 
liepos 11. — Cumberlando Ir

BANIS STUOIO
j Specialistas grupių — vestuvių, 
pavienių ir kitokių fotografijų. Esu 

i patyręs tame darbo per daug metų.

3200 SO. HALSTED ST.

TUOJ REIK MŪRININKO 
Jeigu Tamsta mokate mūri

ninko darbą, ir žinote kaip 
dirbti su “Natco Tiles”, tuo
jau kreipkitės į “Draugą” į 
Run. B. Vitkų. Phone Roost- 
velt 7791.

Ant rendos moderniškas 
kambarys vienai vpatai. Yra 
ir garadžius.

6122 South Rockwell 
Hemlock 4081

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE,
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, Pirmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apiellnkės ir 
kur y.ra ar kas yra. Perkam notas. 
2nd mortgage ir parūpinant 1 ir 2nd 
inortgage lengvomis išlygomis. Tei
singas Ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avenue

Tel. Lafayette 0455

Tel. Infayette 6 719

AUG. SALDUKAS
REAL ESTATE

Rendavimas, Paskolos ir Apdrauda 
(Insurance)

4038 Archer Avė., Chicago, III.

rosios dirbo penkias

aitis, zalato- 
iė. Dvi našta-pasti 

dienas,
Kaz. Pilipavičius G dienas, 
Brolis Vladas pusę dienos, O-
na Judikienė 3 dienas, kon-

ĮVAIRŪS KONTRAKTORI AI:

“ Draugo” 
tojus.

agentus ir platin-

traktorius Stumbris 3 dienas, 
Simonas Žibąs pusę dienos.

CHICAGOJE
WEST SIDE ŽINIOS.

Pasižadėjo nauji talkinin
kai: St. Žičkus, kontrakt. .Tu
šas, Ant. Kairis, p-nia Gas- 
parkienė, Ciprijonas Brukto
ms, J. Šarkienė ir kiti.

Del bažnyčios lubų valymo 
užsiregistravo Simonas Žibąs, 

K. Pilipavičius, Brolis VIa-j 
;<las. Darbas prasidės pirma-

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

lukslnių ir sida- 
artnių daiktų, vė
tančios mados ra
sto, pianų rolių, 
rekordų Ir t. t. ' 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos lnstru- ■ 
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago. i
Telefoną). HEMLOCK RUSI

J. MEZLAIŠKIS
Generalis Kontraktorius*

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

2453 WEST 71 STREET 
Tel. Republic 4537

. ZIZAS
Narnų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6526

REIKALINGA gera virėja 
klebonijoje, Cliicagoj. Atsišau
kti į “Draugų”.

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago, III.

Phone Virgiuia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontr&ktorius 

4556 So. Rockwell Street

MES
Budavojam naujas namus,'

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EXPRESS

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

Taipgi parduodame anglis

Namų pienai, 5 setai 2 flatų ar 
katidžlų, $10, Specialiai užsakymai 
pigus. Allison arkitektas, 115 So. 
Dearborn. Central 0728.

50 karų garadžius, labai 
pirksi greit. Mr. Skakel, 
Damen avė.

pigiai, jei 
5515 So.

Geras garadžius, taisymas, pigiai,
Išvažiuojam. 5332 Elston avė., Tel.
Kildare 3056.

Visai pigiai, tik $7,500 už 5 kamb. 
bungalow, tailių virtuvė ir maudnė, 
gar. Įnešti $1,500, graži pieva ir 
krūmai. Randasi 5806 No. Miltimore. 
Prudential Realty Co. 2345 Devon 
avė. Tel. Rogers Park 2027.

dirbam cemento darbus - fun- j geriausios rųšies už pneina- 
damentus saidvokus, taipgi i niiausią kainų. Musų patarna

vimas yra greitas, geras ir

X Sunkiai sergančių Ona 
Laurynaitytę nugabeno ligo-jdieny, liepos 14 d. 
ninėn, kur jų pereitame ket-

. virtadienyje aplankė su šv.
Sakramentais Aušros Vartų 
klebonas.

