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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
MILŽINIŠKAS ATEITININ

KŲ KONGRESAS

ANGLIJOS KABINETAS 

VEIKIA

VOKIETIJA PALANKI 
EUROPOS VALSTYBIŲ 

FEDERACIJAI
LONDONAS, liepos 17. — (

Anglijos valdžia gavo žinių,' PARYŽIUS, liepos 17. —| 
kad Egiptui gręsia gyventojų /Vokietija palankiai atsakė j 
sukilimai, atkreipti prieš ka- i'Francijos sumanymų sudaryti J 
ralių Fuad, kurs ilgi metai Europos valstybių federacijų, t 
yra Anglijos ištikimuoju tar- Kaip Italija, taip ir Vokie-J 
nu. /tija reikalauja, kad ton pla-

Po kruvinų įvykių Alexan- muojamon federacijon būtų 
dria mieste, visur kitur prade- priimtos ir Rusija su Turki- 
jo labai nerimti gyventojai. ja.

-*•1

Šis užsisukimas yra arti Altoona, P,a. Fotografija nutraukta iš oro.

Anglijos kabinetas išspren-j, Vokietija atsakyme tarp ki 
dė Į Egipto pakraščius tuo- (tko iškelia taikos sutarčių pe
naus pasiųsti karo laivus. įrtaisymo klausimų.

Be to, daugiau kariuomenės j Pagaliau pataria federaci-,) HELSINKI, liepos 16. — 
sutraukiama į Alexandrių. įjos klausimu sušaukti konfe-[Trečiuoju kartu skaitant Suo- 

-------------------- i.rencįjų rugsėjo mėnesiu, •

I
paleistSelmas°m,jos i chicagoje

ALEXANDRIJOJ DIDELES 
RIAUŠES; ŽUVO 16

ŽMONIŲ

KLAUSIMAS

Chicagos aldermonų tarybo. 
je išnaujo iškeliamas vandens 

jokias valdiškas vietas, staiga į saikrodžių (meterių) klausi- 
ADRESUOJAMI Į ČEKIJĄ 'paskelbta, kad seimas palei-Imas. Norima šiuos saikrod-

iiūjos valdžios sumanymų įsta- 

Ministeris Briand patenki-‘tymui, kuriuomi einant visi 
ntas Vokietijos palankumu, [(komunistai negali patekti į

Birželio 21, 22 ir 23 d. .Kau
ne įvyko ateitininkų jublieji- 
nis kongresas, kuriame daly
vavo 2,169 dalyviai. Toks gau 
sus mokslų einančios jaunuo
menės ir jį užbaigusiųjų su
važiavimas yra labai retas at
sitikimas. Suvažiavimo gau
sumas rudo, kaip labai bran- 

’gūs ir vertinami yra Kristaus 
i paskelbtieji idealai mokytų 
žmonių tarpe.

Kongresas praėjo labai pla-

rtininkai. Sporto srity ateiti
ninkai pasirodė pirmoje vie
toje; nugalėjo net ir vokie
čius. Į

Misterija “Amžių Karžy- 
gis” buvo vaidinama po atvi
ru dangumi. Nežiūrint tam ti
krų pasireiškusių trukdymų, 
misterija sutraukė keletos tū
kstančių žiūrovų minių. Mis
terija parašyta Vytauto Did
žiojo garbei, liečiant patį Vy
tautų Didįjį, keliantį tautos 
dvasių ir partiotinius jaus
mus.

Kongresas Ateitininkų fe-
; čia ir turininga programa. Jis deracijos vadu vieton atsisa

REKORDŲ LIGA PALIETE 
IR VAIKUS

Daugelis suaugusių žmonių

[sušauktas trejopo jubiliejaus 
'proga: 1,500 metų nuo šv. Au
gustino mirties, 509 m. nuo 

i D. L. K. Vytauto (Didžiojo 
! mirties ir 20 m. nuo ateitini
nkų organizacijos įsisteigimo. 
i Į kongresų teikėsi atsilan

kiusio prof. St. Šalkauskio iš
rinko prof. K. Pakštų, gi į 
federacijos tarybų: J. E. vy
sk. Reinį, Dr. Turauskų, prof. 
Mykolaitį—Putinų, Dr. Bist
rų, Dr. Bielskų, Dr. Ruginį, 
Dr. Raulinaitį, p. Krikščiūnie-

kyti ir pasakyti labai gražių ’n^> kun. Malakauskų ir Dr.
VAMHCMC cAiizDnrk->iiT i . sveikinimo kalbų Apaštališko- fLeimonų; į revizijos komisi-
VANDENS SAIKRODŽIŲ siekia visokių rekordų (pir- .gost”o Nuncijus J. E. Ark. »•' kun- Prof- Kemešį, p. Sta-1 nunvyua o. j'j. m n.

me»ybės)<ka4 .tuo būdu pel- ;lBartoloni> Teikėsi aUUankyti 
nvti garbę ir turtų, kad pa- /aukštieji mūsų bažnyčios hie- 
garsėti. Štai lakūnai siekia, rarc}jjjos atstovai: J. E. vys- 
aukščiausia į padanges iškil-|kupai gu j E Arkivyskupu 
ti orlaiviais, ilgiausia skraidy- Metropolitu Skvirecku prie- 
ti be nusileidimo, kuogrei- 'gaky

rkienę, Dr. Jasaitį, Dr. Rugi- 
nienę ir Dr. Karvelį; į garbės 
teismų: Dr. A. Juškų, Dr. J. 
Grinių ir doc. B. Vitkų.

“M. L.”

''džiamas.
Seimas paleistas, kada soci-

ALENANDRIA, Egiptas, 
liepos 16. — A’nka r šis mies
tas paliestas kruviniausių į VIENNA, Austrija, liepos Ralistai atstovai iškėlė reikala- 
riaušių, kada skaitlingos dar- ,17. — Čekoslovakijos valdžia avimų komunistų suvaržymo 
bininkų ir kitų žmonių minios paskelbė, kad iš užsienių ant įsumanymų atidėti kitam sei- 
sukėlė priešvaldiškas demon- j siunčiamų laiškų į Čekoslova-' mui — po naujų rinkimų, 
stracijas ir puolė policijų. įikijos miestus, šių vardai tu- ---------------------

Policijai pagelbon prisiųsta būt rašomi čekiški, bet ne 
kariuomenė. Ligi vėlaus vaka- [vokiški. Vokiškais miestų va
ro gatvėse kovota. 16 žmonių |I-dais laiškai nebūsiu prista- 
žuvo, tarp jų 1 policininkas. l°nii adresatams
Arti 300 sužeista. Tarp sužei-

LAIŠKAI

TURKAI NUKOVĘ 3,000 
KURDŲ

stų yra 11 europėnų.
Naktis praleista be šviesų,

nes riaušininkai sudaužė ga-!

JGALIAVO PALEISTI 
PARLAMENTĄ

ISTANBUL, Turkija, liepos 
17. — Turkų valdžia prane
ša, kad Ararato apylinkėse 
jos kariuomenė nukovusi ir
palaidojusi 3,000 kurdų suki-

lytas dTktroV'lenįnčh,’ glt-i BERLYNAS, liepos 16. - lėlių.
vėse. Vokietijos parlamente baigia

mi svarstyti valdžios sumany-
APDOVANOTAS BARONO m“i dWin,i kaiknriuos mokes-

Kariuomenė dabar briaujas 
Ararato pašlaičiais tikslu iš
naikinti sukilėlių likučius.

žius įtaisyti į visus ligi vieno 
namus. Norima, pataisyti mie
sto ordinansų (įstatymų), ku
riuomi vieno ir dviejų pagy
venimų namai neliečiami.

čiausia nuskristi iš vienų vie
tų į kitas. Siekia pirmenybės

Kongresas gavo sveikinimų 
ir laiminimų šv. Tėvo. Šv. Tė-

PASKIRTA ARTI 5 BI- 
LIONAI DOL.

MIRĖ CHICAGIETIS 
KUNIGAS

Dixon, III., mirė Šv. Patri
ko parapijos klebonas kun. J. 
J. Clancy, 56 m. Velionis bu
vo gimęs Cbicagoj. Paliko se- 

į nutę motinų, du broliu ir dvi 
seseri.

išradėjai, kiaulių šaukėjai, ko- iVag gavo sveįkįnjme džiaugiasi 
mų lukstjtojai, bėgėjai, ant-ateitiriink?ų organizacija, kaip 
stiebų aukštai stovėtojai, ir turėjusia daugelį nuopelnų
t t • • •. i praeity ir daug žadančių atei-

Tų rekordų liga pagaliau
užsikrėtė ir vaikai. Štai Chi-I Tėvas Bavo ,ai§ke linki
ca£°j ir apylinkėse vaikai iš- /Lietuvos katalikams studen- 
galvojo kuoilgiausia sėdėti į-‘tamg ir moksleiviams atnauji- 
silipus i medžius. Įvairiose gav0 tikėjimų bei pa

maldumų savo uolumų, kadmiesto dalyse eina lenktiniavi 
iriai

Dabar mergaitės pradeda '

AVASHINGTON, liepos 17. 
— Praeitoji Kongreso sesija 
įvairiausiems reikalams pas
kyrė arti penkis bilionus do
lerių. Pasirodo, su išlaidomis 
visai nesiskaitoma.

PREZIDENTAS VYKS Į 
PARKUS

TITULU
I -------------------------

LONDONAS, liepos 16. — 
Buvusis Britanijos ambasado
rius Am. J. Valstybėms, Sir 
Esme Iloward, apdovanotas 
barono titulu. Jis pasivadino 
“Baronas , Howard iš Pen- 
rith.”

įčius. Daugelis atstovų tai ko- 
[voja.

Prezidentas von Hindenburg 
ikanclierį Bruening įgaliojo 
paleisti parlamentų, jei tie su
manymai nebūtų pravesti.

FRANCŪZAI KOVOJA 
MAURUS

IŠSKRIDO ATGAL J 
ŠPICBERGENĄ

DIDĖJA NEDARBAS 
BRITANIJOJ

LONDONAS, liepos 16. — 
Nežiūrint valdžios aiškinimo
si, nedarbas Britanijoj didė
ja. Oficialiai skelbiama, kad 
bedarbių skaičius yra jau 
1,933,500.

FRIRDRICHSHAFEN, Vo 
ikietija, liepos 17. — Orlaivis 
<“Graf Zeppelin” išskrido į 
(Špicbergenu. Aplankys tas a-j 
•pylinkes, kur anais metais su
lūžo italų orlaivis “Roma” ir 
ižuvo 16 žmonių.

CASABLANCA, Francūzų 
Moroko, liepos 17. Į— Fran
cūzų kariuomenė turėjo du 
mūšiu su maurais sukilėliais. 
Žuvo 16 francūzų kareivių. 
Maurų pusėje nuostoliai di
deli.

Bara Lincoln parko 
policmonus

Municipalinis teisėjas Pad- 
den Lincoln parko policmonus 
ne tik nubara, bet žada juos 

i areštuoti už tai, kad jie nu
sižengusius automobiliais va-! 
ižiuotojus, atsakomingus pilie
čius, laiko kalėjimuose. Del me 
inkų nusižengimų areštuoti tu
rėtų būt tuojaus paliuosuoja- 
mi.

mūsų tėvynė spindėtų atgimi
mo aušra, kaip įgijusi Vytau
to laikais šviečiančios garbės,
klestėjo ir švietė. . .¥. A A . _ .

Sv. Tėvas, prašydamas auk- P°ral savaip atostogų , Yri
mą išgirsti ir matyti. Visi gausiojo Lietuvai naujų įr lowstone lr P»rkus.
kiti per kitus siekia pirmeny- gausiausių malinių, iš visos
bės, kad tuo būdu pelnius tu- širdies siunčia ateitininkų or- 
ščių garbę ir pinigų. ganizacijos nariams, jų vada

ms ir jų visų šeimoms savo 
ypatingų laiminimų.

Kongresų sveikino mūsų vi
si vyskupai, KVC, įvairios

siekti rekordų kuoilgiausia su-
, ptis supyklėmis.

Ko čia daugiau nebus gali-

AVASIIINGTON, liepos 17. 
— Aplink rugpiūčio 15 d. pre

zidentas Hoover žada vykti

APIPLĖŠĖ BANKĄ

BOLIVIJOS NEPRIKLAU
SOMYBE

LA PAZ, liepos 16. — Mi- 
litarinė Bolivijos valdžia pa
skelbė trijų dienų šventę im

inėti 121 metų respublikos ne
priklausomybės sukaktuveR.

Negrąžinama pagrobta 
mergaitė

Praėjo du mėnesiu, kaip lai
šku buvo žadėta Mrs. K. Mo- 
roney grųžinti jos 2 metų me
rgaitę, kuri gegužės 15 d. pa
grobta. Žadėjimas nepildomas.

Kankino žmogų '
Pas W. A. Decker į aparta- 

mentinį pagyvenimų, 5858 So.
Kedzie avė., vėlai vakare įsi- katalikų organizacijos ir at-
kraustė trys ginkluoti plėši- skiri asmenys. Taip pat kon- 
kai. Patį Becker piktadariai gresų sveikino ir kai kurios

PAGROBĖ 50,000 DO
LERIŲ

AVILLMAR, Minn., liepos 
17. — Penki plėšikai čia už- 
puloė bankų. Pagrobė apie 50,- 
000 dol. ir pabėgo automobi
liu. Apsišaudymo metu dvi 
moteriški plėšikai pašovė.

BIRMINGHAM, Ala., lie
pos 16. — Iš Woodlawn Na
tional bankos trys plėšikai pa
grobė apie 24,000 dolerių.

