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METAI-VOL XVI

VOLDEMARAS SAUKIASI FRANCI JOS PAGELBOS
ATM, ISPANIJA TAIKOJE GYVENS 

SU VATIKANU
MacDonaldas Atsikerta Darbo 

Partijos Vadams

RUSIJA NETURI BULVIŲ, NAUJA 
NELAIME VALSTIEČIAMS

BUVUSIS DIKTATORIUS ISPANIJOS SU VATIKANU 
VOLDEMARAS KOME- 

DIJANTO ROLEJE
SANTIKIAI

I\YGA, rugp. 28. — Iš Kau
no praneša, kad buvusis Lie
tuvos diktatorius A. Voldema
ras kreipėsi j Francijos atsto
vą Kaune, idant Franci jos vy
riausybė užsiimtų jo žmonos 
likimu.

Jis atstovui nurodo, kad jo 
žmona yra Francijos piliete. 
Tad Francijos vyriausybė iš

MADRIDAS, rugp. 29. — 
Šventojo Tėvo atstovas (nun
cijus) Ispanijai arkivyskupas 
Tedeschini dvi valandi turėjo

STA J KANADĄ

*
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NAŠLE IS PARK RIDGE SU TRIMIS 
VAIKAIS NUŽUDYTA

TRAUKINIS SUDAUŽĖ AUTOMOBILIŲ 
SU PINIGAIS; 2 ŽUVO

NUŽUDYTA SU 3 VAIKAIS

, Iš Clarksburg, W. Va., pra- 
■ nešta, kad to miesto priemie- 
į sty Quiet Dell garadžiuje ra- 
I sta nužudyta su trimis savo

DU ŽUVO, VIENAS SU
ŽEISTAS ANT GELE

ŽINKELIO

Seminole padermės indionai iš Floridos. Jie vyksta į Toronto aplankyti ten suruoš-(vaikais našlė Mrs. A. Eicher 
tą Kanados tautiškąjį paradą. Ši grupė nufotografuota Washingtone.

VALSTYBES PARODOS 
PLOTE PAMALDOS

TRYS BROLIAI KUNIGAI 
MALDININKŲ PRIEŠAKY

SEDALIA, Mo. — Missou- LONDONAS. — Trys bro- 
pasikalbėjimų su laikinuoju' I-' ri valstybės parodos ploto Ko- Kai kunigai — Jonas, Marti- 
spanijos prezidentu Zamora,-litejume (Coliseum) aną sek- °as ir Alfonsas Power nema- 
užsienių ministeriu Lerroux madienj laikytos iškilmingos maldininkų būrio prie- 
ir teisingumo ministeriu de aukštosios Šv. Mišios. Tą pa- šaky išvyko j Franciją aplan- 
los .Rios. , eią dieną tokios pat iškilmin- Ryti ten katalikų šventoves.

Po konferencijos preziden-' gos pamaldos įvyko visose šios Į Ketvirtas brolis gydytojas, 
tas Zamora pareiškė.- “Pabai-i valstybės bažnyčiose. ipr j F p05^r faipat išvy-

Lietuvos turėtų išreikalauti goję viskas virs gerojon pu-! KoUzejame įT. Mižias iaikė.ko kartu. Jis patiko rūpintis
ja, atlyginimų, kadangi jinai sėu ir- nepramatoma didelių MeCaffrey ik Kan-'maldinmkų' sveikumo padėti'

kliūčių.” I . . .... , . / „j «* sas City, trims kitiems kum-,™- ’

LIETUVOJE
PRIRŪKANT PAPIROSĄ 

APVOGĖ

Ties 89 gat. ir Ashland avė. 
Baltimore & Oliio geležinkelio 
keleivinis traukinis vakar su
daužė Brinks kompanijos šar
vuotą automobilių, kuriuomi 
buvo vežami surinkti iš krau
tuvių pinigai. Žuvo klerkas ir 
sargas. Vežėjas mirtinai su
žeistas. Po įvykusios nelaimės 
policija surinko išbarstytus 
pinigus.

medžiaginiai daug nukentėju
si dėl jo, Voldemaro, ištrėmi
mo.

Be to, Voldemaras kreipės 
į Žmogaus ir Piliečio Teisių 
Apsaugos Lygą, idant ši už
siimtų jo paties likimu.

Lietuvos prokuratorija yra

MacDONALDAS PRIEŠ 
DARBO PARTIJOS 

VADUS

LONDONAS, rugp. 29.
Anglijos ministeris pirminin- dos vedėjams, kurie sumanė 

nuomonės, kad šis naujas Vo- kas MaeDonald aštriais žod- įvykdė šias viešas pamal- 
ldemaro veikimas yra lygus. žiais atsikerta darbo partijos f^as parodoje.

gams asistuojant. Ties alto- j Maldininkų būrys suorgani-
riumi be kitų kunigų buvo ir zuotas Šv. Marijos P- Rožan-
Kansas City vyskupas Lillis. čiaus parapijoje, Saltley, Bir-

,r.v. , , ,W1 mingham, kur klebonauja vy-Misių laiku vyskupas reiske . . Į , T „, . . iriausias brolis kun. Jonas Po-pagarbos visiems tiems paro-li wer.

iš Park Ridge, arti Chicago.
1 Vakar policija' garadžiuje 
bekasinėdama rado negiliai že- 

, mėje užkastus visus keturis
'• lavonus.
1

Suimtas C. Pierce ,(taipat
Powers) yra kalėjime. Jis ra-

Rugpjūčio 2 d., apie 24 vai. Sė tai našlei laiškra> ps « ir 
Parodos g. nr. 1 kieme, prie vaikus iŠTežė i5 Park 
vieno gerai išgėrusio kauni-jlr mėgino jos namus
žkio priėjo kažkoks nepažįsta- parduoti' Park KidSe P°lieiia
mas vyriškis ir prašėsi leisti j, itara’ W jls PasPrtdo. i

. ... . • Clarksburg, kur pirm keliųprirūkyti jam papirosų. Pn- r
—------ - ■ ■ dienų ir suimtas.rūkęs papirosą, nepažįstama

sis nuėjo. Netrukus, pil. X pa-! Clarksburgo policijos virši- 
stebėjo, kad iš kišenės ištrau-' ninkfls sako, kad Pierce neiš
irtas laikrodėlis su retežėliu' VPn£s kartuvių.
ir piniginė be pinigų, kurioj 
buvo tik vekseliai. Laikrodė
lio ir retežėlio vertė 140 lt.

PARĖDYTA ŠAUDYTI 
ĮTARIAMUS

DIDELI ORE MANEBRAI

Nepažįstamojo
aiškinama.

asmenybė 
“R.

valstybės išdavybei ir nori 
jam iškelti naują bylą.

RUSIJA BE BULVIŲ

MASKVA, rugp. 29. — Bo
lševikų laikraščiai kasdien da
ug rašo apie pasaulio darbi
ninkų alkį, apgaili jų likimą 
ir podraug iškelia aikštėn, kad 
pačioj Rusijoj valstiečiams 
gresia alkis ir badas.

Šįmet Rusijoj neužderėjo 
bulvės, kurios yra svarbiau
sias valstiečių maistas.

ANGLIJA APTURI PA
SKOLĄ AMERIKOJ IR 

FRANCIJOJ

LONDONAS, rugp. 28. — 
Suirusių finansų sustiprini
mui, be ko Anglijos tolesnis 
ekonominis gyvavimas nebuvo 
galimas, Amerika ir Francija 
duoda apie 500 milionų dole
rių paskolos.

Ši paskola užtikrinta tik 
griuvus darbo partijos vyriau- 
svbei.

ORLAIVIŲ PRAMOGOS

CLEVELAND, O., rugp. 28. 
— Šalę šio miesto šiandie a- 
t įdaryta metinės šalies orlai
vių pramogos (national air 
meet).

ELEKTRINE VĖTRA 
CHICAGOJ

vadams, kurie išsprendė ko
voti naują vyriausybę. Selinger tarp kitko ragino biausio Italijos karo laivyno

Jis pareiškia, kad jam pir- žmones dažniau kreiptis į Die- uosto Spezia padangėse įvyko 
moję vietoje rūpi valstybės,' v4» ypač šiais ekonominiais dideli orlaivių manebrai, ku- 
bet ne politinės partijos liki- slėgimo laikais. yriuose dalyvavo apie 900 įvai-
mas. Jis pranešė, kad bedar-i ------------------- rios rūšies orlaivių. Įvyko na-
bių šelpimas turi būt nukirs-' j NEPAPRASTOS KATALI- kčia mėnesienoje. Gyventojai 
tas mažiausia 10 nuošimčių.

Pamokslininkas monsign.' ROMA, rugp. 28. — Svar-

,, Užvakar vakare Chicagą pa
lietė didelė elektrinė vėtra. A- 
pie pusvalandį vietomis lijo 
kaip iš kibiro. Daugiausia nu
kentėjo šiaurinė ir pietinė mie-

Kėdainiai., Geležinkeliečių 9,0 dalL Visi l’atilfiai užlietL 
VVS-ga perėmė savo žinion TaiPat “žlieta dau« 
turkų mečetę. Atremontavo ir si”' 1 vis« eil« trenkė

VASAROS TEATRAS 
KĖDAINIUOSE

prie mečetės įrengė vasaros žaibai. Kai-kur sukelti gais-
teatrą. Pirmas vaidinimas į- rai; Nepaprastai daug darbo 

KĖS INDIETES nebuvo matę tokio ypatingo • vyko VIII-2 d. Įrengtas ir bu-|^ur^° P°^cUa *r gaisrininkai.

ĮKŪRĖ atskirą oro 
LAIVYNO VYRIAUSIĄ

JĄ TARYBĄ

PARYŽIUS, rugp. 28. — 
Francijos vyriausybė dar au
kščiau iškėlė savo karišką oro 
laivyną. Suorganizuota šiam 
laivynui atskiri vyriausioji ta
ryba, taipat paskirti penki la
kūnų divizijoms generolai. Ta- 
rybon paskirtas gan. Petain. 
Įvairiose Francijos dalyse jis 
ras orlaiviams strategines vie
tas.