X Vyčių 24 kp. pereitame 
ketvirtadienyje ekstra susirin
kimas gražiai pavyko. Išrink
ta 13 atstovų į busiantį 5, G 
ir 7 rugpiučio Seimų, Keno- 
shoje, VV is.

X Šių savaitę West Sidėn 
atvyko paviešėti pas Tėvus 
Marijonus kun. Šilkas, kuris 
dar studentu būdamas kita
dos darbavosi “Draugo” Re
dakcijoje. Ryt Aušros Vartų 
bažnyčioje jisai per trečiąsias 
šv. Mišias pasakys pamokslų.

X Ryt iš VVest Sidės net 
dvi ekskursijos rengiasi ke
liauti į Černausko daržų; ku
riame bus “Draugo” pikni
kas, kad pamatyti atvykusius 
čampijonus .Juozų Vincų ir

Pasirodo, kati Aušros Var
tų par. mokyklos ir bažny- j 
čios valymo ir kitus darbus

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit

OREEM VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

AUTOMOBILIAI

WILLYS, WILLYS KNIGHT PRANEŠIMAS. 
IR WHIPPET

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažų. kainų.

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės j jnus

WHITE SOX MOTOR SALES 

610 West 35 Street
Tel. Yards 0699

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE

STANLEY CIBULSKIS
MOLIAVOJIMO KONTKAKTORIUS 

Poperloiu, moliavoju ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos, 

j Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653

muro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, apmurinam 
medinį namų po vienų plytų. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne- 
reik pentyt. Turim narnų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674

(PADUKONU

A. f A.

KOTRINA ŠUKIENĖ
Mirė liepos 2. 1930, sulau

kus 35 metų amžiaus, kilusi iš 
Tauragės ap., Eržvilko par., 
Redlktškio k. Paliko dideliame 
nubudime vyrų Jonų, sūnų 
Steponų Ir dukterį Petronėlę.

šluoml norime Išreikšti gi
lios padėkos žodžius visiems 
a. a. Kotrinos laidotuvėse da
lyvavusiems. Pirmiausia dėkuo- 
jame dvasios vadams kun. A. 
Baltučiui, kun. Juseviėiui Ir 
kun. Gasparaičlul už atlaiky
tas pamaldas. Taipgi dėkuojalne 
vargonininkams Janušauskui ir 
Daukšai. Dėkuojame giminėms 
Ir draugams už gėles, dvasiškus 
vainikus, grabnešiams, gėlių 
nešėjoms, atsilankiusiems j 
bažnyčių, altorių puošėjoms ir 
visiems lydėtojams ) kapines.

Dėkuojame graboriui Lacha- 
vičlui už tvarkias laidoluves Ir 
rūpestingų patarnavimų.

Ačiū visiems, O tau musų 
brangioji Kotrlna, lai gailes
tingas Dievas suteikia amžinų 
atilsi.

Nuliudusi:
Šokų <iclmyna.

Kaina 9845.00 F. O. B.
Jei manai pirkti karų, pirmiausiai 

ateik pas r..us Ir persitikrink, kad Į 
pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius už žemų kainų.

Taipgi turime įvairių įvairiausių 
vartotų karų už labai mažų kalnų.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: Vainoras, J. Laskys 
Telefonas Lafayette 6666

3962 Archer Avenue

Automobilių pirkėjams Ir savinin
kams pirm pirkimo naujo karo šir
dingai prašom atsilankyti ir pama
tyti naujus 1930 Nash automoblius 
sul vėliausios mados automatiškais 
Įtaisymais. Spo.rt Royal tekiniais Ir 
kitais Ištobulinimais, kokiais tiktai 
Nash gaH papuošti- Už tokias pri
einamas kainas pas

BALZEKAS MOTOR SALĖKI
4030 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 2082

VIENATINĖ LIETUVIŲ 
AGENTŪRA

GENERAL MOTORS

PONTIAC IR OAKLAND

Tel. Lafayette 8662 Ofisas ir Uez. 
ir 2384 4401 S. Mozart St.