STRATFORD, Wis., liepos ALBANY, N. Y., liepos 17.
il7. — Trys plėšikai pagrobė.— Einant šių metų federaliu 
il2,000 dol. iš vietos valstybi-l cenzu, New Yorko valstybė 
nės bankos. turi 12,609,555 gyventojus.

Pravedė prfedlnj sąmatą,

Chicago aldermonų tarybos 
finansų komitetas pripažino 

įpriedinę išlaidoms sųmatų — 
7,271,369 dol.

kankino, kad jis pasakytų, kur 
turi paslėpęs pinigus ir bran
genybes.

Ant galo tik su 10 dolerių 
pabėgo.

3 žuvo ir keturi sužeista
Palei ežerų ties 51 gatve fkt. 

vakar susidaužė trys automo
biliai. 3 žmonės žuvo ir 4 ki
ti sužeista.

net priešingos savo ideologi
ja organizacijos. '

i Visas kongresas, be prade
gamojo ir baigiamojo visumos 
posėdžio, praėjo atskiromis 
(sekcijomis: visuomenininkų.!
leucharistininkų, abstinentų ii

PHILADELPHIA, Pa., lie
pos 17. — Šis miestas turi 
1,961,458 gyventojus. Praeitai 
dešimtmečiu padaugėjo 137,- 
679 žmonėmis.

PINIGŲ KURSAS

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Dailus oras; tempe
ratūra kyla.

Birželio 22 d. buvo labai 
graži sporto šventė ir labai 
įspūdinga p. V. Bičiūno pa
rašyta misterija “Amžių Kar- 
žygis.”

Į sporto Šventę buvo atvy
kę net vokiečių katalikų spo-

Lietuvos 100 litą -..$10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.80 
Francijos 100 franką 3.91 
Italijos 100 lirą 5.23 
Belgijos 100 belgą 13.94 
Šveicarijos 100 franką 19.37 
VokietijoB 100 markią 23.85
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klas ir ten, žinoma, jų dvasia yra iškraipo
ma, auklėjimas vedama nepalankioje mūsų 
tautai dvasioje.

“P. B.”, apie tai rašydamas, pastebi: 
“Mokyklos pas mus mažinamos, o no- 

įinčių mokytis vis daugiau randasi. Negalė
dami įstoti j savųsias mokyklas, vaikai bru
kasi į svetiniųaįas (lenkų, vokiečių, rusų). E- 
sant maža gimnazijų, tenka apsiriboti nuo 
daugybės stojančių ‘stipriais’ egzaminais. Ir 
vėl neįstoję į lietuviškųsias, stoja į kitatau- 
tiškųsias. Pasitaiko, kad ir iš pedagogų ne
apsižiūrėjimo ar apsileidimo ‘nusikirtę’ vai-

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI |!

PROTESTANTŲ RAUDOS.

Ne vienas Anglijoj angliko
nų tikėjimas laipsniškai griū
va. Ir Vokietijoj liuteraniz- 
mas pradeda nykti.

Vokietijos protestantų laik-

tantų pasaulis tik Apaštalų į 
Soste pamatys tikrųjų šviesų. 
Skaitlingais būriais pasuks. 
Katalikų Bažnyčion, nes tik 
joje yra žmonijos išganymas, I 
neskaitant liglaikinės palai-. 
mos. ,.\i

Kol-1 <as protestantų, vadai Įraščiai daug apie tai rašo.
Ieško priežasčių. Nors to prie-Į nenori pasiduoti ir skundžias 
žastys yra žiomos, nes aiš- pasauliui
kios, bet prolestantų vadai jų 

kai‘bėga’ i nelietuviškas mokyklos. Sis neiš-1 ar g(d mlsiduoda
kinys, girdėt, pastebimas ir mūsų PatlanS^e-Į nemattj

Ypač Saksonijos protestan

X.

BAŽNYČIA IR KAPITALIZMAS.

“Panevėžio Balsas” rašo, kad tuo klausi
mu yra išleidęs ganytojiškų raštų Haarlemo 
vyskupas. Ganytojas pirmiausia paneigia 
socialistų ir liberalistų klaidas ir nurodo ka
talikų darbuotę, kovojant su tom dviem 
srovėm. Toliau klausia, dėl ko tikima nuo
mone, būk Bažnyčia pataikaujanti kapitalis
tams. Jo nuomone, to priežastis esanti ne ki
ta, kad tarp katalikų randasi tokių, kurie ne
išvengė apsikrėtimo liberalistų dėsniais ūkiš
kame veikime. Todėl mažiau suprantu žmo
nės įsivaizduoja, kad katalikų Bažnyčios mok 
slas atsako elgesys tokių katalikų kurie iš- 
tikrųjų nesitaiko prie Bažnyčios nurodymu. 
Jie neatsižvelgia į griežtų teisybę, ypač ap
leidžia meilės pareigų darbininkams. Jie pa
miršta, jog kapitalas, kurį jie vartoja, turi 
tam tarnauti, kad kitiems duotų uždarbio,— 
ir mušto vien apie tai, kaip padidint savo tur
tus. Jie užmiršta Šv. Rašto žodžius, kuriais 
Dievas meldžiamas neduoti mums nei turto, 
nei skurdo, bet suteikt, kas reikalinga pra
gyvent. Be to, mes retkarčiais turime save 
rimtai klausti, ar mūsų reikalai, kuriuos su
lig savo padėtimi laikome būtinais, neviršija 
protingo saiko — nenaudai darbo žmonių, 
kurie mums tarnauja.

Lietuviškoji visuomenė tuo labai susirūpinu 
si.”

Kaip žinoma, lenkai ir vokiečiai visas 
pastangas deda, kad tik kuodaugiausia pri
stačius savų mokyklų Lietuvoje. Jie tiksliai 
tų daro. Gaila, kad to nemato tautininkai ir

tų spauda pastaraisiais me
tais daug aimanuoja, kad pro-

VIENAS ĮŽYMIŲJŲ LA 
KŪNŲ.

Mažai kam žinoma, kad Is-

LAIMĖJ? DOVANAS.

testantai nelanko savo bažny-: panija turi vienų įžymų lakū- 
čių. Sako, kun seniau kas sek-'nų, prigulintį aukštųjai ispa- 
madienis susirinkdavo žmo-'nų kilmei. Tai princas Alfon- 

savo apsileidimu padeda pripildyti lenkų irinių šimtai, šiandie tik po ke-'sas, karaliaus pusbrolis, virš
vokiečių mokyklas lietuvių vaikais.

APIE PABALTĖS VALSTYBES.

jlias dešimtis.
Taip yra didesniuose mies-

Anuo kartu pasidžiaugėme dėl paskelb
tosios lietuvių latvių spaudos vienybės. Ne
maža dėl to džiaugsmo rodo ir Lietuvos 
spauda, nes toji spaudos vienybė galės daug 
padaryti suartinimui lietuvių ir latvių tautų. 
Nuo spaudos vienybės daugiausia pareis ir 
Pabaltės valstybių sųjungos sudarymas.

Pabaltės sąjungai 
kliudo lenkų intrygos.

sudaryti daugiausia

40 metų amžiaus. Ilgiau dvi
dešimts metų jis kasdien or

iuose. Miesteliuose — toli1 blo-; laivinis skraido. Jis skraidė 
giau. Kai-kur sekmadieniais j pirm didžiojo karo Europoje.

Paskiau dalyvavo kare Moro- 
koj, Afrikoj. Princas Alfon
sas nesenai vokiečių orlaiviu 
“Graf Zeppelin” aplankė abi 
Amerikas. Jis yra vienas tų,

protestantų bažnyčiose priče- 
riai pamokslus sako vos į ke
lis atėjusius žmones.

Vokietijoj protestantų baž
nyčios yra visur puošnios ir
didelės. Kuone visos istori-1 kurie nepasitenkina šių dienų 
nės. Jos atimtos nuo katalikųĮ orlaiviais. Jis pramato, kad 
16-ųm šimtmety, kada Liuteris i už keliolikos metų šiandieni- 
sukėlė maištus prieš Romo3'niai orlaiviai pasiliks be reik-

Jie visas pastangas Bažnyčių šmės. Sako, bus padirbdintos
Kad daugiau savo žmonių į rakietinės oro mašinos. Tomis 

patraukti į bažnyčias, pro-į naujomis mašinomis iš Euro- 
testantai pryčeriai įveda vi-įpos į Ameriką per Atlantiką 
šokių naujanybių. Kai-kur net bus galima nuskristi į tris

deda, visas savo “gudrybes” panaudoja, kad 
tik sulaikyti Latviją, Estija nuo vienybės su 
Lietuva. Tam tikslui net pati, Lenkija, į 
Pabaltės sąjungų pasisiūlo, nes žino, kad į 
tokių sąjungą, kurion priklausys Lenkija, iįvesta išpažinties klausimas,
Lietuva neis.

Reikia pasakyti, kad lenkų intrygoms 
labiausia pasiduoda Estija. Bet, manoma, 
kad ir estai, ar ankščiau ar vėliau, nusikra
tys žalingos ir jiems ir visai Pabaltai lenkų 
įtakos, pasidarys sukalbamesni ir tada bus1 
galima sudaryti trijų valstybių sąjungų, kuri 
būtinai yra reikalinga, jei jos nori užsitikrin
ti nepriklausomų ir stiprių ateitį.

valandas. Mašina leksiant?
kai-kurios katalikiškos pamal-į kai didžiosios anuotos šovi- 
dos įtaisyti katalikiški alto-įnys.

' riai. Bet ir tot- naujanybės Į Prirįcaš sakosi norįs tų lai- 
žmonių nepatraukia į bažny-įkų sulaukti. Apie’tuos busi- 
čias. Protestantizmas išgvero'mus laikus jis entuziastiškai 

x nddeti-ir iš pat vidaus pūsta. Didelė j atsiliepia. Anot jo, 
protestantų didžiuma nepripa-; nėms mašinoms išpradžių ra- 
žįsta net Kristaus dievybės, į sis galybės įvairiausių kliūčių.

Dirstelkime, l^vs veikias A-'Bet žmogus savo protu tai 
merikos J. Valstybėse. Protes-!visa nugalės ir pažanga avia- 

! tautai taip pat atpuola nuo vijoje eis pirmyn ir pirmyn,
Brooklyno katalikų laikraštis “The Tab-isavo bažnyčių ir klaidžioja, 

lot”, liepos 12 d. laidoje, papildo žinias J. M. iper tamsybes, ieškodami švie

Morta Gray iš Minneapolis, Minn., yra laimėjusi kontes- 
te aukščiausių dovanų — $1,500 už ypatybę, kaipo “Meiliau
sia motina J. A. Valstybėse ir Kanadoj”. Ji yra 78 m. am
žiaus, motina šešių vaikų, bobutė dvidešimties vaikų ir bo
butė septynių vaikų — vaikų. Šalę jos Jonukas Le Huąuet iš 
Victoria Britų Colombijos, taip pat tame konteste laimėjęs 
$1,500 už ypatybę “Labiausia A a^uUi iantis vaikas J. A. 
V. ir Kanadoj”.

Pasakoja, kaip jis pats 
pirm dvidešimts metų Pary-

Socialistų ir liberalistų priekaištai kata- prof. Pr. Bučio konsekravimų vyskupu. Jisai sos. Žmonių patraukimui jų žinje mokinęsis skrajoti vos
likų Bažnyčiai neturi jokio pamato.

NEDOVANOTINAS APSILEIDIMAS.

Tautininkams valdant Lietuvą, vis dau
giau keblumų ir nemalonumų atsiranda švie
timo srityje. Jie persekioja katalikus moky
tojus, be jokio reikalo ir pamato uždarinėja 
privatines katalikiškas mokyklas, nori atim
ti iš Universiteto autonomijų ir t. t.

Pasirodo, kad dėl tos netvarkos, Lietuvos 
vaikai verčiami lankyti svetimtaučių moky-
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Dr. Andr. Kšesinskis Verte Pr. Gineitis

NEPAPRASTI ATSITIKIMAI TERE
SĖS NEUMANN GYVENIME.

(Pabaiga)
Tas faktas, kad stigmatai 

(žaizdos) atsirasdavo pas asmenis — ka
talikus, tenka aiškinti tuomi, kad Kata
likų Bažnyčios nariai lengviau sugeba nuo 
širdžiai, giliai, visa siela atjausti Kristaus 
kančias, Kuris kentėjo už žmonijos nuodė
mes, ir karštai trokšti patiems pergyven
ti visas Kristaus kančias. Tik palieku 
neaišku ir nepaprasta, kad Teresės žaiz
dos, iš kurių kas penktadienis sunkiasi 
kraujas, nepulioja, ncužgija ir visados pa
lieka tokios pat. Panašiai atrodė žaizdos 
ir kitų stigmatizuotų asmenų (šv. Pran
ciškaus ir k.).

3. Kaip išaiškinti Teresės ekstazes?
Teresės ekstazės bent- kiek gulėtų bū

ti prilyginamos somnambuliniam stoviui. 
Tačiau nuodugniau palyginus, labai nuo

Arutis.

TARP GELIŲ.

Gėlių darželis gražiai sužydo.
Savo grožybė žavi visus,
Skaistveidė sesė liūdnai pragydo. 
Liedama dainan skausmus savus...

Jos ilgos kasos liemenį dengė, 
Rūtų vainikas galvų dabino,
Lig karalaitė, rodos, ji žengė 
Bet niekas josios nebemasino.

Tasai, kurs buvo jai artimiausis,
Žuvo begindams laisvę tėvynės,
Liko atimtas, kas jai brangiausia, 
Nūn deng’ jį kapas laisvos gimtinės.