PEREJO ANGLIŠKĄ 
PERLĄJĄ

------------- reginio dausose, kada viena o-ifetas. Reik paminėti, kad šis
TTAKKA, Indija. — Nekal- rlaivių dalis puolė uostą ir WS skyrius rodo daug veik-', 

čiausios Marijos misionieriai miestą, gi kita dalis pakilo ko- lumo. Turi įvairių sporto įra- į 

kateketai iš Biraidakuni pra- voti priešus. nkių, savo sporto aikšteles.
neša apie kai-kurias tos apy- ____________  ' “D. N.”
linkės moteris katalikes indie-

DOVER, Anglija, rugp. 28. 
— Austras Kari Naumestnik 
skersai Angliškos perlajos va
ndens paviršiumi iš Francijos 
į Angliją pračiuožė savo dar
bo ypatingomis čiuožyklėmis 
(skii rūšis).

Skersai perlajų jį lydėjo 
vienas žuvininkų laivas.

tęs, kurios šv. tikėjimo pildy
me retai turi sau lygių.

Pastaraisiais laikais didelių 
vėtrų lietus užliejo visus apy
linkės kelius, kuriais nebuvo 
galima eiti nei važiuoti. Kaž
kurios katalikės motinos te- 
čiaus kasdien ateidavo į baž
nyčią klausyti šv. Mišių.

Jos savo vaikus prisirišda
vo ant nugarų ir perplaukda
vo patvinusius upelius. Kol 
pasiekdavo bažnyčią, saulė iš
džiovindavo jų drabužius.

LONDONAS, rugp. 29. —
J. A. Valstybių sekretorius 

Stimson išvyko į Ameriką.

r»“Grand jury 
patraukti tieson uždarytos Ci- 
tizens Trust & Savings ban- 
kos kasierių J. A. Woodrovr.

TIK POLICIJA PATRO- 
LIUOJA GATVĖMIS

LISBONA, Portugalija, ru
gp. 28. — Po nepavykusio čia 
revoliucinio sukilimo prieš pre 
zidento Carmona vyriausybę 
šiandie tik policija patroliuo- 
ja gatvėmis.

Vieni sukilimo vadai nukau-•
ti, kiti suimti, dar kiti pasi
slėpę.

Kova sekė kuone visą parą. 
Apsišaudyta armotomis ir ku- 
lkasvaidžiais. Apgriauta daug 
namų. Žuvusių virš 50 žmo
nių. Sužeistų būsią ligi 300.

KVIES TURTUOLIUS MO
KĖTI MOKESČIUS

išsprendė j* Cook apskr. ase šori ai iš
sprendė laiškais pakviesti 500 
turtuolių, kad jie mokėtų ap
skričiai asmeninius mokesčius, šių.

Po vėtros atvėso oras.
______________ f

“GRAND JURY’’ TARDY
MŲ SĖKMĖS

Specialinė Cook apskrities 
“grand jury” tyrinėjo Chica- 
gos policijoje, kaip sakyta, į- 
sigyvenusius papirkimus ir

Sovietų pasieny latvių sar-!^ P“licij°s kaPiton’ Pra' 
gybiniai sulaikė pabėgusį iš ‘atėjimus. S.s darbas ėmė a- 
Lietuvos kalinį Stikį. Jis už Pic 8 mėnesius 30 mažomis 
dezertyravimų ir valstybės pi- Pertrftu^om3s-
nigų pasisavinimą buvo nu- Pagaliau tardymai baigės 
teistas 10 metų sunkiųjų dar- policijos išaukštinimu. Nupei- 
bų kalėjimo ir pusę bausmės kta tik probibicija
jau buvo atlikęs. “R.” ------------------

THOMPSONO ŠALININ
KAI GAUNA DARBUS

LATVIJOJ SULAIKYTAS 
STIKIS

GERAS DERLIUS

Šimonys. Įpusėjus laukus 
doroti, žmonių kluonuose pri
sikrovė gražaus pašaro ir do
bilų ir šieno, susivežė viduti
nio derliaus rugelių ir laukia
ma neblogo vasarojaus, gal ir 
šakniavaisių. Ir tik mūsų su
vargę sodai menkai rodo vai- 

”D.”

Gubernatorius Emmerson į 
aukštesnias vietas paskyrė ke
lis majoro Tbompsono admi
nistracijos šalininkus. Tuo bū
du, kaip praneša, gubernato
rius stiprina sau politinę po
ziciją Chicagoj.

PLATINKITE “DRAUGĄ*1

i

Chicagoj ir apylinkėse 1 > d 
teatrų savininkai yra mitra u 
kę santikius su operatorių u- 
nija ir turi nusisamdę neuni- 
stus operatorius.

Užval :’r trys teatrai bom- 
buota. . likta, virš 5,000 do
lerių nu tolių.

Policij parėdyta saugoti 
visus teatrus ir be atodairos 
šaudyti įtariamus bombuoto- 
jus, pasisukusius šalę teatrų.

Be to, teatrų savininkų žmo
nos kreipėsi į miesto majorą 
gauti policijos globą savo na
mams.

AUTOMOBILIŲ KOMPA
NIJA TRAUKIAMA TIESON

Chicago antspaudininko 
Grein agentai patikrino Yel- 
low Cab Co. gazolinos stočių 
pumpas ir susekė, kad jos ne
veikia, kaip reikia, kad par
duodant po 5 galionus gazoli
ną pasirodo pusės galiono trū
kumų. Ši kompanija gazoli
ną parduoda savo automobi
lių šoferiams.

Kompanija traukiama V©* 
son. ■ :•

■ "■ "■* ..... '■11 '
Už pablūdusio H. E. Young 

nušovimą policija išteisinta.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Saulėta ir vėsiau. Ry 
toj pramatoma irgi saulėta 
diena ir vidutinė temperatūra.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00
Britanijos 1 sterl. sv. 4.86
Francijos 100 frankų 3.92
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.96
Šveicarijos 100 fr. 19.48
Vokietijos 100 mark. 23.70
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Ateinantį Mėnesį Jums 
Reikalinga Bus Šiluma

Ateinant; mėnesį, tai yra, Rugsėjo mėnesy, vasara bus pasibai
gus. JUMS reikalingos bus anglys, jos jums bus reikalingos ir 
per visą ilgą žiemą. Dabar yra laikas apsirūpinti

TIKRIAUSIOMIS

Consolidation
MILLERS CREEK

Jos yra neišpasakyta šiluma, išskiriant vieno bušelio pelenų ant 
vieno tono anglių, — be šiferio, akmenų, purvo Ir išdegintų ply
tų. GERIAUSIOS RŪŠIES ANGLIS!

ŠIO RUGP1ŪCIO mėnesio kainos yra nupigintos. — Žemes
nės, negu jos buvo kada nors rugpiucio menesy kitais metais. 
Ir žemesnės negu jos bus ateinantį mėnesį. PiRK DABAR. 
Šiandie.

Neduok save apgauti šįmet pigios rūšies antraeilinėmis an
glimis. investuok savo pinigus saugiai ir naudingai. — Užpil
dyk savo aruodą anglimis CONSOLIDATION Millers Creek 

, DABAR.
, PASARGA: Consolidation Millers Creek NUT rųšis 

parsiduoda žemesne kaina negu “Lump” arba “Egg” 
— ji yra tokia pat gera anglis, tik mažesnio saizo — 
tokio maždaug didžio kaip valakiškas-riešutis. Parink
tas specialiai dėl virtuves pečio. Jeigu jus kūrenate 
virtuves pečių anglimis — taupykite kūrendami su 
NUT. Paskirstykite savo anglių orderį. Pirkite “lump” 
arba “egg” dėl šildyme pečiaus, ir NUT dėl ju sų virtu
ves pečiaus NAUJA SEMA KAINA,
NELAUKITE 1E NEMOKĖKITE DAUGIAUS 

UŽSIORDERIUOKITE ŠIANDIE IR
REIKALAUKITE

C H I C A G O

CICERO, ILL
itadio Stotis A J J.

X Rytoj, 30 d. rugp. Šv. 
Antano parapijos išvažiavimas 
į Vytauto daržų. Visi, komite
tas ir geraširdžiai pavapi jonai 
ruošiasi. Piknike bus daug 
svečių, kuriuos Cicerus šeimi
ninkės kuopuikiaušiai ruošias

Vieninteli autorizuoti pardavėjai
Consolidation
Millers Creek
Chicagoje ir Aplelinkėse

WEST SIDE:
ALBANY COAL CO.

2106 So. Albany Avė. Tel. CTauTonl 3501
BOHEMIAN COAL CO.,

934 W . I8th Street Telefoną., Canal 0315
CAL1FOKAHA 1CE aini COAL CO.,

3334 W. 22nd Street Tel. Lnwn<lale 0667 
3200 So. Central Bark Avė. Laandale 2060

EASTMAN COAL C(>.
ITW \V. I7th Street Telefonus CnnaI 1386

FIRST NATIONAL COAL CO., .
1814 So. \\ estern Avė. Telefoną ; Canal 2666

GARDEN CITY COAL CO.,
2013 So. Morgan St. Telefonas Canal 4136

LAWNDALE COAL CO..
2614 So. NYIiipple Street Tel. LtOvinlale 3063

MONARCU COAL aini SVPPLY CO.,
2229 So. Ciawford Avė. Tel. Lawi»dale 7072

WESTERN FUEL CO.,
2623 W. Adams St. Telefonas \\’est 0453 
360 N. Laniou Avenue Austin 1234

CICERO:
A. BOBYSUD aini SONS,

5.4 h Court and 33rd St. Tel. Cicero 1703
CICERO FUEL CO.,

Austin Blvd. and 31st St. Tel. Cicero 2!)
Tel. Lawuilale 0609

CLYDE COAL CO.,
5901 W. 2btli St. Telefonas Cicero 902

MORTON PARK COAL CO.,
2100 So. 52nd Avenue Tel. Cicero 89

NO V AK BROS. COAL CO.,
Cicero and Ogdeu Avės. Tel. Lavvndaic 6706 

ir Cicero 120
BERVVYN:

C. M. MOLINU,
Stanley ir Oak Purk Avės. Tel. Berwyn 530 

NERAD BROS. COAL CO.,
2924 Ridgland Avė. Telefonas Bervvyn 588

BROOKFIELD:
(1. A. SPKIDfiL and SON 

Brookficld, III. Telefonas Brookficld 285
BROADVIEVV:

SPEEDWAY COAL CO.,
Broadview, III. Tel. Berwvn 472 ir May 4130

SOUTH SIDE:
ATLAS FUEL CO.,

4923 So. Paulina St. Tel. Prospect 7960 
• JOHN BIGANE and SO\S
3596 Archer Avė. Telefonas Ijftfavcttc 0600

C1IICAGO LAWN COAL ’CO.,
3605 \Y. 59tii Street Tel. Prų-nci-t 8944

DAMEN FUELTO.,
1828 \V. 43rd St. Telefonas Boulcvard 902:1 

READY COAL and CONS. CO.,
5323 So. Cicero Avė. Tel. Lafavette 4030 

VILIJA CO., f
37 V0 So. Spaulding Avė. Tel. Lafavette 2584 

VVEKTEKN COAL and SUPIHA CO.,
4916 So. \V estern Avė. Tel. I’iespect 3400

M UITE EAGLE COAL-PO.,
4919 So. Robey St. Tel. Prosjiect 0613

gimus bus 31 d. spalių, L. L. 
svetainėj. Komitetas jau turi 
viskų prirengęs :21 aukso žie
das užsakytas pas laikrodinin
kų. p, Pocių. Tikietai jau pla
tinami. Jų kaina tik 50c.