J. C. ENCHER & CO.
OENERALIAI KONTKAKTORIAI 
Real Estate ir visokia apdrauda 

Notary Public 
Skyrius 4429 So. Fairfield

METROPOLITAN 

ELECTRIC SHOP 
G. Navadomskis, Savininkas

Elektros kontraktorius
2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

FOUR LEAF CLOVER 
CONSTRUCTION

Fundamentai 
Cementiniai bloksal 
Garadžlai, porčiai

2 metų lakio Išmokėjimui
Taipgi budavojam visokius naujus 

. namus.

1436 W. 45 St. Yards 2124

Arba

2100 W. 23 St. Canal 5065

PUIKIAUSI KARAI

DE SOTO, REO IR 
PLYMOUTH

Pigus važinėjimas.
Labai žemos Kainos

Didžiausias pasirinkimas Vartotų 
iKarų už Labai Pigių Kainų.

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

AUTOMOBILIŲ CHAMPIONAS

B U I C K
Per 26 Metus Užima Pirmenybė.

Pirm negu pirksi automobilių, pamė
gink BUICK

ARCHER BUICK CO. 
4400 Archer Avenue

Vlrginla 2400 
1 Blokas Nuo Kedzle Avė.
JONAS SLEGAITIS
LIETUVIS PARDAVĖJAS

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS, Sav.

806—8 West 31 Street 
Tel. Victory 1696

DE SOTO IR PLYMOUTH
Geriausios Rūšies Automobi- j 

liai.
Ateik pažiūrėti musų nau- j 

jausiu DE SOTO ir PLY
MOUTH Chrysler išdirbystės 
automobilių už labai prieina-1 
mų kainų.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. 
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.

GAGE PARK MOTOR Į 
SALES

Joe Bagdonas, Savininkas į 
5625-27 S. WESTERN AVĖ.

Telefonas Prospect 5669

Phone Republic 49 49

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorius

Mes moliavojime, dekoruotame ir 
Išpoperluojame visokius namus. 
Musų kainos labai prelnamos ir dar
bas garantuotas. •

6127 S. Maplewood Avė.

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausla.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
Maltavojimo Kontraktorius

Maliavų ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas stakas.

2334 So. LEAVITT ST.

MUSŲ BARGENAI

nebrangus.
7126 So. Rockwell Street

Telef. Republic 5099 
Mes pervežame daiktus ir į 

1 kitus miestus.

Parsiduoda 4 kamb. namas 2 
mieg. viršuj, gražus kiemas, višti- 
nyčia. 1319 Cora St. Joliet, 111.

Reikia mažo ūkio išmainymui į 4 
apt, medinį namų, pečiais šild. e- 
lektros šviesa, pietuose, baltųjų dls- 
trikte. Visos smulkmenos laišku. 
Sav. 3150 Lake Park avė. Chicago.

Pardavimui 2 apt. po 5 kamb., 
miegamieji porčiai, 2 apšild. apara
tai, didelis plasteriuotas beizmentas, 
platus totas, šalinis įvažiavimas, 
5650 No. Menard. Savin, išvažiuoja. 
Reik parduoti šiandie, ned. ar pan. 
$3,000 už eųuity. Ateik ir pamatyk.

50 p. tuščios, arti 47 ir Ashland, 
už cash pigiai, nė,r skolų, Pearson, 
Rm. 301, 155 No. Clark St. Tel.
State 7087-8.

ANT PARDAVIMO

Statau naujus namus ir se
nus priimu į mainus.

2608 WEST 47 STREET 
Tel. Lafayette 1083

MORGIČIAI-PASKOLOS

Arti Marąuette Parko G 
kamb. muro bungalow, 2 ka
rų garadžius, platus lotas, bus 
parduotas už pirmų teisingų 
pasiūlymų.

Naujas 4 flatų namas, arti
“ i strytkarių linijos ir Marąue- 

AR NORI PINIGŲ į tte Parko. Priims senų namų į 
ANT PIRMU MORGICIŲ mainus.
Skolinam pinigus ant medi- 

i niu ir mūriniu namu. Komišas 
tik 2%. Kreipkitės į

Public Mortgage Exchange

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

SKOLINAM PINIGUS
$50,00 iki $30,000 

chicago J neiniam komiso iki $300.00
J. NAMON & CO.