Lyg vaidilutės laikais Praamžių, 
Baltos, kaip gulbės, ugnį kūreno, 
Taip ir ji liūdna pašventė amžių 
Būti vienatvėj, kaip jam ketino.

Kas ankstų ryta, vakarų vėlų 
Ji ant jo kapo klupa, rymoja,
Siunčia Kūrėjui maldas su gėla 
Ir jo žygdarbiais save godoja.

O prisiminus visa, kas buvo, 
Ieškojo savo sielai stiprybės, 
Nebeprižadint kas amžiams žuvo 
Ilgesio daina sklind į platybes.

pažymi, kad prof. kun. Pr. Bučys konsekruo-bažnyčiose rengiamos įvairios, išrastu orlaiviu. Tada orlai- 
tas tituliariu Olimpo, Bizantijos slavų apei- ' pramogos, sakomos politinės viai ir jų Įtaisymai buvo ny- 
gų, vyskupu. Naujasai vyskupas atstovau- prakalbos, taisomi visoki pa-! kfls, buvo baimės pakilti o- 
siųs rytų apeigų katalikus Romoje. Konsekra-'sauliniai koncertai. Tas žmo-įran- Kaskart, jie buvo tobuli- 
cijos apeigoms, kuriose dalyvavo daugybė nes dar daugiau atbaido. Jie narni. Šiandie jau daug pažan- 
Rvtų Bažnyčios žymesnybių, vadovavo vys-j mato, kad tenai nėra nei jo-'gos atlikta, bet toli dar prie 
kūpąs Mykolas Kurteff, Bulgarijos kataliku kių Dievo malonių, nei kitko,' tobulybės. Nežiūrint to, žmo- 
apaštališkasis administratorius. Tikimės, kad kas galėtų žmogui užtikrinti ‘ gu* tuomi nepatenkintas. Jis 
šiomis dienomis sulauksime iš savo korespon- laimingų amžinų gyvenimų. Riekia greito — kuogreičiau- 
dentų Romoje platesnių ir smulkmeniškesnių' Taip yra su protestantizmu Mo skridimo. Jei šiandie grei- 
aprašymų apie Vyskupo Bučio konsekraci- ir kitose šalyse. j taisiais orlaiviais valandoje
jos iškilmes. ' Eina gadynė, kada protes-'galima skristi 300 mailių, tai

keleriopai | dant jis įspėja, kas orlaivi 
laukia — lietus ar vėtra. Tad 

Princas Alfonsas palankiai išsisuka iš nustatyto kelio ir 
atsiliepia apie Dr. Eckenerį, i tuo budu retai kada apsirin-

ateity bus galima 
smarkiau.

orlaivio zepelino koniandierių. 
Zepelino sėkmingas skridimą? 
priguli daugiausia nuo oro. 
Dr. Eckener nusakyti orų y- 
ra taip įgudęs, kad, rodos,

ka.

Princas skridime taip atsar
gus, kad jis tuo atžvilgiu ga
li būt lygus pulkininkui Lind-

jis blogą orą užuodžia. Skrin- bergli’ui.

Į pastarojo skiriasi; somnanibulikų pergy
venimai esti labai įvairios rūšies; sugrį
žęs į normalų stovi, somnambulikas apie 
juos nieko neatsimena. Teresės gi pergy
venimai yra grynai religinio pobūdžio iu ji 
gerai atsimena asmenis, atsitikimus, re
gėjimų smulkmenas, žodžiu, visa, ką ji 
matė ar girdėjo. '
4. Kaip išaiškinti gyvenimas be valgių ir 

gėrimų.
Tarp visų Teresės gyvenimo Įvykių la 

biausiai nepaprastu^ stačiai prasilenkian
čiu su gamtos dėsniais, reiškiniu gyve
nimas be valgių ir gėrimų. Patirta, kad 
žmogus be jokio maisto iki keliolikos 
dienų miršta. Kai kurie asketai — indai 
ir garsūs badautojai išbūna be maisto 
bent kelias savaites ir daugiau. Tokio 
badavimo metu jie paprastai stengiasi ne
judėti ir ramiai ilsėtis, kad bereikalin
gai neeikvotų energijos. Ir vis tik jų kū
no svoris kasdien mažta. Tuo tarpu Te
resė ilgesnį laiką niekuo nesimaitina. Ma
no išvykimo dieną iš Kounersrentli’o t. 
y. 1927 m. rugsėjo 2 d. sukako lygiai as

tuoni mėnesiai ir aštuonios dienos nuo to, 
kai Teresė paskutinį kartų reikiamai 
pasisotino. Taip pat reikia .pažymėti, 
kad ji laisvai juda, su žmonėmis ben
drauja, o jos kūnas visada palieka to 
paties svorio. Ji sveria apie 55 klgrm. 
Pagalios čia tenka primint jau ne tik 
keistas ir neaiškinamas, bet stačiai nesu
derinamas su gamtos dėsniais reiškinys, 
kad josios kūno svoris palieka toks pat, 
nors kas penktadienis ekstazės metų iš 
jos žaizdų išbėga gana daug kraujo.

ŠAUKSMASBEATSAKYMO.
Apie krikščionių persekiojimų Rusijoj ir 
Europos vyriausybių vadų veidmainybė.

(Pagal Roberto de Traz’o straipsnį laik
rašty “Revue de Geneve” 1930 m. 

Sausio mėn.).
Pietų Slavijoj gyvenąs Rusijos Pra

voslavų Bažnyčios Sinodo Pirmininkas 
Antonius pereitų 1929 m. Lapkričio m. 
padavė į Europą spaudą šiokį atsišau

kimų: ; * L -Į.
“Iš tolimųjų Rytų ateina į mus širdį 

veriančios žinios. Raudonosios kariuome
nės būriai, įsibraudami į Kiniją, žiauriai 
puolė naikinti tuos Rusijos emigrantus 
(pabėgėlius), kurie buvo radę prieglobs- 
ties svetingoj Kinų žemėj. Ištisus rusų 
pabėgėlių kaimus raudonieji išdraskė: iš
žudė vyrus, išniekino moteris, išskerdė 
net vaikus. Nebuvo pasigailima nei silp
nų nei ligonių, nei jaunų nei senų. Visi 
Rusijos gyventojai, kurie be ginklų gy
veno kinų žemėj buvo iškankinti ir iš
skusti su tokiu žiaurumu, į kurį iki šiol 
panašaus nebuvo.

“Kada mes atsimename protestus dė
kai neramumų Palestinoj ir kai kurių 
valstybių tuomet darytas pastangas (Pa
lestinoj, kaip atmename, žydai buvo nu
kentėję nuo arabų. D.) ir su tuo palygi
name dabartinį (valstybių) tylėjimų, tai 
mums ateina' galvon mintis, kad pasaulis 
nori Rusų tautos sunaikinimo. Šiandien 
jau sukako dvylika metų nuo to laiko, ka
da Maskvos didvaldos drasko rusiškąją

sielą, ardo mūsų kultūrų. Bažnyčios nai
kinamos, senobinės šventvietės išniekina
mos, dvasininkai ir tikintieji persekioja
mi. Kalėjimai prikimšti nekaltų, kurie 
čia miršta nuo kančių ir bado. Jie kan
kinami žiauriausiais kankinimais, su ku
riais palyginti blanksta ir kruviniausi 
Ikšiolinės istorijos lapai. Viskas daroma 
terorui padidinti. O pasaulio tautos tyli.

“Jos tyli. Ir ne tik tyli, bet kai ku
rios net suėjo su tais nežmonėmis į san
tykius, nors jos, ar iš spaudos, ar iš sa
vųjų pasiuntinių gerai žino, kokių bai
senybių tenai vyksta.

Šiandien aš, senelis-, kreipiuosi u į 
pasaulį. Į jus, tautos, į jus, kurie vairuo
jate valstybes, į jus, Rusijos sąjunginin
kės, kurios savo laimėjimus įgijote dalimi 
ir Rusijos sudėtomis aukomis, į jus krau
jo ir tikėjimo broliai, slavių tautos, už 
kurias Rusija atidavė savo mylimiausius 
vaikus. Aš šaukiuos į jus: pakelkit bal
sų už tautų, kuri norima išnaikint. Pada
rykit raudonosios tironijos baisenybėms 
galų! (Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį Labdarybės Skyrius.
PRIEGLAUDŲ REIKALU.

Prof. Kampininkas

Kaunas. — Retas kuris Lie- 
' tuvoj nežino, kas tai yra dik-

pirkti, fabriko trobesius pa
statyti, mašinerijai supirkti ir 
instaliuoti, žaliai medžiaga:

, . .. . ..supirkti ar iškasti, darbinin-iriu mokesčiu nesiusti ir, ant, . , . , ’ i kų atlyginimui, garsinimo ir
j galo, apeisianti sa ę, Z*aU 'pardavimo išlaidoms, kreditos
gėsi, jog, nepaisant to, kad , ,. , . . ,
.. , • • j- įSijlygos, dirbimo gamybos ir

; ne katalikus mulkiais vadi-l . , , . . ,r . . . . rinkos kainos, atskaičius visus
na, kunigus b.aur.aus.a anei-' mokesnius 
žia, ant Dievo burnoja, bet 
<avo susirinkimus katalikų sa
lėj laiko.

Lietuvių R. K. Labdaringoji 
Sąjunga jau per aštuonioliką

I Rinkliava. Šv. Antano rink- 
Į liavų bažnyčiose Arkivysku
pijos kanceliarija 
rugsėjo 21 dienų.

nukėlė į 
Bus ats-

įPROF. kampininko
RADIO

Kad amerikiečiai vyktų ke
lti Lietuvos industrijų, reikia 
kad aukščiau numatytos info
rmacijos būtų valdžios organų 
kontroliuojamos ir garantuo
jamos, kad būtų lankstus kre
ditas skolinant pinigus ir turtatūra (kaip nežinosi, nešda

j» ant savo kupros!), bet " dokunwntai‘ haVQ gerai

metų darbuojasi, kad įsteigti j pausdinta atatinkami vokeliai 
našlaičiams ir seneliams rei-' ir padalinta žmonėms iš ank- 
kalingas prieglaudas. Darbas
yra didelis, sunkus ir atsako- 
mingas. Jis nelengva yra įvy
kinti. Tiesa, pastatyti prie
glaudai namus gal būti nebū
tų taip sunku. Svarbesnis y-

Chicaga. —
tautiškose” kapinėse, kaip 

ocialistų laikraštis praneša,!

retas kuris yra diktatorių ma
čią lietuviu Dėlto Žemės Ūkio ekspo-

zišione, Kaune, Dr. Karvelis
buvo išstatęs Lietuvos ūki- pramones ir komercijos

vystymui, ne jų trukdymui, 
is kartus pagrečium vaiduo-! Par°dyti porų Diktatorių ( Medžiagos išdirbimas pačioje 
lis išleido vandenį iš kubilo,' karvę ir bulių. j Lietuvoje sumažins bedarbę ir
askui pradėjo duonos šmote- Į __ _ ~~~____ i išeivijos bangų, ir šalis eko

nomiškai pakils, — tada ne-

Iradėjo vaidentis. Nesenai'ninka,ns * Vienio svečiams

PRAŠAU NESIJUOKTI!us ant supiltų kapų pakas- 
kad skruzdelių prisiveistų.

Kaikas sako, jog patys be- .
v , tuka.s Tarpininkas , kuris • tuviai numirėliai tokias sel-!, . . . .... . SU1-

iv
nfi kaikurių jų kapų pamink- 
li su kryžiais pastatyti. A- 
ot bedievių tėvo J. Šliupo, vi- 

laisvamaniai yra kilę iš 
ezdžionių. Bet-gi ar-gi teko 
am girdėti, ar laikrašty 
caityti, kad beždžionei, ka- 
ii, karvei, arkliui arba ‘kitam 
okiam gyvuliui būtų pasta- 
rti paminklai su kryžiais.

nėms įsako mylėti savo arti
mų.

A. Nausėda,
Centro pirm.

CICERO, ILL

Čia gyvuoja Labdarių Są
jungos 3 kuopa, kuri da ne
skaitlinga nariais, bet girtinai 
darbuojas labdaringais tiks
lais.