Patartina visientsHš anksto 
įsigyti. Galima gauti pas ko
misijų ir kliubo narius. Taip
gi prašomu kitų kliubų bei 
draugijų tų vakarų nedaryti 
konkurencijos

OETROIT. M1CH.

Ir išdirbo chorui medžiagų. 
Už tai p. Nakrašui yra lengva 
vesti išlavintas choras. Jeigu 
kas pageidauja pagirti p. Na 
krušų, tai kodėl iki-šiol neini 
vo nieko parašyta apie jo 

į nuopelnus. Jog laikraščiuose 
vietos yra užtektinai kįekvie- 

jnam norinčiam rašyti.

Aš nesijaučiu nieko įžeidusi 
savo korespondencijoj; aš tik 
aprašiau Seimo įspūdžius ir 
nematau tame blogumo.

Delegatė.

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

F T~7 fnų kalbant, tas aiškiai supran
| ta to žmogaus siekius. Taip

ir šį kartų plačiai išdėstė or- 
taikė graži, tad ir išvažiavi- ganizacijos vertę, ragino visus 
mas buvo skaitlingas. i vienytis ir bendrai veikt? po-

Apie pavakarį prasidėjo pro litikoj, o tada, sako, nereikės 
gramas, įvairūs žaidimai ir kitoms tautoms vergauti. Tai 
dovanų dalinimas, kų suauko- į buvo ir yra teisinga mintis, 
jo vietos biznieriai. i laikas, ir labai laikas, lietu-

Po visų žaidimų, sposų pra- viams spiestis kupeton ir sta-

• Pereitą sekmadienį R. R. 
kliubo basebalo jauktas tur
imo susikirtimų su ’ietuviab 
cliicagiečiais. Grumtasi labai 
atkakliai, yienok mūsiškiai iš
ėjo laimėtojais. Taip ir reikia. 

Valio, Cicero!

lyti savo atstovus miestelio 
valdžion. Kadaise buvo bėda: 
neturėjom savo tarpe atsakau

idėjo rimty programo dalis.
Komiteto narys K. P. Devei
kis trumpais bruožais parbė
go Lietuvių Improvment Kliu- Z-.ių žmonių; dabar-gi jau iu-

priimti ir pavaišinti. Kviečia- bo naudų ir lietuvių politinį rim atsakančių vyrų, kaip tai 
mi visi atsilankyti. stovį. Po to pakvietė kalbėti J. F. Kimbark, N. Tumavičia,

X Daugelis Cicero* biznio-! senų vietos gyventojų biznie- L. W. Kizas, V. Kizas ir daug 
rių žadėjo duoti trokus, kurie rių P. Juknį, kuris, kaip ir kilų. Reikia tik duoti jiems 
sustos prie parapijos svetai-į visados, ragino visus stoti1 progos.
nes. Norintieji važiuoti į pik- bendran veikiman, ypač, sa-i Vakarui temstant su nenoru 
nikų, ateikit prie svetainės. kė, miestelio valdžioj turim buvom priversti traukti na- 

X Kiti Ciceros savanoriai turėti savo tautos žmogų. Ta mo.
žada eiti “Draugui” į pagel Ida Ims garbė visiems. Tas bū- Vadinasi, išvažiavimas buvo 
bų. Jie važiuos Į “Draugo” tų lengva atsiekti, jeigu būtų smagus, sėkmingas, 
piknikų, kuris įvyks rytoj Bi- ■ vienybė mūsų tarpe. Jeigu būsime gyvi, sveiki
rutės darže. Jie darbuosis prie Antras kalbėtojas buvo kliu- lai ir kitų vasarų vėl susieisi- 
didžiosios geitos. bo prezidentas L. Makutėnas. me.

Baigę suvo darbų, sako, vi-. Kam teko girdėti p. Makote- -----------
si atvyksiu į Vytauto purkų, 
į savo parapijos piknikų pasi
matyti su gerb. klebonu, kuris 
iš atostogų žada orlaiviu par
ak risti.

Kliubo išvažiavimas.
s

Pereitų nedeldicnį Lietuvių 
lfnprovrnent klinbas turėjo 
draugiškų išvažiavimų Shuths 
darže, Rivėrside. Diena pusi-

LACHAVVICZ IR SŪNŪS
I’AGRABŲ VEDĖJAI

Visų pagrabo patarnavimų galime atlikti UŽ 1100.00 

Dvi Koplyčios Dykai Del Šermenų
Chieago, UI.

2314 VV. 23rd Place 
Telef. Roosevelt 2515

Cicero, III. 
1439 So. 49 Court 
Telef. Cicero 5927

Skaitykite ir platinki

P as š-s “Draugo” No. 1981 te lietuvių katalikų die-

pondeneija, tilpusi "Draugo” nrastl “DRAUGĄ” ir
Nu. I-JO, .lėta teisinga ir, tie- tuQS biznieriui
siog, papiktinanti.

Žmogus turėdamas prieš kų 
kokį nors “kabliukų”, visa
dos ras “neteisybes”.

Rašydamas korespondencijų 
visai neturėjau omenyj, nei— 
vieno apvainikuoti, nei kito 
nužeminti, bet rašiau teisybę, 
kų esu savo ausimis girdėjus
ir mačiusi laike pereitd M. S.✓
Seimo programo.

Aš virš dvidešimts metų 
priklausau prie įvairių chorų 
ir esu pati lavinus balsų, ir 
žinau, kad per pusantrų me
tų jokiu būdu nėra galimybės 
taip gerai ištobulinti balso 
teknikų ir per tokį trumpų 
laikų pasiekti dainavimo laip
snį, kaip per Seimo koncertų 
pasirodė Clevelando artistės.

Š-s prasilenkė su teisybe, 
rašydamas, kad p. Nekrašas 
pusantrų metų kaip Clevelan- 
de veda chorų. Šį mėnesį ly
giai metai srf^jo-^kfKp p. Ci
žauskai apsigyveno Detroite.
Taigi, ta garbė, būtent, halsų 
išlavinimas ne p. B. Nakrašui 
priklauso, bet artistams Ci-, 
žauskams, nes beveik visos 
dalyvavusios programe daini
ninkės buvo mokinės muzikų 
t ižauskų.

Toliau, p. Š-s rašo, kaip ga
liu garbę teikti Cižauskams, 
kurie gyvena Detroite, o ne 
Clevelande ?

Atsakymas j p. Š-s.

ir profesionalus, kuri* 

garsinasi jame.

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St.
Tel. Lincoln 3044

Kašt. P. Fahijonaitis 
2320 W. 23 PI.

Ižd. Kini. F. Kudirka 
2334 S. Oakley Avė.

! AGITATORIAI:

Kuh. K Matulaitis,
2334 S. Oakley, Avė.

V. Duoba
2328 W. 23 St.

J. Dimša 
3223 Lime Street

M. šlikas
10335 S. State St.

Visokiais Labdarybės rei
kalais kreiptis į valdybų arta 
agitatorius

Pavyzdingiausia lietuvai
tėms mokykla. Geras, pato
gus, gražus privažiavimas. Il
linois Valstybės ir Illinois V- 
niversiteto patvirtinta ir už- 
girta Uigh Schoot ir Commer- 
cial. Šiemet bus galima pri
imti žymiai didesnį studenčių 
būrį, kambarių skaičius Aka
demijoj padaugintas. Graži a- 
pielinkė, — arti Marųuette 
Park. Akademija turi erdvų 
sodų. Mokykloj geri įtaisymai, 
katalikiškas ir lietuviškas au
klėjimas, rūpestinga priežiūra, 
sveikas valgis. Mergaitės mo
kosi : muzikos, dramos, dai 
lės, įvairių svetinių kalbų, na
mų ruošos, rankdarbių, komer
cijos pratybos, sporto, kūno 
kultūros ir t. t.

Užsiregistruokite šių savaitę 
dar via vietos.

z AKADEMIJOS VEDĖJA 
2501 W. Mar^’.iette Rcad. Chicaco. III.

i P

Tas tiesa, kad p. Cižauskai 
dabar gyvena Detroite, bet

--------------- gi per septyni us metus jie iš-
R. R. kliubo metinis paren- auklėjo daug dainininkių-kų

DĖKIS PRIE PROGOS 

PARADO
Kasdien mūsų balike yru eilės žmonių prie 
langų r,'gūb riai depozituojant savo pinigus 
Į taupymo sąskaitų. Jie išgalės pasinaudoti 
proga, kuomet ji pasitaikys. Jūs taipgi ga
lite turėti pasitenkinimo iš turėjimo lunke 
pinigų įr būti prisirengusiam ĮH'ie visko, kų 
rytojus gali duoti.

Pradėk savo sąskaitų šiandie. Jūsų trupiniai 
yra šiame banke saugūs.