6755 So. Westem Avė.
Telefonas Grovehill 1038

60 pėdų lotas, arti Marąue
tte Parko. Mainys į biznį.

2 flatų muro namas, arti 
Marąuette Rd. ir VVestern avė,. 
G-G kamb., karštu vandeniu 
šildomas. Mainys ant medinio 
namo Brigliton Parke. Kreip
kitės.

A. N. MASULIS 
6641 So. Westem Avė. 

Republic 5550

FARMOS.

VARNIŠIUS
Didelis pasirinkimas v.ar- 
nišių nuo $1.39 UŽ 

gal. ir aukščiaus.

Geriausio Sorto FLAT 
PAINTAS $2.50 už
galioną.

MALIAVOJIMUI ŠEPE
ČIAI, 4 colių pločio nuo 

Ir aukščiau.

“DUTCH BOY”
St. Louis U’hite Lead ma
liava $11.25 už 
100 svarų bačkutę.

NAMAMS MALIAVA
Geros rūšies $1.48 
už galioną.

NAKTINĖS JUTRINOS
Didelis pasirinkimas ski
rtingų išdirbysčių už kai
nas, kurios nustebins ta
ve. Specijalės Cylinder
naktinės jutrinos su 3 ra- Mes turime lietuviškų 
ktais 75c ir aukščiau, dalgių.

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

A. M. BUTCHAS, Savininkas
4414 South RockweII Street

Telefonas Lafayette 4689

PINIGAI PASKOLAI 1-MI MORGI- 
Č’IAI

rraperterlams tiktai. D. P. Foley 
& Co. 906 Lakeside PI. Tel. Long- 
beach 2897
n. --- ,! —m;

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Grocernė Ir delicatesBcn. 5522 El- 

ston Avė.

UKfcS — FARMOS 
80 akrų ūkė, arti ežerų, budinkai, 

miškas, sodnas $1,500.
80 akrų, gera ūkė, gyvuliai, pa

dargai, apsėti laukai, $4,000.
40 akrų, gyvuliai, padargai, 

ti laukai $2,700,
Taip pat turiu Ir ant mainymo.

P. D. ANDRF.KUS 
R. 1, Pentwater, Mich.

$3,000 VERTĖ UŽ $475
4 kamb. rakandai 60 dienų 

vartoti. 3 šmotų tikras Mo
liai r parloriaus setas, vėliau
sios mados; dailus 8 šmotų 
valgom, setas, 4 šmotų riešuto 
medžio mieg. setas su spring- 

'sais 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 
j rezidencija, 8228 Maryland 
' avė., vienas blokas j rytus nuo 
'Cottage Grove avė., Tel. Ste- 
iv art 1875.

apse-

PRIVERSTAS PARDUOTI, $2.000 
už 1 ak. mažas namas, gera vieta 
triuškiams ir paukščiams, arti Ben- 
senvllle. % m. J š. nuo Grand avo. 
ant county rubežiaus. E. J. Kenney, 
Bensenville, III.

Pagerintas ūkis, 40 nk., namas, 
barnė, gar. 2 mail. | Avalon, Wis. 
85 mail. j Chicago. Kad užbaigti 
reikalus už $5,000. R. J. Smith, 
1446 Hollywood avė. Chicago.

Pardavimui La Porte Co. Ind. 100 
ak. geras namas, 2 bar n ės, si'o, kiti 
budinkai, 7 karvės, 3 arkliai, 20 
kiaulių, 100 vištų, įrankiai, $10,500, 
H cash, likusi lengv. iflmok. Art. 
AVilIiams, Wanatah. Ind.

40 AK. FARMA, 7 KAMB NAMAS
ba.rnė 40x55, guli už 80 rodsų nuo 
£«rnės, pirktos rezortui. Del kainų 
angliškai klausk. Ralph Smith, Ke- 
wadln, Mich.

91 ak. geri namai, lygi, gera že
mė, 22 galvijų, įrankiai, Javai, šte

inas, bulvės, vaisiai, J 10 dienų už 
$11,500. A. E. Stlles, Decatur, Mich.