Tas mažas gailestingų lietu
vių būrelis savo darbštumu 
ir aukomis šelpia kaikuriuos 
nelaimingus, biednus vargdie-

Prašymas. Labdariai įteikė 
prašymų šv. Kazimiero kapi
nyno direktorių valdybai, kad 
malonėtų Labd. Sąjungai pa-

. vesti žadėtųjų aukų — penkis
ra klausimas išrišti, tai sura- ... . , .’ . tukstancius dolerių.
dimas priemonių prieglaudų ' t

padaromi, ir skolinančio ar .išlaikymui. J Seimas. Sąjungos metinis j mus, ligonius, senelius, naž-
skolintojo teisės apdraustos. Į Labdaringoji Sąjunga prie seimas šiemet įvyks lapkričio laičius ir mažus kūdikėlius.
Įstatymai turėtų būti pritai- to rinitai ir tiksliai eina. Pir- d., &v- Kryžiaus par. salėj, j 1110 tai ip yra brangi Lietu- 

moje vietoje jinai norėjo pa- Toivn of Lake kolonijoj. Šiuo^ių Labdarybės sąjunga į ku- 
sidaryti prieglaudų užlaiky- šeiniu privalėtų susidomėti ne! verta visiems lietuviams 
mui šiokį tokį įeigų šaltinį, vien labdariai, bet visos mū-! priklausyti, nes mokestis la- 
Delto pirmiau statyta ligoni- draugijos ir visuomenė. | bai maža, tik 10c. į mėnesį.

negu prieglaudos. Gerai Praeitų metų seime buvo nu-j Dauguma daugiau ir nu 
tvarkoma ligoninė neš naudą tarta išmokėti ūkio skolas —Įveiktų, daugiau galėtų sušelp

i bebus pavojaus valstybės ūkio 
Worcestery išeinu laikraš- ,ygsvarai ir biudžeto balan.

tos daro protestui, kad! ^vainanių ir socialistų rei-, Konferencijos dalyvįai la.
kalams tarpininkauja, įdėjo domavosj ,gja paskaita ir 
šitokių savo raporterio korės- todėl prasidėjo disku.
pondencijų iš SLA. seimo: i sijos. Tarp kita ko, buvo pa-

Po truksmingo SLA. Sei- stebėta, kad Prekybos ir Pra- 
mo Chicaga jaučiasi, kaip po monės Rflmai Lietuvoje nelo. 
kokiai audrai ... 'šia. ^aip £yinįos rolės, kaip kad

Toliau: “Antroj sesijoj dėl prelegentui atrodė; buvo pa- 
neįsileidimo p. Bancevičiaus stebėta, kad veikiausia tik tie 
(Bancevičius yra ristikas va- Amerikos lietuviai dėtų savo 
dinamas “drapiežnu dzu-, kapitalus į Lietuvos industri- 
kum”) į mandatų komisijų, Į kurie čia Amerikoje ven

gia investmentų. Regimai, A. 
L. Ekon. Centrui teks nekar
tų grįžti prie p. Varkalos pa-

Detroit, Mich. — Liepos 5Įkilo didelis lermas”...
. lietuviški tavorščiai susi- 
nkę Šv. Jurgio para p. sa- 

in nutarė SLA. prez. Gegu- 
io neklausyti, ižd. Gngiui na-

Toliau: “Apie 200 opozici
jos šalininkų sekančių dienų, 
pasitraukė ir posėdžiavo kitoj . re^kštų minčių, 
svetainėj”. ! Apie Vaizbos Butų ir E-

irmoji Amerikos Lietuvių 
Ekonominė Konferencija *

kon. Centro rolę prekyboje ir 
i ekonominiuose santykiuose su 
.Lietuva dar kalbėjo Gen. Ko- 
’nsulas p. P. Žadeikis. Jis tru-

ANTRASIS POSĖDIS.

(Rašo Observer).

Šiemet Čikagos Liet. Vaiz- 
>s Butas išleido biuletinį, ku- 
ame įdėjo straipsnių apie 
ietuvų, apie D. L. K. Vytau- 

iškilmes, trumpą istorinę 
įžvalgų, biznio veikimų, Lie- 
vos kurortus, Biuleteno tik
as — paskatinti lietuvius, 
(t ir amerikonus pamatyti 
ietuvų tikroje šviesoje ir pa- 
ems vykti kraštą aplankyti 

kelti bet ugdyti prekybos

mpais žodžiais nurodė, kad 
Vaizbos Butams tenka Lietu- 

!vos produktų vartotojų ir jie- 
ir įvedus prohibicijų, Ameri- ms rinkos paruošimo rolė;

susidarė gamybos stag- Vaizbos Butams lemta suvai- 
nacija ir daugelis lietuvių ry- dįnti žymiausių rolę einant ta- 
žosi Tėvynėn, q kiti ir dabar jkon Lietuvos eksportui. Am. 
dar keliauja pasižiūrėti su vi- Lietuvių Ekonominiam Cen- 
ltim apsigyventi, sunaudoti |ruį tenka vadovauti ekono- 
savo kapitalų keliant Lietu- mįnio organizavimosi idėjai 
vos pramonę, tik dabar jau farpe pa£ios išeivijos, tenka 
amerikietis Lietuvon vykdą- kdti “spiritus movens” ir į- 
mas apie tai neįsako ir veikia traukti į šį darbų lietuviškojo
atsargiai. kamieno, įtraukti į organiza-

Išvadoje, p. Varkala siūlo ri.dnį darbų ir jaunąsias kartas. 
Prekybos ir Pramonės Rūmai Ekon. Centrui' teks eiti į arti- 
Kaune privalėtų numatyti ko-'mus santykius su ekonominė- 

mvv uguju pivKyoos kios pramonės yra reikalin-’mis organizacijomis Ameriko- 
ešius, garsinti Lietuvos ku- giausios Lietuvos ekonomi- je ir Lietuvoje, .kad galėtų 
Rt us, padėti Lietuvai finan- niam gyvenimui, t. y. kokiems' daugiau suteikti paramos jo 

dirbiniams Lietuvoje yra rin- (atstovaujamiems Vaizbos Bu- 
>rto ir Eksporto Komisija jka ir medžiaga tiems gami-jtams. Konkrečiai kalbant, — 
tbflrė žymesnius Čikagos ko- !nianiR dirbti, pav. durpių, la- Ekon. Centro ir Vaizbos Bu-

ngų bei duotų gamybų masi
nės produkcijos būdu; toliau,

ersantus ir jau išvystė nu
irto prekybų. Trūkstant ka- 
talų, ketinama organizuoti 
iporteriams talkininkauti ri
mšinė kredito įstaiga. Jis 
its specialiai vykstąs Buto 
ikalais Lietuvon, ir jam sma 
i, kad jam pavyko sujdomin- 
kelis amerikonų biznierius, 

irie irgi šią vasarą Lietuvon 
ųkosi.

p. Varkalds apskaitliavimu, 
rnerikos lietuviai nupirko a- 
ie 4 milionus dolerių vertės 
airių Lietuvos bendrovių a- 
?ijų ir šiaip investinę kapi
nių Lietuvoje arba giminėms 
elbėjo inveRtuoti. Bet nedau- 
elis tų bendrovių išliko per 
2 metų. Daug pinigų žlugo 
ei įvairių priežasčių. Karo 
įdustrijoms persiorganizuo 
ant į taikos meto industrijas 1 reikalinga kapitalo žemei nu-

tų ekonominė rolė yra jau nu
matyta jų pamatiniuose dės-

— vaisių konservai, uogų Ir niuose, kuriuos Konferencija 
vaisių džioviniams, gyduolių1 jau teikėsi užgirti.
apdirbimas; moderniškų ma- Šiame Konferencijos posė-

ašaras ir iš nelaimės išliuo- 
suos.

Širdingai dėkoju gerašir
džiams žmonėms, kurie manęs 
biedno, varguolio pasigaili li
gos nuspaudime.

Jau keletą kartų apturėjau 
aukų nuo Ciceros Labdarių 3 
kuopos. Ir dabar vėl aukojo 
$10.00.

Labdarys lankytojas, A. 
Janušauskas aukojo $1.00. Už 
jų mieiaširdystę ir aukas, ta
riu širdingai ačiū, melsda
mas Viešpaties Dievo visiems 
aukotojams sveikatos ir lai
mės.

Būdamas ligonis, matau 
laipsnį sveikatai atgauti, t. y. 
per gydytojus ir mineralines 
sūraus šaltinio vanas. Nuvy
kus pereitų vasarų man ten

(Tąsa ant i pusi.)

ti nelaimiųgų vargdienių, ku- j 
neturėdami kur dingti, i

visuomenei, gydys ligonius, $13,000. Tat, prašome pasi- 
bet su laiku ji padės našiai- darbuoti, kad būtų galima ši- 
čiams ir seneliams. j tą nutarimų vienuoliktam sei-

Dabar jau kur kas drąsiau Ine realizuoti. Žinoma, seime 
galime daryti planus staty- bus priimamos draugijų irlgu, be jokios užuojautos, 
mui prieglaudų, nes ir ligo- pavienių aukos. Kuopos pasi- Randasi žmonių, kurie gai- 
ninę turime ir ūkį esame nu- rūpins parinkti skelbimų ir bri gyvulėlių, sūnelius užlai- 
pirkę. Bet tuo tarpu darbo ruošiamąją Seimo programų ko> Jiems perka mėsos mais- 
negalime pradėti, nes pinigų knYg^ . piestas skiria $5,500 pas-
„era. Juos reikia sukelti, «j™
ėda reikalinga šimtai tūkstan- Įnu0|at turį MpiaIllų ž,noni„. var«s’ai alk> kcnc,a- 

dolerių, „es šioj gadynėj Jl} Urpe yra Juozapas Lapins 
ir prieglaudos reikalinga būs kuris gcnai sergOi 0 da_ 
statyti moderniškos. Čia tai bar yra priežiuroje.
jau bus ne vien labdarių, bet PraSome juog Siųsdami
visos visuomenės darbas. Jei aukas> adresuokite _ Ect. f. 
visi į jį Įkibsime, nei nepaju- Kndirka> 2334 So. Oakley avė., 
sime, kaip savo senai siekift'Į ciiicago UL
mo tikslo pasieksime.

Tuo tarpu Labdaringoji

ne,
dėl neturto, ligos, vargo ir 
alkio verkia po svetimu sto-

Kad tas darbas ėitų siste- 
matingai ir nuolatos, kad jį
greičiau galėtumėme įgyven- . .
danti,-visi geros valios lietu- _ „ . . _ . ..

Sąjunga šelpia 34 šeimynas. 
Tai yra didelis ir gražus dar-

Turlu garbės lietuvių visuomenei 
paskelbti, kad aš tebesu Cicaroj, te
betarnauju žmonėms ir visų savo 
laikų pašvenčiu tam, kad prideramai 
visiems patarnauti. Tų atlieku pagal 
geriausių savo išgalių.

Jau penki metai kaip esu tarp ci- 
eeriečių, bet jau turiu 15 metų pa
tyrimo aptiekary8tėj, o savo šakos 
mokslus išėjau universitete. Plačiai 
pažįstu apie visokius vaistus ir jų 
veikmę. Atsargiai rekomenduoju dak 
tarus, o aš turiu plačių pažintį su 
daktarais ir chirurgais. Aš garantuo
ju kiekvienų savo receptą. Jei kar
tais pritrukstu vaistų, tai recepto vi
sai nepildau.

Mano visos prekės ir vaistai yra 
šviežus dėlto, kad aš savo vaistus 
perku iš geriausių vaistų išdirbys- 
čių ir perku jų kasdien.

Turiu išrendavimui bankinių dėžu
čių, tokių kaipir bankuose. Renduo- 
tojai prie jų gali prieiti kada tik 
yra atdara aptieka.

Laukdamas progos jums patar
naut, lieku.

Su pagarba,
JOHN MAI,ACHOWSKAS, R. PH. 

4847 West 14 Street
Cicero, IU. Tel. Cicero 39

Taigi reikia mums, lietu
viams, pasirūpinti pastatymu 
žmonėms, vargdieniams prie
glaudos ir juos sušelpti, nes 
tie nelaimingi nėra gyvulėliai; 
juos reikia globoti ir pri
glausti prie savo tautos.

Kol sveiki esam, pasigailės 
kini ir atminkim nelaimės pa
liestus, nes nežinom ko pa
tys, ar mūsų vaikai sulauk
sim.

Paskelbus Labdarių Sąjun
gos kuopų susirinkimus, visi 
lietuviai turėtų ateiti, prisi-

ttiri ateiti į pagalbų. Juk pa- rašyti ir paremti labdaringus 
Į vargelius reikia šelpti ir už-j darbus, kurie ne vienam 
laikyti. Ir patsai Dievas žino- vargdieniui nušluostys vargo

nuolat aprūpinti
. L, . , 'maistu, būtais, kūru ir apreng-Sąjungų, apsideti nuola- ’ ’v. .. . F

.. . . _ .... i y. . ti. Del to plačiojirimais mėnesiniais mokesčiais. d
Ligšiol daug dar lietuvių prie
Labd. Sąjungos 
Tiesiog yra gaila, kad taip ne 
didelis mūsų brolių ir sesučių, 
skaičius kilnius labdaringuo
sius reikalus užjaučia, remia 
ir palaiko. Rodos, neturėtų bū 
ii nei vieno lietuvio, kurs 
nebūtų labdariu, ypač dabar, 
kada pasiryžome galutinai ei
ti prie statymo seneliams ir 
našlaičiams prieglaudų. Šioj 
organizacijoj privalėtų pri
klausyti bent dešimts tukstan-i 
čių narių ir tai nuolat, tuo-, 
met visas darbas eitų spar-i 
čiau.

Prie statymo prieglaudų 
mus spiria ne vien pats rei
kalas, bet ir tautinė garbė.
Visos kitos kultūringos tau
tos Amerikoje jau senai turi 
įsteigę ir užlaiko gražias prie
glaudas. Nuo to ir mes lietu
viai jokiu negalime atsilikti, j 

»
Tat, visi stokime į Labda

ringųjų Sąjungų ir tuomi pri
sidėkime prie visų jos dirba
mų kilnių darbų. i

Senas Labd.

• 1 j-a- • t v j • (‘m žmoniųviai privalo dėtis į Labdann-| {

lūnų įrengimas, kad būtų eks- dy dar buvo paliesta dieno- 
portuojami ne grūdai, bet ga-,tvarkęs tema “Kaip padidin- 
lutinoje formoje įvairių rūšių j ti Lietuvos eksportą Ameri- 
miltai; aliejaus iš sėmenų ga- įkon.” Gen. Konsulas p. žadei- 
myba; statybos darbai. Visų kis suglaustoje formoje pa.tie- 
šių pramonių išvystymui A- .kė Konferencijos dalyviams ir 
rnerikos lietuviai žymiai ga.-! Ek. Centro atidai keletą sva- 
lėtų gelbėti, jei jiems būtų iš- ‘ rbių pastabų bei pageidavimų
dėstytos progos ir jis žinotų 
ko važiuoja; jeigu Lietuvon 
nuvykus jiems kompetentiš-

suformuluotų sekamai:
1. Turint omeny Lietuvos

atstumų nuo Amerikos, reikia
kos įstaigos ir asmenys nuo- pasirinkti negendamus arba 
dugniai išrodytų, su gerais no-1 mažai gendamus produktus, 
rais dėliai ko yra rinka ir me-lkaip va: gintarai, ^medžio pro- 
džiaga; jei jiems būtų patiek- Į dūktai, linai, drobės, ašutai, rū 
ta išstudijuoti reikalingo ka- tyti niė8OH produktai, saldai 
pitalo sąmatą, - k. a. kiek niai. <i«»vinU grybai etc.