Central'^S^Bank
ATRUSTCOMPANY 

UI0Wcrt 38 Street 
ASUttBaak ••• • -----T~r~

Valsti]inib bankas * Biržos Bankas

Telefonas BOULEVARD 4600

S

ilhl(j)

Telefonas Canal 4310

MODEL DAIRY CO.
IŠDIRBAME IR PRISTATOME

PIENO PRODUKTUS
2003 5 7 9 W. 18 PLACE, CHICAOO, ILL.

Musų kompanijos produktai yra augščiau- 
sios rųšies. Užlaikome 50 trokų. Pristatome į 
storus ir numus. Lietuviškose kolonijose ap 
tarnauja lietuviai draiveriai. Naudokitės mu
sų geruis,produktais ir musų geru patarna 
vimu.

__  _ . ...Į
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JUBILIEJINIS
•.uft

DIENRAŠČIO

DRAUGO
S%į- |»H4«4*7*W|f* ‘•"‘-SVi• 1*1 I«

Įvyks

Sekmadienyje, Rugpjūčio 30 d., 1931 m.
BIRUTĖS DARŽE

Archer Avė. ir 79 Str., Justice, Illinois

-a

Visus JUBILIEJINIO PIKNIKO dalyvius p, Andreliunas NUFILMUOS (nuims krutamuosius paveikslus), los filmos bus rodoma pa
rapijų salėse.

Piknike bus “Draugo” JUBILIEJINES PRAKALBOS. Kalbės prof. FRANK MAST, KUN. DR. K. MATULAITIS, KURIS NEUŽIL
GO VYKSTA LONDONAN, TIK KĄ GRĮŽUSI IŠ LIETUVOS P-ni K. RAČKIENE ir L. ŠIMUTIS.

ŠOKIAI PRIE GEROS MUZIKOS- a* M *• fe

MILŽINŲ IMTYNĖS “DRAUGO” PIKNIKE
GARSIAUSI RISTININKAI IMSIS DEL 

CAMPIONATO
DALYVAUS DRAPIEŽNAS DZŪKAS 

JOE BANCEVIČIUS

Štai drapiežnas Dzūkas 
BANCEVIČIUS susirėme.s ' 
su savo priešininku. “Dr
augo” piknike BanceviZius 
risis su G. G. Bull, latvių 
milžinu sveriančiu 240 sva
rų.

• r . ■.

v « ■

G. G. BULL Jjatvių drutuolis milžinas, sveriųs 240 svarų 
Jisai ,imsis “Draugo” piknike su lietuvių galinčium Banee- 
vičium.

L. MINGILA, didžios galybės vyras. Jisai “Draugo’ 
piknike imsis su lenkų fampionu T. Kuleuicz.

* f # •
Šitų drutuoliy imtynės prasidės 3 vai. po piety. Visi laiku pribukite, kad pilnai pamatyti ty milžinų i::tvnes. Ristininkus laimėtojus 

laukia garbė ir dovanos. Tai jy susirėmimas ir imtynės bus įspūdingos ir visus patraukiančios. Tad visi i “Draugo” piknikų ir nesivėlinkit.
X I '

5 J? .ftiuJt
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“D R A U G A S”

Išeinu kasdien, išskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metama — $6.00. Pu- 

Ml Metų — $3.50, Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam 
Mėnesiui — 7 5c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
ti — $4.00, Kopija ,02c

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrą- 
tina, jei neprašoma tai uadaryti ir neprisiunėiania tam 
tikslui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

katalikų visuomenei, kuri visokeriopai savo 
vienatinį dienraštį remia.

Minint mūsų dienraščio penkiolikos me
tų sukaktuves, tenka pasakyti, kud jo nuo
pelnai Amerikos lietuvių visuomenei ir visai 
lietuvių tautai yra milžiniški. Tai gerai žino 
kiekvienas, kuris seka mūsų dienraštį ir visą 
mūsų visuomenės gyvenimų.

Kam iš mūsų nežinoma, kad tada, kada 
kiti lietuvių dienraščiai atvirai ėjo prieš lie- 
tuv
nepriklausomų valstybę sukurti, “Draugas

Pas Nuteistus Mirti
Kun. St. T.

(Kunigo pasikalbėjimas su Šiauliuose nuteistaisiais 
mirti plėšikais). ,

Pakvietimas į kalėjimą ngi bus tuomet kalėjimai, ne
Buvo tylus šių metų liepos 

mėn. 19 d. sekmadienio vaka-
.......................ras. Žmonės jau senai, paga-' laikymui. Šviesesnė laimė pra-

ivių tautos pastangas sau laisvę išgauti ir Dievų, ramiai ilsėjosi, švistų žmonėms ir šioje var-
mriklausonia valstvhe sukurti. Drauiras gavo namučiuose. Netoli gir-1 go žemėje!..

reikės tūkstančiai sunkiai už
dirbtų litų skirti kalėjimų i$.

“D R A U G A S”
LITHUAN'IAN DAILY FR1END

Fublished Daily, Except Sunday.
8UBSCRIPT1ONS: One Tear — $6.00. Slx Months 

— $8 50. Three Months — $2.00. One Month — 75c. 
Europe — One Year — $7.00. Six Months — $4.00. 
Copy — .03c.

Advertising in “DRAUGAS" brings best results.

Advertising rates on appllcatlon

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

visomis pajėgomis rėmė nepriklausomybės i- 
dejų, jai pats nuoširdžiai dirbo ir visų mūsų 
visuomenę prie to energingai ragino. Nebuvo 
to svarbaus tautinio reikalo, kurio dienraš
tis “Draugas” nebūtų parėmęs. O kų jau be
kalbėti apie vietinius Amerikos lietuvių rei
kalus. Kada visi kiti nekatalikiški laikraš-^ia telefonas:

dėjosi besilinksminančio jau-’ Taip begalvodamas, kimi
ninio dainų balsai ir muzikos! gas prisiartino kalėjimo var- 
tonai... tus. Sužvangėjo kalėjimo sa-

Sėdžiu savo kambarėly, sva- j rgo raktai, atsivėrė sunkios

DIENOS KLAUSIMAI

MUSŲ DIENRAŠČIO JUBILIEJUS.

“Draugas” dienraščiu pradėjo eiti 1916 
metų pradžioje. Vadinasi, šiemet sueina ly
giai 15 metų. Del to šiuos metus ir vadiname 
dienraščio “Draugo” jubiliejiniais metais;

Nedrąsu buvo naują dienraštį pradėti 
leisti, nes keli jau buvo Clilcagoje. Nors jau 
ėjtisieji dienraščiai ir nebuvo katalikiški, bet 
vis dėl to lietuviuose tani tikrų vietą jie už
ėmė. Jie tiek pati kompeticija su kitais dien
raščiais “Draugą” baugino, kiek didelės iš
laidos, kurios yra surištos su dienraščio lei
dimu. Reikėjo spaustuvę didinti, naujų pre
sų, daug daugiau darbininkų ir visos dienraš
čio platinimo mašinerijos. Bet vis dėlto su
siorganizuota ir dienraštis išleista. Tai da
rant, neturėta galvoje bendrovei bei jos akci
ninkams pelnas, nei kieno nors asmeninė gar
bė. Katalikiškų dienraštį leisti verste pri
vertė. gyvieji Amerikos lietuvių katalikų ir 
bendrai —- mūsų tautos reikalai. Pirmieji 
dienraščio metai ne tik nenešė pelno, bet da
vė nuostolius, kurie padengta tų^ žmonių, ku
rie dienraščio reikalingumą aiškiai stipinto.

Mūsų dienraštis sunkų finansinį krizi 
pergyveno 1918 ir 1919 m., tada jis beveik jau 
visai buvo suklupęs. Ir aišku, katalikiško dien 
rasčio Amerikos lietuvių visuomenė būtų ne
tekusi, jei jo nebūt išgelbėjus Marijonų Kon
gregacija, jį j savo rankas paėmusi. Kada jie 
dienraščio reikalų vedinių paėmė į savo ran
kas, pakvietė savo kongregacijos garbingų 
narį prof. kun. P. Bučį, dabartinį Olimpijos 
vyskupų, redaktorium, dienraščio padėtis vi
sais atžvilgiais pradėjo taisytis. Marijonų 
Kongregacijos nariams reikėjo įdėti daug 
triūso ir nemaža išlaidų turėti, kol dienraš
tį “Draugo” išgelbėjo nuo visiško žlugimo.

Jei šiandien “Draugas” tebėra dienias 
čiu ir jis drųsiai į savo ateitį žiūri, tai ačiū 
Marijonų pasiaukojimui, jų rūpestingumui ir

čiai tik griovimo darbų tedirbo, “Draugas” 
visobiis savo išgalėmis rėmė visus kilnius iš
eivijos kulturinius, tikybinius, tautinius, lab
daringus ir kitokius reikalus. Jis rėmė para
pijas, tuos didžiausius mūsų centrus; rėmė mo 
kyklas, kongregacijas, organizacijas ir drau
gijas; nuolat ir karštai visuomenę ragino 
kurti aukštąsias mokyklas mergaitėms ir ber- 
i aitėms, kų šiandien jau turime; nuolat užlei
do daug vietos labdaringiems ir kitiems nau
dingiems visuomenės reikalams.

Del to, mes manome, šis jubiliejus ne vien 
pačiam dienraščiui “Draugui” yra svarbus, 
bet jis yra brangus visai lietuvių katalikų 
visuomenei, kuri, neabejojame, suras tinkamų 
priemonių šio jubiliejaus paminėjimui.

Dienraščio “Draugo”'jubiliejaus paminė
jimų pradedame rytoj, Birutės darže, pasiti
kėdami, kad plačioji visuomenė skaitlingai

rstydamas prabėgusios dienos' durys. Kalėjimo sargybinis 
darbus. Štai ant stalo sučirš-f kunigų nuvedė į tas kameras.

,kurioje paskutiniąsias savo
— Kunige, ryt rytų iš mū

sų kalėjimo bus sušaudyti ke
turi vyrukai. Gal malonėsite, 
kunige, ši vakarų atvykti j ka
lėjimų paskutinį kartų su jais, 
kaipo kunigas, pasikalbėti ?..