(Bus daugaiu)

visuomene

Radios Pianai
Nauji Modeliai 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 lengvus išmokėjimai.

Sparton 10 tūbų Radio ir Victrola 9Q 
krūvoje už ............ .........................

Ricbleu 9 tūbų Radio ir Victrola Q
krūvoje už ..........................................

Brunsivick Radiola su Victrola krūvo
je už......................................................

Lyric Radio 9 tūbų su viskuo už___

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

Pliilco 8 tūbų ........................................ ..

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

Ift CENTRO.

Išvažiavimas. Labdarių kuo 
pos ruošiasi prie antro išva
žiavimo į Labdaringosios Są
jungos ūkį. Išvažiavimas bus 
rugpiučio 31 dienų. Ir šiuo 
kartu kuopos rūpinasi paga
minti užkandžių, paruošti do
vanų, žaislų ir t. t. Visas pel
nais eis ūkio skolų išmokėji
mui.

Baby Grand Reproducer Pianas
vertės $1,800 už......................

Grojiklis pianas Gulbransen už

$19 
$475 

$195
Budriko Radio Programai kas nedėldienį iš

stoties WCFL 970 k. nuo I 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



DRAUGAS
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Ketvirtadienis, Liepos 17 193(5

LIETUVIAI AMERIKOJE C H I C A G O J E na yru kėlus ir žadinus lietu- gerb. klebonams už jų palan- L. KAT. MOTERŲ DRAU

STAS VYČIŲ SEIMAS. kartų atlankoma parapijos , KĄ PAPASAKOJO GRĮŽĘS 
------------- ] bažnyčia ir sukalbama šeše-' IŠ RUSIJOS ROJAUS”?

Neužilgo ir Vyčiai (R. K.1 rius poterėlius Šv. Tėvo inten- 
jauninio organizacija Ameri- ciju. 
koje) susirinks svarstyti savo

kūmų, už vis labiausiai kun. 
Baltučiui, nes jo pasidarbavi
mu bei pakvietimu turėjo pro-

GIJOS KONFERENCIJA

Parodos metu įvyko L. Kat. 
moterų draugijos metinė ko
nferencija, kurioje dalyvavo

Buvo paklausimų, ar gali-llig lakštutės, balseliu. Reikia visiems, kurie tik šiokiu ar(Per 100 atstovų iš įvairių Lie-

vių tautinę sųmonęf
P. M. .Janušauskienė ir po 

nes norinti sujungti išskaldy- [šiai dienai, nesididžiuodaina,
tus ūkius į vienų sklypų ir'atsilanko į mūsų surengtas gos čionai atvykti, 
aprūpinti ūkininkus įrankiais. Ipramogas ir palinksmina savo Toliau ačiavo komitetui ir

Daugeliui Cbicagos lietuvių
;erai žinoma Goodmano kom- ma darbininkams kiek šutau- Įnepainiršti, kad p. Janušaus- tokiu badu prisidėjo prie šių l tavos vietų. Konferencijoj ino 

Praeitų sekmadienį musų l’an|.ia> ln'ie 48 ir So. Halsted pyti pinigų? Atsakė: galiniu, Įkienė tai pirmtakunė mūsų išleistuvių. Ir, ant galo, kvie-įterii reikalais skaitė paskaiorganizacijos reikalus.
L. R. K. S. A. praleido sa- Vyčiai turėjo išvažiavimų A-t. >’• anglių kasyklų ma-'dėlto, kad nėra kur praleisti,'dainininkų, 

vo seimų, dabar iš eilės seks lumniečiai panašia Iškilų tu- Mnų išdirbystė, kurios savi- nors proporcionaliai imant su 
L. Vyčių seimas, 18-tas sei- rėj0 liepos G d. Girdėjau, gra-'Minkais Xra du Tiroliu ir vie- šios šalies darb. mažiau te
mas, kuris įvyks Ivenoslia, žiai laika praleido ir visi par-|aas ia H. Goodman šių me-uzdii bailia.
Wis., rugpiučio (Aug.) 4, 5, važiavo raudonais skruostais. *0 pradžioje buvo išvykęs ii Klausta kaslink apsivedimų.
6 d., šv. Petro par. svetainė- Pasirodo, kad išvažiavime Kusi jų biznio reikalais. Minė-1 Apsivedimai efeų trijų rųšių: |ir atstovai nuo žydų tautos:| baviniQ Didžiausias kreditas 

je.
Centras ir seimov 

na- visas kuopas
vus konstitucijos nurodymais, naujotis vien maloniomis dr-|finu0 ekspertų lankėsi čia,

tė visus atsilankyti atosto-jdas Br. Karvelienė ir Dr. Ra- 
Seka ilgoka eilė kalbėtojų: goms į Švėkšnų ir tenai pasi-įgaišienė. Apskritai, konferen 

kun. Ig. Albavičius, Dr. A. svečiuoti.
Rakauskas, A. Valančius, A. Nebus pro šaų pamįnėti 
Bacevičius, Di. C. Z. ezobs i ]iįeĮiVįe.nos kolonijos pasidar-

fcija gerai pavyko. “M. L.”

—...... . p ttniiuuu, auu u. -v- ; .*.... J’avinių. i-nuziausias Kretinas
daug daugiau susirinko, ne- ta kompanija praeitų metų.i) reikia užsiregistruoti į Mendelson ir llill. Visi jie p1.įĮ;Įaus0 Marąuette Parkui, 

įovietė ragi-'gu paprastai ateinama į susi-Įgavo keletu desėtkų mašinų vaij2ios įstaigų, 2) jei pora I reiškė pralotui geriausių Hn-ĮTen kun j jllcevK,įus> gj0 
siųsti atsto- rinkimus. Jaunime, nenorėk,užsakymų. Ir keletas Rusijos susimyli ir susigyvena tai ir ikėjimų, keldami jo nuopelnus komiteto iždininko pareigas,

įjos valandomis, bet neapleisk kad gavus mašinų modelius ir 
Seimas, tai aukščiausias or- jr reguliarių susirinkimų. 'planus užvedimui Rusijoj pa-

ganiz. autoritetas, kuris turi Į _________ 'našios išdirbystės. Todėl 1J.
galių svarstyti ar net pakeisti į praeįtą sekmadienį “Drau-!Goodmąn tuo tikshl ir buvo

pamilsta vienų iš poros ir po
rinis taipgi, tai kitas iš poros 
turi apleisti.

Vaikų labai vengiama, nes
konstitucijų. ;go” piknike teko matyti daug-kvykęs Rusijon. _ tėvas turi skirti vienų treč.-

Vyčių kuopos kuodaugiau- Į roselamliečių. Neapleido tos I Sugrįžęs liepos 11 d. darė jaiį savo uždarbio vaikams,
šiai siūs savo atstovų į šeinių. !prOgOŽ4 jr biznieriai.
Juo daugiau bus nuomonių,i ________

viskas, 3) jei trečiasis asmuo ir svarbų atsilankymo Ameri- Oželienė
kuodaugiausiai.

pareigas, 
sekretorės, P.

kon.
Visų mėgiamas daininin 

kas, Kastas Sabonis, jo duk
rytei Sylvijai pritariant pia-Įbaro šeimynos pasidarbavimo 
nu, padainavo gražių

Po dainų jaunas energingas

Gailius visur kur darbavos.

i pranešimų savo darbininkams,! kuriuos valdžia painia auklė

ti.kokius^ jis įspūdžius įgijo ke- 
Liepos 8 d. iškilmingai bu-l^0^

PILNAS EGZAMINAS 

$5.00 TIKTAI 15 00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit 

tikrą specialistą, ne pas koki nepa 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pat 
po pilno lfiegzamlnavimo. Jus sutau
pysit laiką ir pinigus. Daugelis kltyj 
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl
to. kad jie neturi reikalingo patyrl-

Negaliu aplenkti ir p. šaill- mo> ^adymui žmogaus kenkiimln-O r- r- I gmnų
Mano Radlo — 8cope — Ragfl

-i.i » • i i X-Ray Roentgeno Aparatas Ir TlJ
dainil 11 duosnumo. Nemažai darba- etikas bakterlologi&kaa egzamlnavl-

. vosi talentingoji muzikos mv-Įmas kraujo atidengs man jūsų tik- 
ji B d * į ras n3geroves. Ir jeigu ai paimsi.]

v<dkėbw T nnuidr»« nn k' toja. p-lė B. Paleliunaitė, B. Jus gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gyJveikėjas Lapinskas giaziai pa- • 1 __ __ ?. rūmas sugryfi Jums taip kaip buvo

Buvo klausta: arišsireiškimų, tuo geriau daly-
kai bus apsvarstyti, kiti rd-1 .““'e Važiuodamas laivu Eoose-įka(i reiigija porsekiojama? At
kalsi pataisyti. \ a Emilija „etiketai lvelt pro Angii»’ C1,erburg’?>ak5',a:taiP’ nes nuvykęs Ru-

ne. A. a
^noma susilaukti pQ su.nkios operacijom. f

tiek diskusijų, nes jaunimas; prik|aus6 prie įvairiu kntali.J<e Berlynan, kur gavo Kusl- 
yra kartais puolamas dėl nau-į |dsku Jr ju h. . ,aidotuves ijos viz, ir kitas reikalingas
jos kartos globojimo. !susiri„ko labai daug žmonių. |

Daug visokiu dalyku būti- • » .® J *■ l Daugelis Tretininkių ir sv, 1
nai per v* ’ •

Tat, VIEU J V JV1Ų DVIIIItli IV. v . . , _ vdziant uz jos sielų priėmė sv.

Stradomskienė, K. Vezelaitė , pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų sklt 

M. Dirgilienė, P. Jokšienė, E.
Laiusargienė, B. Paleliunienė,! uždegimo žarnų, silpnų plaučių art 

° ’ jeigu turit kokią užslsenėjuslą, Įsi
kalus, k. a. M. Kutaitei, J.1 Kukuizienė, S. Butkienė, Kli- kerėjusią, chronišką ligą. kuri n* 

’ • ’ i z . - -,r i • ' • I pasidavė net gabiam Šeimynos gy-į
Gubistai ir K. Svenciskui, ka. iaauskiene, Kasmauskiene. Ga-. Rytojui,

kalbėjo.
Buvo gera proga čia pasi

rodyti ir naujiems meniniu
vlo. žarnų, inkstų, odos, kraujo, rthr- 
vų, širdies, reumatizmo, kirmlnt,

„ į ir išlipęs Hamburge nutrau- sijon tematęs vos porų atdarų
liuteronų bažnyčių, o kitos l ien,s Piaau pritarė p-lė Ski-1 [llnas daiktaJS tokių moterų j • 

„ . „ paverstos teatrais bei valdžios rmtč, visi jie gerai dainaVoibuvo ir dau^iau» kui^as siokiu
Ipoperas. Iš Berlyno per LanJ sandeliais. Bet kuomet < antru ir publika nesigailėjo katučių. ar tokiu budu Pnsmejo. 
kijų į Maskvą, iš ten į pramo-|kartu sugrįžęs iš Vokietijos, Į Iššaukiama ir šeimininkės Ke mažas skaičius ir mer- 

er šį seimų reikės išrišti. 'q11o” jr.jos narių *pasimel-'nės centn* Saratovu ir potam|(aį buvę po pasaulinio protes- si’tų pasakyti. P-ni A. Baltu-! gaįčių buvo iš Marąuette ' J 
, visi į Vyčių seimų! .... \ - . • , ._ . v į anglių kasyklų pramonę Į to prieš Rusijos žiaurumų link tienė pareiškė pralotui gerus' Park, kurios patarnavo prie

Veskim kelia platyn. Vyčiai.. , v* e j - i Komunijų. Gražus patarnavi-
visoms Amerikos tautoms skel imas!
bias: “Mes Vyčiai, lietuviai’
Tat visi duokit rankų Vy-, 
čiams, idant po 18 seimo iš-'
akro dvigubai pagarsėtų var-?“8 važiuotas For-

J. Dambrausko padovano-

Charkovu, Ukrainoj. Įspūdžius ; tikybos, tai jau radęs daug'bnk^bnus vai'da šeimi- stalų svečiams vakarienės 
gavęs tokius. Iatmainos: daug bažnyčių ati- ldnkbb buvo išrinkta j metu, būtent Šambaraitė, Kaz-

Niekur nematęs tiek daug'darytų ir pamaldas laikant, išeimininldų pirmininke ir už- lauskaitė’, Jonaitė, Bubliaus-į

neatidėliokit neatėję
mane.

DR. J. E. ZAREMBA

SPECIALISTAS 
Įnėjlmaa Rūmas lėlė

20 W. JĄCKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto lk| 

po pietų. Vakarais nuo S iki 
Nedėllomia nuo 10 ryto iki 1 

po pietų

du ir nariais.
Vyčiai, tai Amerikos lietu

vių pažanga, išeivijos ateitis.
Vytis.

(das davė 85 dol. pelno. Išlai- 
j mėjo mokyklos mokinys P. 
rLatvėnas. Šiuometinis parapi
jos piknikas atnešė tiktai 376 
dol. pelno.

restoranų, kiek Hamburge ir 
niekur taip nepasninkaujama, 
kaip Sovietų Rusijos rojuje.