Taip telefonu pranešė Šiau
lių sunkiųjų darbų kalėjimo 
viršininkas, kviesdamas atvy
kti į kalėjimų pas keturius, 
nuteistuosius sušaudyti plėši 
kus, kurie Žemaitijos gyven
tojams buvo žinomi savo plė
šimais, žudymais... Tai garsu
sis plėšikų gaujos vadas Jo< 
kus su savo sėbrais; Eirošiu, 
Lengveniu—Tamašausku ir 
Kontaru.

— Staigi mirtis sušaudant !.. 
Plėšikų, galvažudžių įnirtis! 
—Didžiausia žemiška bausmė

gyvenimo valandas alsavo pa
smerktieji mirti plėšikai. Ku
nigo širdis dar smarkiau pra
dėjo plakti. Juk greit reikės 
prabilti į nelaimingiausius pa
sauly žmones, drebančius ne
tolimos mirties akivaizdoje. 
Ar jie sutiks atlikti išpažinti ? 
O gal iš to tik pasityčios ?..

Gal jų širdys yra užkietėju
sios nuodėmėse!..

— Šioj kameroj ,uždaryti: 
Jockus ir Lengvenis... 0 šioj: 
Kontūras ir Eirošius, — pra
nešė kunigui kalėjimo sargy
binis ir atrakinęs jų kamerų 
duris j nuteistuosius prabilo:

— Atvyko jaunas kunigas... 
Gal norite su juomi pasikal
bėti, išpažintis atlikti! Galė 
site eiti į koplyčių.

Pasijudino niūrios išbąlu 
sios figūros, ant jų rankų ii 
kojų sužvangėjo sunkūs gra
ndiniai.

— Taip... aš esu... kunigas... 
Brolužiai, esu pasirengęs jū
sų išpažinčių išklausyti... — 
drebančiu balsu ištarė kuni
gas.

— Išpažinties? — pašiepia
nčiu balsu kambario tamsoj 
atsiliepė Jockus, — geriau eik 
ir pasakyk, kad kalėjimas nu
kaltų stipresnius geležinius 
pančius...

(Bus daugiau)

|M;|i.REMKITI VISUS BĮ 
RIUS IR PROFESIONALUS, 

KURIE SKELBIASI 
“DRAUGE”.

k

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, uet eikit pat 

tikrą specialistą, ne pas kokį nepa
tyrei!. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas Jutus ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno išegzaiuinavimo. Jus su
taupysit laiką ir pinigus. Daugelis 
kitą daktarų negalėjo pagelbėt Jums 
dėlto, kad Jie neturi reikalingo pa* 
tyrimo, suradymul žmogaus kenks
mingumų.

Mano Kadio — geopo — Raggl 
X-Kay Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man Juaų tik
ras negeroves, ir Jeigu a5 paimsiu 
Jus gydyti, tai Jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš Jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio. žurnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, , kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių, arba 
Jeigu turit kokią užsisenėjuslą, jsi- 
kerėjusią, chronišką ligą, kuri ne 
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėllokit neatėję pa
manė.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

InėJItaias Rūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 1 

po piet. Vakarais nuo 5 iki T 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 po 

piet

P L A H ET A R AS.
(Tąsa)

Įdomūs yra Žemės ašigalių reginiai 
su savo para, tokia ilga kaip metai, t. 
y. su diena 6 mėnesių ilgio ir naktimi 
tokia pat. Tose sųlygose, ir į žvaigždės 
žiūrint, matyt to, ko pas mus nematyt.

Planetaras sugeba parodyt ne vien 
tas įdomybes, bet tam tikrais mediani
niais pakeitimais duoda matyti žvaigž
džių gausybes iš ten, kur nei vienos sau
lės spinduliai nesiekia, t. y. iš amžino
sios nakties erdvių, ir iš ten, kur saulės 
šviesa žėri amžinai, t.y. iš amžinosios 
dienos. Dienos metu mes nematome žvaig- 
džių, nes Saulė jas nustelbia. Planetaro 
vedėjas nustelbia Saulę ir parodo mums 
nematomų dangaus šonų.

Tie patys prietaisai parodo mums se
nos praeities dangų, kaip jis išrodė pir
miesiems žmonėms, arba Kristaus lai
bais, arba dar vėliau, ir siekia į tolimų 
ateitį, kada nuo mūs dienų praeis tūkstan

Visiems Svarbus Dalykas ADVOKATAI

atsilankys, kad palinkėti savo dienraščiui sek 
mingai savo darbus ir toliau varyti ir sa^o už piktadarystę... Bet gal būt 
atsilankymu jj parems. Parama-gi dienraščiui jie jau gailisi už savo kaltes? 
šiais sunkiais laikais yra būtinai reikalinga, i Didžiausius Kristaus priešus! 
Tat, malonūs skaitytojai, į‘mūsų dienraščio: ši vakarų trokštu sutaikinti 
jubiliejų ir į talkų! su Išganytoju... Ar pasiseks?

'Dieve, laimink mano žygius ir 
pastangas... .

Taip galvojo jaunas kuni-1 
gas, žengdamas miesto gatvė- ■ 
mis sunkiųjų darbų kalėjimo 
linkui, ir šaltas drebulys ret- 

! karčiai supurtydavo jo kūnų.
Kalėjime pas plėšikus

Pagaliau, štai niūrūs kalė 
jimo mūrai. O, kad jie galėtų 
prabilti! Kiek Įvairių nusiKa- į 
ltėlių jie baudė už savo svei
katų ir gyvybę paaukojo, ne-

Gauta žinios iš Berlyno, kad “voldema- laisvai šiame pasauly
rininkai”, kuri, vadų byla dabar eina karo Parėti skaiaiia aanlnte.
teisme, darę dar vienų mėginimų nuversti! ^as *a* . ^aS ‘ .1_:
Smetonos vyriausybę. Sąryšyje su tuo slap- a^ikę bausmes, į aisvę iš ,
toji policija suėmusi keletu asmenų. eL ar daug as iš jų

_________ pasitaisė ?..
Kalėjimo mūrai kiekvienam 

l'ž tai, kad MacDonaldas sudarė koalicinį žmogui turi priminti Kristaus 
kabinetų, kad išgelbėjus Angliju iš finansinio tikėjimo reikalingumų. Tegul 
susmukimo, darbiečiai jį smerkia ir .jo išsiža- visi šventai pildo Evangelijų,
da. -j Dievo įsakymus, — nereikali-!

........... ■ ■■-' ....... _ i.MĮ.a

Yra daug vilties, kad iki šiol buvę įtemp
ti santykiai tarp Apaštalų Sosto ir fašistų 
valdžios Italijoj, neužilgo pagerės. Katali
kams vėl būs leista varyti savo akcijų, orga
nizuoti jaunimų bei jį auklėti.

Žiūrint į L. Vyčių naujosios centro val
dybos sųstatų, matome gabių jaunuolių, kurie, 
be abejo, tinkamai darbuosis šiai. kilniai jau
nimo organizacijai.

čių tūkstančiai metų. Ir kada gyvens pas
kutiniai žmonės.

Nors Saulė ir žvaigždės, sulyginant 
su Žeme, nesisuka, tačiau Žemės sukima
sis aplink savųjų ašį parodo žvaigždes ir 
Saulę kaskart kitokioje būklėje. Taip pat 
ir Žemės bėgimas jos keliu aplink Saulę. 
Gamtoje jis trunka ištisus metus, o pla
netai e jis pakartojamas per kelias minu
tes.

Hitas planetaro sugebėjimas parody
ti tikruosius, arba nors tik matomuosius, 
dangaus kūnų judėjimus ypač svarbu 
Mėnulio ir planetų judėjimams atvaizduo 
ii. Taip aiškėja tos kilpos, kurias tarsi, 
daro planetos danguje, nors jos tik bėgu 
savo šiek tiek suplotų ratų takais. Toli
mesnių planetų upibėgimas apie saulę 
trunka dešimtimis metų ir pę- 
reina per šimtų. Pačiam žmogui tai ste
bėti danguje labai sunku, o vįsų Neptūno 
ratų nei negalima, nes jis trunka ilgiau 
kaip žmogaus gyvenimas. Planetaras, ga
lėdamas pagreitinti judėjimus, juos paro
do per kelias minutes. Ypačiai įdomiu

Nėra pasaulyje žmogaus, kuriam nerūpėtų saugumas 
jo uždirbtų pinigų, ir tas turi visiems rūpėti.

Todėl (lėkite pinigus į vienų iš stipriausių bankų — 
METROPOLITAN STATE BANK, kuris yra garbia 
'gųjų bankų skaičiuje, “ROLE OF 1IONOR” bank.

Jūsų pinigai padėti METROPOLITAN* STATE 

BANK, yra pilniausiai apsaugoti ir užtikrinti.

METROPOLITAN STATE BANKAS turėdamas di
delį atsargos kapitalą, pinigus IŠMOKA .ANT KIEK
VIENO PAREIKALAVIMO BE JOKIŲ DUOTŲ 
PRANEŠIMŲ.

Todėl taupykite savo pinigus mūsų banke ir gausite 
už juos 3% ir pilną saugumą.

Kitų banką knygutes atneškit mums. Mes patys jūsų 
pinigus perkelsime į savo banką.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St 
Roam 1502 Tel. Centrai 2971

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatoi 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 73$:

Namų Tel. Hyde Park 339$

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephcme Randolph 6727

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

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Itepub. 9600

Metropolitan State Bank
2201 West 22nd St. Kampas Leavitt St.

CHICAGO

Bankas atdaras šį vakarų iki 8:30 vai. vakaro.

Telephone Dearborn 0067

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

160 North La Šalie Street 
ROOM 1481

Nuo 9:80 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ. 

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

(Išskiriant Seredea)

A. A, OLIS
ADVOKATAS
11 South La Šalie Street 

Kuom 1701 Tel. Randolph OOIL
Valandos nuo 9 ryto Iki 5 vai. vak. 
<241 S. Halsted 8t. Tel. Victory 0642 

Valandos — 7 iki 0 vakare 
tltarn.. Ketv. Ir Bubėtos vakare

planetare matyti atmainos daugelio mė
nulių, bėgiojančių aplink Saturnų. Kada 
vieno delčia, tada kito jaunatis, <Tar kito 
priešpilnis ir pilnatis. Dešimtis mėnulių 
sudaro nepaprastų vaizdų.