Rusijoj automobilių galima 
matyti vos vienų ant pusės 
milijono gyventojų.

Kitų šalių piliečiams, lankan

kuriose ir jis pats dalyvavęs.
Be to, jam tekę girdėti iš val
džios pareiškimas, buk vai- sakė Marąuette Park parapi- 
džia neuždarinėjanti bažnyčių Jos klebonas, kun. A. Baltutis.

duoti gerai atliko. kaitė, sesutės Kasmauskaitės,
Labai įspūdingų kalbų pa- Rukuizaitė, Urbonaitė.

(Bus daugiau)

ROSELAND, ILL.
Musų klebonas kun. Raš

kauskas su kun. Petraičiu lai-I
imingai perplaukė okeanų ir 
dabar ramiai leidžia laikų Lie
tuvoje.

Žinios.
Liepos 18 d. mūsų bažnyčio

je prasidės šv. Onos novena.
Bus skaitymai, giedama šv.
Onos litanija ir palaiminimas
Šv. Sakramentu. Tikimasi, j Mokykla jau baigiama ma- 
kad skaitlingos šv. Onos dr-pievoti. Atnaujinti siuolai. Pen- 
jos narės ir šiaip galintieji davimo darbų dirba A. Bytau- 
vakarais ateiti bažnyčion žmo tas ir Konsevičius. Mokyklos 
nės tinkamai pasinaudos ta no į kambariai atrodo kaip nauji.
vena.

Jau gauta iš Romos leidi
mas rugp. 2 d. mūsų bažny
čioje iškilmingai švęsti Parci- 
kulio atlaidai ir pelnyti viso- 
tinus atlaidus tiek kartų,, kiek

LABDARYBĖS SKYRIUS.

A. Gorainius.

SKAITYK IR PLATINK 
TIKTAI KATALIKIŠ
KUS LAIKRAŠČIUS.

RUOŠIAS ČEMPIONATUI

ir jei tam tikras skaičius žmo
nių reikalauja, ji galinti net 
palaikyti. (Čia lai sprendžia

tiems Rusiją, mėginama pa- patys skaitytojai, kokios tak-
taikauti kuogeriausiai, bet 
bloga, kad nesą kuo. Būtent, 
iš valgių paduoda sąrašų ke
turių puslapių, bet vos du ar 
tris galima gauti ir tai busi 
laimingas.

Iš Maskvos į Charkovą nu

Paskutinę kalbų pasakė Į MIRĖ GYVATES ĮGELTAS 
kun. H. Vaičiūnas iš Cicero.'_________

Po įspūdingos kun. Vaičiū
no kalbos, perstatoma progra
mai baigti p. A. Oželienė, ku
ri gražiai padainavo.

Zapyškio v. Kluoniškių k.! 
gyventojo K. Balašeyičiaus 10 Į
metų vaikas, bebėgiodamas su'*
-piemenimis, užsistojo ant gy-

Po to visų akys nukripo į i vatės ar ant kažin kokios nia- 
svečių, pralotų Julių Maeiejau- rgos kirmėlės ir po 30 valan- 
skų, kuris pakviestas kalbėti,! dų dideliausių skausmų kau

pi įminusia dėkojo visiems kinamas mirė. “M. L.”

tiko* bolševikų valdžia laiko
si link tikybos, kuomet vi
sur varoma prieš tikybinė pro 
paganda).

Ba gale savo prakalbos H. 
Goodmanas prisiminė, kad di
džiuma liaudies nenorinti leis-

vykus apie ketvirtų valandų jti savo vaikų į valdžios mū
ryto moterys pradėjusios rink Į kyklas, nes ir ten sutinkama 
tis prie valgomųjų daiktų ’priesreliginis auklėjimas, o 
krautuvių, tikslu gauti kiek'stengiasi lavinti vaikus priva- 
mėsos. Krautuvių esą valdžios Įėiai. Daug jaunų esą visai be-

(Tąsa nuo 3 pusk)

daug pagelbėjo, bet neturtas 
viską trukdo. Būdamas ligo-1 
nis pavaikščioti, nei užsidirb
ti negaliu ir nėra iš kur pa
geltos gauti. Tai liūdnas jau
nystėje likimas.

Todėl šioje nelaimėje atsi- i 
šaukiu į mielaširdingų lietu- ! 
vių visuomenę, nuoširdžiai Į 
prašydamas pasigailėti ma-1 
nęs biedno ligonio varguolio;1 
gal vėl galėčiau šių vasarų 1 
ten nuvykti ir visiškai pas- | 
veikti, l’ž visas man suteiktas 1 
ųudones esu ir busiu visad 
dėkingas.

Laukiu nuo jus, brangūs'

kooperetyvų ir privačių. Ko
operatyvuose kainos esą daug 
žemesnės, k. t. dešimts kiau
šinių 3()c. sviestas 60c., o pri
vačiose 60c. ir $1.80 Ameri
kos pinigais.

H. Goodman’ui tekę valgy
ti tokios mėsos, kokios nebu
vo ragavęs savo gyvenime.
Sakė, nežinąs ar tai buvus 
kupranugario ar arklio mė
sa. Bet, kų’ darysi, ir ta bu- Jaunesnioji p-lė Vladė Rum 
vo gera išalkusiam. Kiauši-^aitė padeklemuoja pasveiki-

mokslai ir trankosi po miesto 
gatvės, it šiukšlės.

A. Budris.

PRALOTO JULIAUS MA- 
CIEJAUSKO IŠLEIS
TUVIŲ VAKARAS.

(Tąsa). 

Renkama aukos.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEZI1RINT KAIP VŽSISEKEJL'SIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. SpeclaliSkai gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų ir pūslės, už- 
nuodijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, gaivos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus Išgydyti, ateikite čia Ir 
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų ir Išgydė tuksiančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėllomis iki 12 d. 
4200 West 20 St. kampas Kceler Avė., Tcl. Crauford 5573

A.
BARBORA 

JASINSKIENĖ
Mirė l'iepos 15, 1930 m. 9 vai. 
ryte, 62 metų amžiaus. Kilo iš 
Kėdainių Apskr., Pernaravos 
Parap., Palėdiškių Kaimo. A- 
merikoje išgyveno 28 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Antaną ir sūnų Antaną, 
marčią Bessie, anūką ir anūkę, 
o Lietuvoje dvi seseri Antaniną 
Bernotienę ir Kazimierą Sta
nevičienę ir švogerius, gimines 
ir pažįstamus. Buvo narė šv. 
Onos dr-jos Melrose Park, III.

Kūnas pašarvotas 1304 St. 
Charles Itd. Maywood, III.

Laidotuvės įvyks Penktadie
nyje, liepos 18, Iš namų 10 v. 
bus atlydėta j Mt. Carmel baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Mt. 
Carinei kapines, nuosavą lotą.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažysta 
mus-mas dalyvauti šiose laido 
tuvėse.

Nuliūdę Vyras, Sūnūs, Marti 
Ir Anūkai.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
W. H, Borman, Melrose l’ark,| 
714.

nių ir vištėnos galima gauti 
pakankamai.

Gelžies bei mašinų pramo
nėse inžinieriai bei šiaip amat \ 
įlinkai, esu, iššimtinai, vokie- 

leiai. Įrankiai ir mašinos daug 
'blogesni, negu Amerikoj.

Darbo dienų esą keturios, 
o Įlenktų švenčių; reiškia, sek
madieniai panaikinti, 

i . !
i Darbininkams ir vaikams 
1 daugiausiai valdžia teikianti 
! pasilinksminimo per kruta- 
muosius paveikslus, Įicr ku- 

'rius daugiausiai varoma pro-
broliai ir sesutės, lietuviai,' Japonietis Fujiįvara, vienas paganda prieš religijų ir per- 
umesnės pageltos, sekančiu žymiausių Japonijos biliardo šanti komunizmų. Be to, dar 
adresu: ,lošėjų, praktikuojąs Tokio esą suorganizuota jaunimo

F

i

f

nimo eiles teikia pralotui do
vanėlę.

Žinoma solistė p. M. Janu
šauskienė su šypsena pasiro
džius scenoj užtraukė “Kur 
bakūžė samanota”. Kiek ta 
dainininke šia jausminga dai- ,

GERA NAUJIENA
Jeigu turi rožę, nervų ligų arba 
reumatizmų, skaudėjimų kojose, 
strėnose arba pečiuose, tuojuus be 
atidėliojimo parsitrauk Kinkų Ra- 
matijos, o jiatvs persitikrinsite 
vertingumų tųjų gyduolių. Kaina 
$2.00 už bonkų. Siunčiant pinigus 
arba dėl platesnių informacijų ra
šyk adresu:
Message Laboratory, 5209 S. Halsted St. Chicago, UI.

PETRONĖLĖ
LAUKIENĖ

Joseph Lapinskas,
1337 So. 49 Court, 

( Cicero, III.

niieste in ruošias kelionei į A- kliubai, kuriuose tas pats tik- I 
nierikų biliardo Čempionatui slas siekiama. Ūkiuose val-d 
laimėti. 1 džia daranti kiek paižangos,1

THE CATHOLIC SUPPLY HOUSE
Mes turime pilnų pasirinkimų religinių 

daiktų.
Misijų ir novenų reikmenos musų spe- 

cijalybė.
Pareikalavus mielai suteiksime žinių 

apie musų patarnavimų.

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

mirė liepos 15, 1930 m., 4:30 
vai. vak. Sulaukus pusamžio^ 
Kilo iš Mažeikių Apskričio, 
Akmenės m.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Juozapą, 2 dukteris. Liud
viką Pribelausklenę. žentą Juo
zapą, Teodorą Martinkienę, 
žentą Stanislovą Ir gimines.

Kūnas pašarvotas graborlaus 
Mažeikos koplyčioj 3319 Au- 
burn avė. laidotuvės įvyks pėt- 
nyčloj liepos 8. Iš koplyčios 
9 vai. bus nulydėta į šv. Ka- 
zitnle.ro kapines.

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

Nuliūdę:
Vyras. Dukterys, žentai 

Ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Mažeika, Yards 1138.

zitnle.ro
zitnle.ro
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Ketvirtadienis, Liepos 17 1930 DBSUGSB
AUKOS GARDAMO BAŽNY

ČIAI.
(Tauragės apskrity).

Gardamiškiai labai nudžiu
go, gavę žinią iš Amerikos, 
kad jų buvę parapijonai ne
pamiršta, taipgi ir kiti geros 
valios žmonės.

Gardamas — mažutis, bet 
labai gražioj vietoj, ant iipės
kranto stovįs miestelis. Buvo i stogą uždės, reikės vidų puo-Įvo tėviškės. Pereitomis Vely-

laiku klebonauju, būtent S. 
Ignatavičius, gavęs žinią, 
kad Panelės Švenčiausios al-

Town of Lake. — Dr-ja Sal-. 
džiausios Širdies Jėzaus už
prašė šv. Mišias, liepos 20 d.

DAKTARAI:užsidėgė ir viskas supleškėjo.
Nuo to laiko gardamiškiai ne
turi bažnyčios; turi susikalę 
vadinamą “šapą”. Kaip lija, 
tai vanduo bėga ant žmonių.
Ir man tas teko patirti 1926 naujiena iš Chicagos, kad di 
metais. Dabar statoma ak
mens ir muro bažnyčia. Sienos 
jau gatavos, reikia tik stogo.
Gavau laišką, kad šįmet ir
stogas bus uždėtas. O kaip žmonių, kurie nepamiršta sa- svetainėj.

torį įtaiso Aprikoj gyvenan-’S vai. rytą, šv. Kryžiaus baž- 
tis p. Kuisis. Antra linksma nyčioj. Narės širdingai prašo

mos atsilankyti ir pasimelsti
dįjį altorių ir baldakimą į- 
taiso Jonas Burblis, Klebonas 
ir parapijonai neapsakomai 
džiaugiasi iš tokių geraširdžių

Telefonas Grovehlll 2262

DR. A. G. RAKAUSKAS
_ . . . , GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

už visus musų priedelius ir w MARQUETTE ROAD 
gertldėjUS. Į Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. —

Rugp. 31 d. įvyks dr-jos Į 6 ir 7 iki 9 vai., vakare. 
!“bunco” šv. Kryžiaus parap. Serodomls nuo 9 — 12 vaJ. ryto.

Nedėllomis pagal sutartu.

Ofiso Tel. Vlctory 8687
Ot. Ir Re*. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antrąją ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v. Ofiso VaJ. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2330

Nedėlloj pagal susitarimų
Jadvyga Elizaldė.

puiki medinė bažnytėlė. Pirm šti.
karo vieną Didįjį Ketvergą. Rašo klebonas, kuris tuo

GRABORIAI:

komis gardamiškiai sulaukė 
iš chicagiečių ir puikių al- 
bą, kurios įtaisymui aukojo

Simpatiškas — 
Mandagia —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

I Telefonas Yards 1188

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAG R ABU VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 Ji 1741 
SKYRIUS

4447 So. Fairtleld Avenue 
SKYRIUS

1414 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero* T794 

SKYRIUS
8141 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 8241

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS -
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Hl.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

J. Luleviėius
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

S. D. LACHAWICZ
LIETUTIS GRABORIUSZ

Patarnanja fcfrlotuvėse kuopiglau- 
ela. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu limite užganėdinti..

Tel. Roosevelt 2516 Arba 2518

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

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

< t __________

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS &T.ET. GRABORIUS 

CHKAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų la- 
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Capal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel.

1 Vlctory 4088.

Z O L P

Patarnauju laido
tuvėse visose mle- , , .
sto Ir miestelių SK1’., KietUVa. 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
3103 S. Halsted 
St. Chicago, III.

Tel. Vlctory lllfi

X Petrui Rumšui iš Mar
ąuette Parko per “Draugo” 

po 5 dol.: M. Puidokienė, A. {pikniką teko dovana — prof. 
Antunavičienė. ikun. Bučio knyga vertės $1.50.

Po 2 dol.: A. Jurjonas, A. j O Westsidiečiui Andriui Ra- 
Minelgienė, M. Jokubauskie-' .kevičiui teko “Laivas” n.e- j 
nė. į tams.

Po $1.50: M. Aitutionė. į ■■ —
Po $1.15: R. Mazeliauskie- 

nė.
Po 1 dol.: A. Martinkienė,

P. Vaitkienė, 0. Taujenienė,
V. Račkauskas.

Širdingai ačiū visiems au
kotojams, kad suteikė garda- 
miškieins džiaugsmo.

Katrie buvę pafapijonai no
rėtumėt siųsti kokią auką 
Gardamo bažnyčiai, siuskit 
šiuo adresu:

Kun. Stasys Ignatavičia,
Gardamo miestelis, pašto sto
tis Naumiestis, Tauragės ap-

Rez. Tel. Midway 5512

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

Telef. Canal 1713-0241

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

DR. ŽMdlDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAI IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drezel 6323 

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

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKISt

GRABORIUS

Masu patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
■•brangus, nes netart
ais Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

8307 Auburn Avenne

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 
VEDĖJAS

1650 West 46th 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
JJNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic,
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
Canal 3161

A. PETKUS
GRABORIUS

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET 

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

Tel. Vlrglnla 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

PRANEŠIM AL
Dievo Apveizdos bažnyčio

je penktadienį liepo? 18 d. 
prasidės iškilminga novena 
prie šv. Onos, kuri pasibaigs 
liepos 26 d. Kas vakarą bus 
laikomos iškilmingos pamal
dos, pamokslai, kuriuos sakys 
gerb. misijonierius Tėvas A. 
Petrauskas ir šv. Onos relik
vijų adoracijai.

Chicagos lietuvių katalikų 
tarpe kasmet augant pamaldu
mui prie šv. Onos, ši įvesta 
novena teikia progos visiems 
bendrai pagerbti šitų Didžių
jų Šventųjų ir paprašyti jos 
užtarimo įvairiuose gyvenimo 
reikaluose.

Kun. Ig. Albavičius.

NAUJAS IŠRADIMAS
Kurio svietas per šimtus metų plau

kė, tai jau yra gatavas.
T. A. D. tonic būdamas vienoj 

formoj, o gydo daug ligų, tūkstan
čiams žmonių pataisė sveikatą, o 
dar milijonai nežino. Tai Ir tu, bro
lau ar sesutė, nekankyk savęs dau- 
gaus, o reikalauk tuojaus Iš savo 
aptiekos arba tiesiai iš

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

Ofiso ir Res. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
8464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų Ir 6 Iki 8 vai. vakare

Res. 8201 S. WALLACE STREET

ADVOKATAI

B
Naujausio iš
radimo su ge
riausiais pa
tobulinimais 
ambulansas 
(ligonveži- 
mis) jūsų pa
tarnavimui 
dieną ir nak
tį-
Skaudžiai su
žeistus 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

——■fe------ -Z2—

t

Ofiso Tel. Vlrglma 4088
Rezidencijos: Vaa Buren 6811

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 

2 Iki 4 Ir 6 Iki 8 v. v.

Vai.: nuo 8:34 Iki 9:34 vak.

Ofiso Tel. Canal 2118
- Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI:

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

Ofiso Tel. Vlctory 6898 
Rezidencijos Tel. Drevei 9191

DR. A. A. ROTH

vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po
' piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vale. 
' Šventadieniais pagal sutarimą.

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

Ofisas 8102 So. Halsted St 
Kampas 31 Street 

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

Tel. Canal 6764 Republlc 8464

Tel. Hemlock 8700
Rez^ Tel. Prospect 0614

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Dearborn 0057

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

160 No. La Šalie St. Rm. 1431
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak. 
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ. 

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

(Išskiriant seredos)

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St.. Room 1741 
Tel. Randolph 0881-0888 Vai. 8-1 

Vakarais
2241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 4662
7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir 

Pėtnyčios

3a

3EE

... .

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 6622 So. Whlpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS

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

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

Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9601

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAB 
Gydo staigias ir chroniškas UgM

vyrų, moterų Ir valkų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdien* nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis Ir seredomls tik 
lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija į j
Ir X-RAY

2130 WEŠT 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠGYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belsklo-Rakščlo aptie
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. i^a^- 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet Tel. 'p. n-- . . .
Prospect 1930. Office: 4459 S. Califorma Avė.

Senas ofisas toj pačioj vietoj:

Telefonas Boulevard 1939

Dr. S. A. Brenza
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.

4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7824 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1924. Nedėtomis tik pagal su
tartį

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

Tel. Kenwood 6107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

Rezidencija 
4729 W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

Nedaliomis
Susitarus

AKIŲ GYDYTOJAI:

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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.

DENTIST AI

Office Boulevard 7448

DR. C. Z. VEZEL1S
LIETUVIS DENTISTAS

4446 So. Ashland A venas 
A-it Zaleskio Aptiekos

TeL Canal 6881

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST Ž2nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos* Nuo 9 1U 12 ryto 
nuo 1 Iki 4 vakare

Seredoj pagal sutarti

Nedėlioję pagal sutartį.

. DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6228 

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6488

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED BT.
Reaidencija 6600 So. Arteslan Avėk 

Valandos 11 ryto iki S po pietų 
6 iki 8:30 vakare

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.- Nuo 9 ryto iki 8 vakare

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER

; Valandos 9 ryto, iki 8:00 va- 
' kare. Sered-amis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iki 6.

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Frankiln 4177
Nuo 9 iki 1 Išėmus Suhatas

52 East 107-th Street
Kampas Michlgan Ava 

Tel. Pullman 6950
Nuo 8 Iki 9 *Ak. Ir Bubėtomis

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

<729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECIJALISTAS

Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai: ryto nuo 14—12 nuo 8—4 pe 

pistų: 7—8:84 vakare 
Nedėliomis 14 Iki 18 

Telef. Midway 2880

Tel. Boulevard 1441

DR. V. A. ŠIMKUSDENTISTAS
4901 W. 14 St. Cicero. I1L

X-Ray Ir Gaa
Valandos: 10-12 ryt, 1:80—5 Ir 6-8 ___
vai. vak. Seredomls Ir Ned. susitarus 3343 SO. HA LSTED STREET

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS*

Talengvins akių Įtempimą kuris 
esti priežastimgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą akių karštį. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę Ir tolimą 
rtgystę. z

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
karo. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
, Tel. Boulevard 7589

Tel. Armitage 1740

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)

Dentistas
1608 MIIAVA1KEE AVĖ

Kampas North Avė.

Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris

Valandos: Nuo i — 4 a 4* 
T—4 vakare

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 20
V.Į, .-12 W! 1-,:.. vai. vak.

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

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS j

Įsitaisė moderniškų ofisų po 
num. 4847 W. 14 St. Cicerb, 
III. Pirmiau Dr. Gussen turė
jo ofisų North Sidėj, o Cice-

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET

III. Pirmiau Dr. Gussen ture- VALAflN"?s; "uo “ 11 p,etų ,rnuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Tel. ofiso Canal 3110 Rez. So. Shore 
roj laikė skyrių. Dabar Cice- 22S8, arba Randolph 6800. 
roj susilaukė tiek pacientų,
kad North Sidėj skyrių užda
rė.

Dr. Gusseno pacientai jo 
darbu pilnai patenkinti. Be to 
Dr. Gussen ineina į dabartinę 
žmonių sunkių padėtį, tai yra 
atsižvelgdamas į bedarbę, pa
tarnavimų teikia už prieina
mų kainų.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3204

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną

' Nuo 2 iki 8 po pietų.
Nuo 7 iki 9 vakare. 1
Ned8L nuo 10 Iki 11 dleaų o,
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C H I C A G O J E
PIKNIKO DARBININKŲ 

VAKARIENĖ.
gių parinkti apsiėmė šios: 
M. Banienė, M. Tamanauskie- 
nė ir V. Lukas. Ir čia kreipia
mės prie gerbiamųjų mūsų 
bizinerių, prašydami neatsa

Pereitą, antradienį Aušros 
Vartų par. salėj įvyko “Dr
augo” pikniko darbininkų va-.kyti rėmėjoms, kurios atsilan- 
karienė. Darbininkai ir dar- kiusios paprašys aukų taip
bininkės tapo pavaišinti gar
džiais užkandžiais ir saldžiais

kilnam tikslui — neturtin
goms seselėms pagelbėti, nes

gėrimais. Skaitlingiausia da-^jos daug pasišvenčia mūsų pa 
lyvavo iš Dievo Apveizdos 'čių gerovei. Piknikas būna 
par. šv. Onos dr-jos narės, tik kartą į metus, užtat visi 
kurios piknike aprūpino res- turime stoti į darbą, kad bū- 
toraną. Jas vakarienėn atvežė tų geriausios sėkmės, 
tos parapijos graborius p. Nesusipratimas, ar pavy-

X Ant karsto a. a. Onos 
Laurynaitytės dvasinį bukie
tą sudėjo jos draugė A. Va- 
raniutė, aukodama Aušros 
Vartų bažnyčioje giedotines 
šv. Mišias.

X Trečiadienyje Wesstidėje 
lankėsi kun. Kulikauskąs iš 
Rockfordo ir apsakinėjo, kad 
toliau nuo bažnyčios gyve
nantieji lietuviai savo šeimo
se kartą į savaitę atsilankant 
jam pačiam savo vaikus moko 
katekizmo.

šiomis bus liepos 23 d., šv. 
Kryžiaus bažnyčioj.

X Paulius Žaltauskas, naš
lys vėl veda už moterį Mari
joną Kndžikienę, našlę. Šliu- 
bas bus liepos 26 d?

X Viena Jucių šeimyna pa
sižadėjo įtaisyti gražų šv. O- 
nos stovylą Šv. Kryžiaus baž
nyčioj. Gal prieš šv. Oną sto- 
vyla jau bus įtaisyta.

X Ponios Stanislavos Paukš 
tienės pasidarbavimu, gauta 
šeši geri “praisai” išlaimėji-

mui prie tikietų šv. Kryžiaus 
par. pikniko, kuris įvyks rug- 
piučio 17 d., Chernausko dar- 
že.

X Šv. Kryžiaus bažnyčios 
viename bokšte aukštai iš vi
sų pusių yra apskritos žotys. 
Jus žinote, tos žotys tiksliai

yra padalytos, kad butų įdė
tas laikrodis su “cliimes”. 
Visą Town of Lake pagražin
tų, per ilgus, ilgus metus pa
siliktų atmintis. Ar-gi neat
siras*1' kas vienas ar susidėję 
užpildyti tas žotis?

RADIO iii.

Skudas.
Darbininkams buvo malonu 

išgirsti apie jų darbuotės ge
ras pasekmes. Mat tos pasek
mės buvo geresnės, negu dau
gelis tikėjosi.

Už pikniko pasisekimą kre
ditas buvo atiduotas broliui 
Vladui, kurs taip sakant vi
sos mašinerijos ratą suko. 
Bet Tirolis Vladas aiškinosi, 
kad čia ne tiek jo nuopelnas, 
kiek visų talkininkų darbinin
kų ir biznierių, teikusių dova
nas.

Bešnekant apie geras pasek
mės šio pikniko užsiminta ir 
apie tolimesnę darbuotę apie 
“Draugo” rudeninį pikniką. 
Šv. Onos dr-jos narės, kurios 
darbavosi šiuo sykiu resto
rane, rudeniniame piknike 
darbuosis prie ice-creamo ir 
hot dogsu. !

Buvo ir kitų darbų paskirs
tymų. Visi mielai apsiėmė pa
sidarbuoti katalikiško dien
raščio “Draugo” labui.

Ten buvęs.

das.
Negaliu nutilėti nepabriežus 

da vieno fakto. Be gerašir
džių rėmėjų, randasi ir blo
gos valios žmonių, kurie ne
tik patys neremia, bet dar 
ir kitiems kenkia, kurie nori

Town of Lake. — Šv. Var
do draugija pradėjo augti, 
daug prisirašo naujų narių. 
Kaz, Jucius rūpestingai vado
vauja. <

X Sofija Navickaitė ir Ona 
Katauskaitė buvo išvažiavu
sios į Niagara Falls. Sako, tas

dirbti. Jie sako, kad seserys vancĮenpU0]įs vistiek esąs
gana turtingos, kad jos per- nuostabus dalykas. Džiaugiasi 
daug rėmėjų išlepintos. Kur 
čia teisingumas ir faktai taip 
kalbėti? Ir kalba tokie asme
nys, kuriems neprivalėtų taip *

i pasivazinejusios.
X Liepos 14 d. kun. A.

Dexnis vienai savaitei išva
žiavo vakacijoms.

X Bažnyčioj užsakyta, kad

IŠ AKADEMIJOS RĖMĖJŲ 
SUSIRINKIMO.

kalbėti, kurie turėtų padėti 
dirbti, o ne trukdyti. Sotus Konstancija Cechanauskaitė 
alkano neatjaučia. Mat, kaip jgteka už Vincento Laurinavi- 
patys pilni didelio pertek-1 &
liaus, tai mano kad ir visi i * patricijos Žutautais su 
kiti turtingi; nereikia nei pn- iLaurinu Fahy šliubag su mi. 
dėti, nei atimti.