Pagreitindamas dangaus kūnų judė
jimus, suvesdamųs metus į minutes, pla- 
taras savo skliautuose rašo tų metų skait
menis tarp žvaigždžių, parodydamas, kaip 
jos bus matyt 1940, 1950 metais ir taip 
toliau. Maždaug kas pusė minutės pasi
keičia metų skaitmuo ir sulig juo pasikei
čia žvaigždžių išvaizda.

Didelių miestų gyventojai, būdami 
amžiname bildesy, po saulėleidžio vaikš
čiodami gausiai apšviestomis gatvėmis 
beveik niekad nemato žvaigždėto dangaus, 
juo labiau, kad ties dideliais pramonės 
miestais dūmų debesys beveik niekada ne- 
išsiskirsto. Taigi, didmiesčių žmonės už
auga ir pasęsta nematę žvaigždėto dan 
gaus grožybių. Jiems tat planetaras labai 
pravartu.

Nors Kaunas ne didmiestis, nors jo 
valdininkai k«u> št»Udienis išbėga iš mies

to ir grįžta tik pirmadienyje, tačiau ir 
Kauno gyventojams būtų įdomu geriau 
pažinti žvaigždžių pasaulis. Tik planeta- 
ras yra brangus prietaisas; privatiniam 
žmogui nepakeliamos jo įrengimo išlai
dos.

Istorija. Planetaras yra naujas daly
kas. Jis atsirado Vokietijoje. 1913 m. 
Munchene Vokiečių Muziejaus direkto
rius Dr. Miller'is sumanė mechaniniu bū
du atvaizduoti planetinę Saulės sistemų, 
rods, ne visų, bet tik iki Saturno orbitom 
{imtinai. Tam tikslui pastatydino aps
kritų patalpų 9 metrų skersmenai. A'nt 
grindų buvo pažymėtos planetų orbitos. 
Žemės orbita judamų platformų. Žmogus, 
atsistojęs ant tos platformos, galėjo ap
važiuoti visų Žemės orbitų ir matyti, kaip 
keičiasi kitų planetų ir jų mėnulių regi
nys. Tos planetos ir fnėnuliai buvo žy
mėtos elektrinėmis lemputėmis. Jų buvo 
180. Žmogui keliaujant išilgai Žemės or
bitos, sukdavosi ir lemputės kiekviena 
atatinkamu savo veikiamai planetai ar 
mėnuliui greitumu. Penki metai truko,

kol Zeiss’o firma, turinti savo dirbtuvę 
Jenoje, pagamino tų planetarų.

Įstačius jį į prirengtų jam patalpų 
Munchene ir pavadinus jį Koperniko var
du, pasirodė, kad įspūdis gana menkas. 
Kibyklai labai trukdė regėti pilnąjį vaiz
dų, o ir devynių metrų plotas buvo per- 
niažas tokiam daiktui, kaip Saturno ap- 
lėžiamasis danguje ratas.

Tada inžinierius Bauersfeld’as suma
nė pašalinti kibyklus, jų vieton padirb
dinti skliautus ir į juos leisti iš upačios 
tam tikras šviesas. Šviesoms leisti Bau- 
ersfeldas sugalvojo tam tikrų prietaisą, 
susidedantį a) iš geležinės kojos, prie ku
rios iš šalies prisegta, b) elektrinių lai
dų skirstymo lenta, c) iš lentos trumpi 
laidai eina į emisferų (pusę skridinio) 
apkrautų d) daugybė stiklinių akyčių. Ta 
skridinio pusė (emisfera) leisdavo į 
skliautus nejudomųjų žvaigždžių atvaiz-

SR (Bus daugiau)



šeštadienis, Rugp. 29, 1931

i
i

DBA r n

2INISKAS JUBILIEJINIS
UŽBAIGIMO SKOLŲ MOKĖJIMO

Prasidėjo RUGPiŪČIO 28, Baigsis RUGSĖJO 8 DIENĄ, 1931
PARAPIJOS DARŽE, 44th St. Ir So. California Avė.

kviečiame vietinus ir kaimynus. Žaismės, Pasilinksminimai, dovanos.

OVALAS
Maloniai

Klebonas ir Komitetai.

tokio svečio kaip gražiausio 
sporto golfo čempionę ir dar 
lietuvio čia augusio jauno vai
kino, kurį gerbia milijonai A- 
inerikos sportininkų.

JAUNIME, Į MUSŲ PIKNI-
♦ »

KĄ!
BILLY BURKE ATVYKI

MAS CHICAGON.

Dr. Karalius, prez. L. G. K. 
J ir A. K. Menas, pro, vyksta 

į Glen Oak kliubą parsivesti 
Burkauską pas save. Bet ant 
nelaimės Billy negalėjo pasi
likt Cbieagoj ilgesniam laikui 
ir tą patį vakarę iSvavažiavo

Jaunu,,e, atmink, kad "Dt-į Pasklydus gandams per an- . kur rytojan8 lo6ė
augo" rudeninis piknikas yra'gl« spaudi), Imk mūsų Bur- bei davS hostonieaani3 golfo

bet aš mažai lietuviškai moku 
skaityti.

Billy jaunas gražus, lietu
viško tipo ir vidutinio ūgio 
vyrukas. Nuolat rūko cigarą 
ir stebėtinai gražiai lošia gol
fą. Čia jis padarė par 73 kir
čius, kas, žinoma, nelengva pa 

| daryti komplikuotame golfo 
I lauke. Eksibicija sudarė 18 
Iskylių “Best Bali Match“. 
Billy Burke su George Von 
Elnį išėjo su skoru 34—37 71 
kirčiais, prieš Harry Cooper,

NAUJI TENNIS ČEMPIO
NAI 1931 M.

vienas iš paskutiniųjų, pasku- kauskas, Jungtinių Valstijų j eksibįciją> Užteko tik to> kadjto courgQ pr0 ir H Sinįth’
tinė proga pasilinksminti ir golfo eksibicija, lietuviai gol-,du lietuviai #(>lfininkai pasi- 
pasršokti prie šaunios muzi- Chieugon su savo maršrutų— 'ka|bp.-j0 su Biny Burke lietu- 
kos. Dienraštis “Draugas“ golfo exl.ibiei.ja. lietuviai gol- vįškai Bi|ly prižad5jo atvyk- 
daug vietos savo skiltyse pa- fininkai susijdomavo tokiu į- B vėf ęidcagOn vėiaį rūdenj’ 
veda jaunimo, jų sporto ir jo vykiu ir pradėjo galvoti, kaip ir tągyk dalyvaut lietuvių pa- 
organizacijų reikalams. G vie Billy pasitikus ir tinkamai(rengiiauoi.e Paklausus jo, ar 

laikraštyje yra brangi, pavaisinus. sunku buvo išlošti čempionąta
Dėlto pasitikima kad jaunimas Tarpe mūsų golfininkų ran-^tas, atsakė;
atsimokės bent tuo, kad skait-1 . • • y •’ dasi n šaunių sportininkų, to- Hi^;nnAa <>i<«
liūgai atvyks į jubiliejini „ik- ,|(l| nereiwjo f , abejoti
nikę. Ten smagiai ir naudin- . . - atsilaikyti pnes

. viskas ėjo geion pusėn. sviete golfininkus.
gai praleis laikę, pamatys p.nas J. J. Elias, prez. U- 
garsias rištines, pasiklausys ' nįversal Bftnko> duo.
gražių kalbų ir pamatys viso-Į vakarienę
kių įvairenybių.

priėmimui

newyorkiečio. Jų skolas 33- 
35 — 08 kirčiai. Visa puhlika 
turėjo atkreipus demėsį i P»il- 

Į Iv, kaip čempionę.

geriausius

— Ar padarai pinigų su eksi 
Billv bicija?

Bu,rke ir Įteikti dovanų nuo — Taip, padarau biskį gan 
Nepamirškite, kad ristvnės lietuvių golfininkų Hamiltono geriau negu kiti kaikurie cem- 

prasidės lygiai 3 vai. po pie- kliube. plonai.
tų. Nepavėluokite, visi atvy- Liet. Golfo Kliubas ruošė Į - Ar skaitei, kas apie ta 
kitę į “Draugo“ pikniką ank- pietus sutikimui Būrkauskiu-ivc rašoma lietuvių spaudoj 
sti. ko. Juk tai garbė susilaukti | — Mama ir tėvas skaitė

. . j <*U> 1^1 •
--------------  ■ ■< —g- -—r-r,vrgr-s-

ŠIO BANKO
STIPRYBĖ

/

Nėra atsitiktina—
....ji buvo pienuota!

Šio banko stiprybė gali būt mieruojama dydžiu ir propor
cija* jos paskelbtų atskaitų. Didesnės reikšmės, vienok, 
yra stovis, būdas ir patyrimas tų vyrų, kurie yra parinkti 
vesti jo reikalus ir prisidėti patarnavimu.

DIREKTORIAI. VIRŠININKAI 
ir DARBININKAI

čionai yra įstaiga išbandytos stiprybės ir įrodyto pajė
gumo. Pastangos visų čia dirbančių yra pilnai atlygina
mos pasitikėjimu, kurį parodo tūkstančiai depozitorių.

Peoples National Bank
and ^rusi Company

of Chicago
47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

• Buda* telkti paskolas Ir lnvssf.mpntus daryti taip kad dalis butų greitai paverčiama | eaah Ir ne 
perdaug Invkstuoti j bile vien*, vertybių ru»).

- ________________

Ijošimas įvyko sekmadieny, 
rugp. 23 d., Glen Oak kliube. 
Publikos prisirinko pasižiūrėt 
Amerikos golfo karaliaus apie 
5,000 žmonių. Lietuvių toje 
gallery buvo matyt apie 10 
geresnių sportininkų. Mat, 
lietuviai dar nepratę prie šva
raus sporto.

Menas.

Pereitą šeštadienį ir sekma
dienį įvyko L. Vyčių Chicagos 
Apskričio Tennis Turnameii- 
tas Guge parko. Čempionai iš
rinkta keturiuose skyriuose: 
Vyrų singles ir doubles ir 
merginų singles ir doubles.

Vyrų singles čempionu liko 
R. Romanas, doubles, Tėvas 
ir Suims — R. Romanas, JT., 
ir Romanas, Sr.

Merginų singles laimėjo Ber 
nice Yudis, doubles — Bemi

nė Yudis ir Ona Juozaitienė.
Vyrų singles antrą vietą 

laimėjo Jankauskas, trečią J 
Lindžius.

Vyrų doubles enitrą vietą 
užėmė A. Miškinis ir V. Paši
nas.

Merginų singles antrą vietą 
užėmė O. Juozaitienė, trečią—

liko doubles čempionė sykiu 
su B. Judis.

Dabar neužilgo įvyks kuo
pų tymų turnamentas. Kiek
viena kuopa turės pastatyti 
pilną tymą; du singles ir vie
ną doubles. Visi keturi turi 
būti vyrai. Entree fee kiekvie
na kuopa turės užsimokėt po 
$2.00. J. L. J.

ATTENTION! BASEBALL, 
COUNCIL 4.

' Providence Baseball Team, 
ICouncil 4, will meet tlie strong
South Chicago Team, Sundav,
Aug. 30tli, at tlie Sherman

:Park, 53 and Racine Avė., ga- 
me tinie 12 P. M. Sharp. AVith 
South Chicago eyeing tbe K of 
L title, and witli Providence 
lcoking forward in avengeing 
tlieir lašt defeat. It promises 
to be a ganie full of tlirili and 
exeitement. Come on Providen 
ce Couneil — out to root for 
your dear old couneil 4, whe- 
tlier it is Peter Mitchen or 
tbe Mighty Lefty Joe Belskis, 
tbat will be twirling, we are 
looking forward to couneil 4 
vietory. Remember Sunday 
Aug. 30th at 12 P. M. sharp, 
at Sherman Park, 52 and Ki
čine Avė. . Buckeye.
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Baigiant Sezoną

,i. Urbonaitė.
Pereitų metų čempionai ne 

dalyvavo, išskiriant 0. Juo
zaitienę (Mikužiutę), kuri pe
reitais metais, kaip ir šiais,

Išpardavimas
Visos pavasario ir vasaros prekės turi būti išpar

duotos be jokių uždarbių ir vieta padaryta dėl rudeni
nių prekių, kurių pareina daugybės karlodų dėl užpil- 
dimo abiejų

GREEN MILL DUONA
PEOPLES FURNITURE KRAUTUVIŲ

SURAIKYTA

Tai gardžiausia balta duo
na. Tinku pasidaryinui val
gių piknikams ir į darbą 
einant. Taipgi ir kūdi
kiams parėjus iš mokyk
los, motinos greit gali pa
duoti jiems skanų užkan
dį, — Grc&n Mill Duoną.

kuri yra pagaminta taip kaip balta duona turi būt paga 
minta. ,

Visuomet Pirkite GREEN MILL Baltę 

Suraikytą Duoną

NewProcessiakii?g
Company

KUCHINSKAS BROS., Savininkai

Lietuviai Remiate Lietuvių Įstaigas

3401-05 South' Morgan Street
Phone Boulevard 1048

Įsteigta 1893 metais

=
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Radio visokių gerųjų išdirbysčių 
vertės virš $100.00, dabar parsi
duoda tik po ... ............... $29-00
Radio vertės iki $200.00, dabar
tik po ............................... •$65-®0
Pi J ANAI. Pasirinkimas visokių 
išdirbysėių, kurie yra geram sto
vyje, verti iki $150.00, po $25*00 
ir aukščiaus.
Grojikliai pijanai, platus pasirin
kimas, groja ir atrodo kaip nauji, 
verti iki $250.00, po .... $45.00 
ir aukščiaus.
Parlor .Setai, miegamų kambarių 
ir valgomų kambarių setai virš 
$100.00 vertės, dabar tik
po ....................... $4g.00
Setai verti iki $200.00, dabar tik'
po ........................,........ $85-00
Kiti setai tik
po .... $20-00, $25-00, $30-00
Gasiniai pečiai verti iki $73.00. 
dabar tik po .................... $39*00
Gražių spalvų 9x12 dydžio kaurai 
verti iki $40JK), dabar po $J9.90

Puikios lovos, lovų sprin
tui ir felt mat rasai verti 
iki $10.00, dalvar parsiduo
da po .................  ... $7.95

$10.00 vertės baltos vatos, 
tvirtu viršum matrasai
po $4.95

Tūkstančiai kHokių negirdėtų vertybių galima 
rasti Peoples Krautuvėse. Todėl 

nevėluokite ntsilankvti!

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems Pagal 
Reikalavimą.

=

6ITT-61 A»CMI» AVI c<M A1CMMONO »T 2536-40 W 63rj gT. & MAPLCWOOO AVt

2536-40 W. 63 St.
Cor. Maplewood Avė.

HEMLOCK 8400

4177-83 Archer Avė.
Cor. Richmond St.
TEk LAFAYETTE 3171
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TEL. PROSPECT 7960—61

Atlas Fuel Company
LIETUVIŲ ANGLIŲ YARDAS

4913-19 S.
Near 49th Street 

V. Gapszewicz, Pres.

Lai jūsų anglių aruodas esti jūsų 
taupumo sąskaita. Jus negalite pra 
laimėti pinigų investuojant juos į 
jums reikalingas anglis. Pasinau- 
duok sumažintomis vasaros kai
nomis.
Žemos kainos neilgai tęsis. Duo
kite užsakymus DABAR!

Mus parduodame įvairios rūšies 
anglis — dėl llot AVater Ir štvmo 
boilerių ir virtuvių pečių.

Poealiontas, beduminės, Pennsyl- 
vanijos kietos anglys, antracitas, 
Black Bau Lunip, Consolidation 
Millers Creek and Kooper Coke. 
Taipgi Sahara anglys.

Specialės kainos, mokant cash

PAULINA ST.
Chicago, Ilinois
R. F. Gapszewiczs Sec. and Mgr.

CHICAGO J E rams 
, vės.

išsikraustyti iš tos

draugas

MARQUETTB P ARK 1INU į \ isi uolūs parapijonyg žada i kurną, ir paremti jį savo atsi- 
TRS. pripildyti pilną daržą, kad pa- lankymu į šį pikniką. “Drau-

darius didelį pelną. Jie pri-jgas” niekad neatmeta mūsų 
jaučia savo parapijos reika
lus ir, kai reikalas užeina, viri 
su mielu noru prisideda darbu 

są Marquette Parke baigiasi!ir pinigine pagalba. Tikimės, 
laikas pasilinksminti

X Jau vasarutė baigias ir 
'jmedžių lapai pradeda ruduoti 
II ir kristi nuo saku. Tai ir mū-

pikni
kais. Dar vieną kartą \ietos 
Rožančiaus arba Altoriaus 
|Puošimo draugija rengia pik
niką Marųuette Parke, rugp. 
30 d. Šis bus vienas iš pasku- 
tiniausių piknikų šių metų'. 
Atsilankys klebonas, gerb. 
kun.

ir šį kart nepamirš!

X Marquetteparkieeiai, ku
rie nenori pasilikti nuo didžiu
lių “Draugo” piknikų, orga
nizuojasi ir į ateinantį šio 
dienraščio pikniką, kuris ren-* 
Įgiamas Birutės, buvusio Čer-

. n r. u .* i !nausko, darže, rugp. 30 d.A. P. Baltutis, su pagel- ,, • • , .. ,, , ... 'Alės visi katalikai turime būtiibininku, kun. Petru Ivataus-1 ....., , n .... dėkingi savo katalikiškamku. Bus prakalbos ir įvairus! vv. . , .v . t • , , . . dienraščiui, parodyti pnelan-i žaidimai; bus skanių valgių ir i r
gardžių

Kad

gat-

gėrimų, net ir
; kavutės.

Tat, visi marąuetteparkie- 
čiai nuoširdžiai kviečiami at
silankyti.

Jau artinasi mūsų parapijoj 
Šilavos atlaidų laikas — šios 

i draugijos tikslas yra puošti 
(altorius — tat ir jūsų širdys 
j džiaugsis kai jausitės prisi- 
(dėję kokia nors auka prie al
torių puošimo Dievo garbei.
X Lauksime visų geraširdžių

atsilankant į .mūsų parapijos IB 
rudeninį pikniką, kuris Įvyks ■ 
rugsėjo 6 d., Vytauto Parke ~

šiltos-------
4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Šeštadięnis, Rugp. 29, 1931

korespondencijos — visuomet 
veltui patalpina mūsų koloni
jos ir parapijos žinutes.

Tel. Yards 4442

Chicago Restaurant
WM. PAUKŠTYS, Savininkas 
Skaniausi valgiai Brldgeparte

3457 SO. HALSTED'ST.

Tel. Lafayette 9832

FRANK MICKAS
LIETUVIS SIUVĖJAS 

Siuvame visokius rubus ant užsa
kymo. Taipgi Valome, Dažome,

Prosijame ir Taisome
414# .ARCHER AVENl'E

PRAKALBOS JUBILIEJI
NIAME “DRAUGO” 

PIKNIKE.

X Ponai Pužauskai turį 
naują automobilių sekmadieny 
važiuos į “Draugo” pikniką.

X Jau bus du metai kai 
serga Jenkauskiukas. Pirmiau 
da vaikštinėjo, o dabar negali 
nei iš lovos pasikelti. Tėvai 
labai nuliūdę matydami savo

DAR TEBELAIKO
KAINAS.

Rap.

SENAS

^Reumatizmas sausgėleZ
■ Neslkankyklte savęs skaus- ® 

_ mals. Reumatizmu, Sausgėle. ■
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu _

■ — raumenų sukimu: nes skau-
m dėjimai naikina kūno gyvybę ■ 

ir dažnai ant patalo paguldo. ■ 
CAPSICO COMFOUND mo- g

■ stis lengvai prašalina vlršml-
g nėta ligas; mums šiandie dau- * 

gybė žmonių siunčia padėka- ■
■ vones pasveikę. Kaina 50c per _
■ paštą 55c arba dvi už >1.05. —

g Knyga: “ŠALTINIS SVEI- ■
KATOS” augalais gydytles, kai- ■

■ na 50 centų.