Neklausykit kas kerštingas 
kalbas leidžia apie sesučių tur 
tingumą. Visi žino, kas skai
to spaudą, kad Vienuolynas 
ant skolos pastatytas, kad 
seselės neturi tinkamų kam
barių nakties poilsiui. Ar ir 
čia iš turtingumo daroma?
Kam da nėra aišku, stokit į 
rėmėjų eilės ir čia kas mė
nuo bus aiškinama kas yra 
trukumas.

Tiek tuo tarpu. Kita kartą 
bus parašyta ir pažymėta 
visų aukotojų vardai.

Nauji nariai prisirašė šie:
F. Stankus, B. Norvilienė, J.
Balčiūnienė ir L. Gudijonaitė.

Rėmėja.

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO ,

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

lukslnlų Ir sida- 
orlnlų daiktų, vė
liausios mados ra- 

rollų, 
t t.

Taisau laikrodžius 
ir muslkos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8380

REIKIA AGENTŲ
Prie pardavinėjimo paten

tuotų gyduolių. Taipgi prie pa 
veikslų. Gabesni vyrai uždirba 
po $15.00 į dieną. Patyrimas 
nereikalingas, Kreiptis adresu

. ART STUDIO
5209 So. Halsted Street 

Chicago, III.
Priėmimo valandos: nuo 1-5 

vai. vakare

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EKPRESS

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

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

7126 So. Rocjcwell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežamė daiktus ir į 
kitus miestus.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, Sau
kit *.

GREFN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

Paieškau Antano Dūdos, il
gą laiką gyveno Chicago, III. 
West Sidėj. Vėliau išvažiavo į 
Lietuvą ir po to į Argentiną. 
Turiu labai svarbų reikalą. 
Taigi pats ar jį žinantieji ra
šykit. Aš irgi gyvenau West 
Sidėj, o dabar esu po šiuo ad-1 
r esu: Jonas Mickevičius

c-o G rovė Club 
Coronada Beach, Far 

Rockaway, N. Y.

TUOJ REIK MŪRININKO

Jeigu Tamsta mokate mūri
ninko darbą ir žinote kaip 
dirbti su “Natco Tiles”, tuo
jau kreipkitės į “Draugą” į 
kun. B. Vitkų. Phone Roose- 
velt 7791.

BANIS STUDIO
Specialistas grupių — vestuvių, 

pavienių ir kitokių fotografijų. Esu 
patyręs tame darbe per daug mėtų.

3200 SO. HALSTED ST.

ĮVAIRŪS KONTRAKTO RI AI:

MORGIČIAI-PASIOLOS
AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ
Skolinam pinigus ant medi

niu ir mūriniu namo. Komišas 
tik 2%. Kreipkitės į

Public Mortgage Exchange
S. L. FABIAN, Mgr. 

809 West 35th St.

SKOLINAM PINIGUS
$50,00 iki $30,000 

neimam komiso iki $300.00
J. NAMON & CO.

Po Valstijos Priežiūra
6755 So. Westem Avė.
Telefonas Grovehill 1038

PINIGAI PASKOLAI 1-MI normom
Praperteriams tiktai. D. P. Foley 

& Co. 906 Lakeside Pi. Tel. Long- 
beach 2897

IŠRENDA VIMUI

J. MEZLAIŠK1S
Generalis Kontraktorius

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

2453 WEST 71 STREET 
Tel. Republic 4537

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6520

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

STANLEY CIBULSKIS
MOLIAVOJIMO kontraktorius 

Poperioju, mollavoju ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653

MES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi1 
muro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, apmurinam 
medinį namą po vieną plytą. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne- 
reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer * Avenue

Tel. Lafayette 7674

Roominghouse, 14 karab. patog. 
išrenduota. Sav. išvažiuoja 3650. 
1839 So. Michigan.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Barbemė, beauty šapa, mainymui 

No. Sidėj, gera vieta bizniui. Pa
tirk. 2406 Lunt avė.

REAL ESTATE

PARSIDUODA.
2 akeriai žemės ir 6 kam

barių, medinis namas. 5 blo
kai nuo Archer Avė. gatveka- 
rių, netoli dirbtuvių. Įmokė- 
jimas ir išmokėjimas, visai 
lengvas. Nepraleiskite progos.

M. ROZENSKI & CO. 
6542 So. Westem Avė. 

Chicago, III.
Tel. Prospect 2102

Bridgeport. — Liepos 11 d. 
šv. Kazimiero Akademijos Rė
mėjų 2 skyriaus įvyko susirin 
kimaš, šv. Jurgio mokyklos 
kambary.

Pirm. pradėsi ant svarsty
mus, atkalbėta maldą už mi
rusius’ rėmėjus: Astrauskienę 
ir K. Naugžemį.

Malonu prisiminti, kad šis 
susirinkimas buvo begalo 
skaitlingas, taip kad pritruko 
net vietų. Gražus pavyzdis, 
kad 2-sis skyrius kaskart ei
na prie ddiesnio susipratimo.

Svarstyta daug svarbių da
lykų, ypač apie rengiamą me
tinį centro pikniką, kuris į- 
vyks rugpiučio mėnesio 17 d.
Išplatinta daug tikietų, atsi
rado rėmėjų tarpe daug ge
raširdžių, kurios sudėjo gry
nų pinigų pikniko reikalams, 
malonu prisiminti ir tai, kad 
pp. Juozas ir Rozalija Matijo-
šaičiai patapo amžinais rėmė-'T.* T3’ .

i j • t • x lienę> kuri* einant■jais, paaukodami Lietuvos • . . - , •. _____ „ darbo i namus bomai pereita-
Laisvės Boną $100.00 su $10 v • v. .

. . -r ,me seštadienvje sumušė ir a-dol. nuošimčių. Lai Dievas j
atmoka visiems geradariams j* Trečiadienyje Aušros Var 
ypač pp. Matijosaičiams na bažnyiMoje bav0 laidotuv5s 
stambią auką.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Aušros Vartų klebonas 
antradienyje lankė ligonius: 
6v. Kryžiaus lietuvių ligo
ninėje kun. J. Šliką, kuriam 
iš vakaro Dr. Rakauskas sėk
mingai operavo gerklės ton- 
silus. Ligonis jau kalbėjo ir 
net valgė. Paskui Marijoną 
Jasnauskienę, kuri pergyveno 
pirmadienyje Dr. Zalatoriaus 
vykusiai padarytą sunkią vi
durių operaciją, nes buvo jau 
trukęs apendiksas. Ligonė jau 
tėsi labai gerai, kalbėjo ir dė
kojo visiems pažsįtamiems už 
jų atminimą ir maldas. Taip
gi miesto ligoninėje. B. Kie- 

iš

Išrinkta piknikui darbinin
a. a. Kazimiero Luobikio, kį- 
lusio iš Sasnavos parapijos,

kės šios: A. Vaicekauskienė, buvusio Londono lietuvių baž-
M. Banienė, P. Gedvilienė, 
O. Sekleckienė, V. Jablans- 
kienė, T. Gricienė, M. Mali
nauskienė ir B. Naugžemienė.

AUTOMOBILIAI

WILLYS, WILLYS KNIGHT 
IR WHIPPET

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažų. kalną,

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės | mus

WHITE ŠOK MOTOR SALES 

610 West 35 Street
Tel. Tards 0699

PUIKIAUSI KARAI

DE SOTO, REO IR 
PLYMOUTH

Pigus važinėjimas.
Labai žemos Kainos

Didžiausias pasirinkimas Vartotų 
Karų už Labai Pigią Kalną.

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

AUTOMOBILIŲ CHAMFIONAS

B U I C K
Per 28 Metus Užima Pirmenybė. 

Pirm negu pirksi automobilių, pamė
gink BUICK

ARCHER BUICK 00. 
4400 Archer Avenne

Virginia 2400 
1 Blokas Nuo Kedsie Avė.
JONAS SLEGAITIS
LIETUVIS PARDAVĖJAS

HUPMOBILE

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjams ir savinin

kams pirm pirkimo naujo karo šir
dingai prašom atsilankyti Ir pama
tyti naujus 1930 Nash automobiius 
sul vėliausios mados automatiškais 
įtaisymais. Sport Royal tekiniais Ir 
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai 
Nash gali papuošti- Už tokias pri
einamas kalnas pas
BALZEKAS MOTOR BALKUJ

4030 Archer Avenne 
Tel. Lafayette 2082

Tel. Lafayette 8662 Ofisas ir Ties. 
ir 2384 ~ 4401 S. Mozart St.

J. C. ENCHER & CO.
GENERALIAI KONTRAKTORIAt 
Real Estate ir visokia apdrauda 

Notary Public 
Skyrius 4429 So. Fairfield

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Na vadom skis, Savininkas 
Elektros kontraktorius 

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
Kaina 2845.00 F. O. B.

Jei manai pirkti karą, pirmiausiai 
ateik pas n.us ir persitikrink, kad Į 
pas mus rasite geriausios rųšies au- i

FOUR LEAF CLOVER 
CONSTRUCTION

Fundamentai 
Cementiniai bloksal 
Garadžiai, porčiai

2 metų lakio Kąiokėjlmiil 
Taipgi budavojam visokius naujus

namus.

436 W. 45 St. Yards 2124
Arba

2100 W. 23 St. Canal 5065

Phone Republic 4949

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorius

Mes moliavojime, dekoruojame Ir 
lšpoperluojame visokius namus. 
Musų kainos labai prelnamos Ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogerlausla.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojlmo Kontraktorius 

Maliavų ir sieninės popieros krau
tuvė. Naujas stakas.

2334 So. LEAVITT ST. CHICAGO

J. YUSHKEVVITZ
REAL ESTATE

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

Telef. Prospect 3140

tomoblltus už žemą kainą.
Taipgi turime Įvairių įvairiausių

vartotų karų už labai mažą kalną.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: Vainoras, J. Laskys 
Telefonas Lafayette 8888

3962 Archer Avenue

nyčioje vargonininko. Jisai Geriausi Ir Stipriausi Automobiliai.
mirė perdurtas buliaus, kuris,, „f*1 Tamlsta n«ri pirkti Autom«- 

r ’ | bll|, pirmiausiai prašome ateiti pas
jį užpuolė beeinant per darb- ir pamatyti hupmobile i 98i ’
... . . . . I modelių, kurie tikrai Tamlstas nus-davio larmeno kiemą Llgmo teblns savo gražumu, greitumu, ir

Kaip kiekvienais metais, apylinkėje. Jo laidotuvėmis konstrukcija. Kaina $1,125.
taip ir šį p. B. Naugžemienė 
turės biznį su gėrimais.

Daiktų pakolektuoti ir val-

pasirupino sesuo atkeliavus iš 
Clevelando ir dėdė, Jurgis 
Luobikis, senas westsidietis.

>.b. Ir aukščiau.

BALZEKAS MOTORS 
6012 14 So. Kedzie Avė.

Telef. Republic 9004

DE SOTO IR PLYMOUTH
Geriausios Rūšies Automobi

liai.
Ateik pažiūrėti musų nau

jausių DE SOTO ir PLY-; 
MOUTH Chrysler išdirbystės' 
automobilių už labai prieina-1 
mą kainą. J
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. i 
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.1 

GAGE PARK MOTOR 
SALES

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

Telefonas Prospect 5669

MUSŲ BARGENAI
“DUTCH BOY” VARNIŠKIS

St. Louis White Lead ma- Didelis pasirinkimas var- 
liava $11.25 už nišilZ nu0 $1.39 už 
100 svarų bačkutę. gal. ir aukščiaus.

Geriausio Sorto FLAI
užgXnį $1‘48 P“ $2‘5° “Ž

NAKTINĖS JUTRINOS
Didelis pasirinkimas ski- MALIAVOJIMUI ŠEPE- 

colių pločio
Ir aukščiau.

rtingų išdirbysčių už kai- ČIAI, 4 colių pločio nuo 
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, j- 
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 Rockwell Street

Telefonas Lafayette 4689

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apiellnkės ir 
kur yra ar kas yra; Perkam notas, 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis Išlygomis. Tei
singas Ir greitas patarnavimas

4425 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0455

Tel. Lafayette 6719

AUG. SALDUKAS
REAL ESTATE

Rendavlmas, Paskolos Ir Apdrauda 
(Insurance)

4038 Archer Avė., Chicago, III.
Namų pienai, 5 setai 2 fiatų ar 

katidžių, 210, Specialiai užsakymai 
pigus. Allison arkitektas, 115 So. 
Dearborn. Central 0728.

2 fiatų 5-5 kamb., 2 karų gar. 
jėla išbruk. Sav. 6 809 So. Laf’.ln.

Pigiai už cash, kąmp. lotas 60x125 
p. ir 9c. kamp. So. Kllpatrlck ir 50 
g-vė. George* Bly, 2252 Warren bul.

5 kamb. flatas, ineigų $42.60, 3 
did. gyv. kamb. Gali gauti “listą”. 
št. šlld. šilt. v. dykai, elektra, ren- 
da $52.50. Į kainą ineina 1 Įmėn. 
renda. $270 cash. 747 Diversey Park 
way, 1-mas.

CONTRACTORS

Real estate
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

FARMOS.
Duok savo pasiūlymą už 160 ak. 

Perkins County, S. Dak. Helen 
Buhm, Gardnar, N. Dak.

Pardavimui 157^4 ak. 3 ml. J Bour 
ton, $2,500 A. M. Lee, Leasburg. 
Mo.

80 ak. paukščių farma, nauji na
mai, įrengimai, bėgantis vanduo, 
elektra, reik tuoj parduot. D. E. 
Handloy, Harrington, Del.