Justin Kulis ;
3259 SO. HALSTED ST. ■

Chicago. III. ■

««■■■■■■■■■■■

A. PETKUS
JEWELER

Dlamonds, Watches and Jewelry 
Watch Repairlng Our Speclalty

4601 So. Hermitage Avė.

Tel. Victory 0728

S. DAUGĖLA
MILKMONAS

Užlaikom visokios rųšies pieno 
produktus: pieną, surj, sviestą Ir 
t. t. Pristatėm į namus Ir } Storus.

3251 S. Emerald Avernie

Telefonas Yards 1829

Tel. Calumet 6794

"BANIS STUDIO
Everythlng In Photography

3200 SO. HALSTED ST. 
i

Visi į “Draugo” pikniką! 
Rugpiučio 30 d., Birutės dar
že!
Viena iš Marąuetteparkiečių.

GARSINKITĖS “DRAUGE*
Tel. Victory 2477

G. C. BURBA
CLOAK SHOP

3214 SO. KAUSTEI) ST.

Office Phone Prospect 0815

Augustas Jurgilas
Reprezentuoja

\VESTERN AND SOUTHERN 
LIFE F.NSURANCE CO.

Office 1538 WEST 63rd STREET

MARQUETTE PARK 
RESTAURANT

P. MUREIKA, Sav.
Mandagus Ir Greitas Patarnavimas

2517 West 69th St.

Tel. Prospect 0815
Res. Tel. Yards 6179

L. ABARAVIČIUS
Asiatant Superlntendent 

Western and Southern Life
Insurance Co. •

Office 1538 WEST 63rd STREET

Phone Lafayette 5069
Chicago Meat Market

KAZ. BŪRAS, Sav. 
1845 West 47tb Street

Visi jau žinome, kad įdomus 
J Jubiliejinis “Draugo” pikni

kas bus sekmadienį, rugpiučio 
30 d. Birutės — darže. Į šį 
pikniką rengiasi skaitlingai su |sūnų ant mirties patalo. Pati
važiuoti netik Chicagiečuai Imočiutė ligonį savo namuose 
lietuviai, bet ir iš kitų miestų., slaugo. Gaila zvaiko, kuris bu-
Visi nori pamatyti svarbias 
ristynes, pasimatyti su savo 
senais draugais, bei pažįsta
mais. Visiems taipgi rupi iš
girsti prakalbų iš “Draugo” 
praeities veikimo. Kalbės žy
mūs kalbėtojai, kaip tai Krank 
Mast, kun. Dr. Matulaitis, ku
ris neužilgo apleidžia Cliicagą 
ir išvyksta į Londoną, tik ką 
iš Lietuvos sugrįžus p-ni K. 
Račkienė, dr. Al. Račkaus žmo 
na, papasakos savo įgytus įs
pūdžius Lietuvoje. Taip pat 
kalbės ir L. Šimutis, “Dr.”1 
redaktorius. .

“Draugo” piknike ristynes 
prasidės lygiai 3 vai. po pie
tų. Tat, nepavėluokite atvyk
ti ir pamatykite kaip mūsų 
lietuviai ristikai uoliai grum- 
sis su kitataučiais. Valio visi 
į pikniką!

vo geras, o ne koks ištvirkė
lis, kokių daug yra.

X Pradžioj savaitės ant 
String st. buvo parsikraustę 
negrai į lenko namą, kuris bu
vo tuščias. Po to naktį kaž kas 
namą padegė. Gaisrininkai 
gaisrą užgesino. Ant rytojaus 
atvykus policija įsakė neg-

Town of Lake. — Lietuvių 
Atlas Fuel Co. dar tebelaiko 
senas anglių kainas. Rudeniui 
atėjus paprastai angliai pa
brangsta. Atlas Fuel Co. kai- 
kurį laiką' dar turės senas, 
pigias kainas.

'J
Šito anglių yardo savinin- ( 

kas yra plačiai žinomas, se- ( 
nas biznierius V. Gapševičius.' 
Dabar jau pradeda daugiau i 
veikti jo sūnūs Raymondas ir; 
biznį smarkiai plečia. Atlas j 
Fuel Co. randasi po nuin. 4913 , 
-19 So. Paulina St. Tel. Pros- j 

pect 7960.

IS DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

X Panelė Elena Mikuckai- 
tė jau antra savaitė kai at- 
mobilių ir važinėjas po žy
mias Chicagos vietas. Ponai 
Mikuckai turi pirkę bene gra
žiausi automobilių visoj 18 
kolonijoj. Ponas Mikuckas 
pa4s moka jį valdyti ir sekma
dieny žada atvažiuoti į “Dr
augo” pikniką.

iX Ponia Blankienė su sūnu
mi šią savaitę irgi atostogau
ja. Važinėja Chicagos apielin- 
kėse, daugiausia prie vandenų, 
kur oras sveikas. Žada daly
vauti “Draugo” piknike.

X Ponia Gaižauskienė šią 
savaitę atostogaudama lanko
si pas savo gimines ir drau
gus bei drauges. Žada daly
vauti “Draugo” piknike.

Tėmykite Draugai!
Keletą savaičių atgal buvo pagarsintos atskaitos 

visų mūsų miesto bankų, tarpe kurių teko patėmyti, 
kad mums gerai žinoma lietuviška Įstaiga, UNIVERSAL 
STATE BANKAS, yra labai geram stovyje, gal būt 
geriausiam iš visų bankų pietinėj dalyj miesto. Mato
mai, viršminėtns bankas buvo atsargiai tvarkomas ir 
nedarė paskolų ant apartmentų, pustuščių fabrikų ir 
tuščių subdivizįįų, ir todėl gi nenukentėjo jokių nuos
tolių, anaiptol turėjo gerą uždarbį.

Ir todėl mes visi galim užsitikėti, netik pirkdami 
gerus Pirmus Morgičius, bet ir galime be baimės pa
sidėti savo sutaupytus centus ant taupymo į visiem 
žinomą saugią įstaigą.

Universal State Bank
3252 So. 'Halsted Street

Kampas 33rd Street
Chicago, Illinois >

Dr. G. Serner
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 756 W. 35th Street 

LIETUVIŲ AKIŲ GYDYTOJAS
Puikus vėliausios mados šlifuoti akiniai sustiprins a- 

kis, prašalins jų nuovargį ir stebėtinai pagerins regėjimą

$8.50 Patenkinimas

NAUJOS RADIOS
UŽ ŽEMAS KAINAS

BUDRIKO KRAUTUVĖJE Didelis 
Pasirinkimas Radio už kainas Visiems Pri
einamas ir ant lengvu išmokėjimų.

....... 36.00
it t:, a. victnr.S37.50
Makštie >37.50
General Motors O.fifl
Brunsvick .... *39,00
Nauja I’hilco Radio ir 

Victrola Krūvoje su 6 
gražiais rekordais tik-

.........*79.00

Jos. F. Sudrik, Ine.
' 3417 South Halsted Street

Telefonas Boulevard 8167

Gražus Radio Programas Nedėlioję Iš 
Stoties WCFL 970 k. nuo 1 iki 2 v. po piety.

Tel. Lafayette 3525
Stanley Paukšta

Grocery and Meat Market 
4530 S. HONCRH STREET

JULIA’S RESTAURANT
Julia Pocius and Stclla Jiiskts, Sav. 

ČIA GERIAUSIA VIETA IR 
GERIAUSI VALGIAI

4656 So. Westem Avė.

1 Tel. Lafayette 5469
John Kincinas

FANCY GROCERY & MEAT 
MARKET

4441 S. HONORE STREET

---------------------------------------------------

Tel. lafayette 1340

N. AB ARAVICZ
Grocery and Meat Market

4600 S. Falrfield Avė. 
k------------------------ ------------

------------------------------------ '
Tel. Prospect 3939

Metropolitan Wet 
Wash Laundry

Lietuvių Skalbykla
6551-53 SO. KEDZIE AVĖ.

■ ------ \
Phone Prospect 0964

GASS THE TAILOR
C. J. OERVILIS, Prop. 

EXPERT WORKMANSHIP 
Cleaner and Dyer

2543 WEST 71st ST.L

Tel. Victory 7261

J. S. Rantančioms
HARDWARE STORE

Wall Paper

3147 S0. HATrSTED ST.

Phone Canal 1678-9

JUSTIN MACKIEWICH
Morgičių Bankierius

Parduodam Pirmus Morgičius

2342 So. Lecvitt St. 
k,__________________J

Phone Republlc 4930

BECKER CLEANER
A. PHILLIPS. Prop,
We Call And Delivar

2408 ĮVEST 63rd STREET 
C-

Phone I-afayette 1237

VINCENT PAUKŠTYS
Hardtvare, Paints, Varniph, Glass 

Electrlcal Appllcanccs, Etc.

2738 West 47ih St.*-

relephone lafayette 8227

KAZ HEAT INTENSIFIER 
COMPANY

A. KAZLAUSKAS, Sav.

4426 So. We^tern Avė.

Telephone Grovehlll 2362

WEST ENGLEWOOD 
RESTAURANT

CHAS. BRAZAITIS, Sav. i 
HOME COOKING

Atdara Dieną Ir Nakt)
0249 SO. ASHIJ\XI> AVĖ.

V------------------------------------------------------------------ -

_________x
Phone Koosevelt 2953

A. AITUTIS
FIRST CLASS BARBER HHOP 

, Hair Bobbing and Shlngllng for 
Ladlea Our Speclalty1 2203 U'rtit 22n<l Street

Telephone T-afayette 1515

MAROZA’S RAKĖ SHOP
KAZIMIERAS MAROZAS, Sav. 

Pirmom KIcmvi Dunnkepykla

4330-34 S. Califomia Avė. 
v. ■ ---- >

Phone Canal 1068

M. A. MELDAZIS
Halis to rent for all occaalons

2242 44 WEST 23 PLACE
L-------------------------------------- >

Tel. Yards 5097
JOHN BACAVIS
Carpenter and Repairer 
252 WEST 47 STREET

L---- ‘----------------------------

Office Tel. Calumet 8399
Res. TeL Yards 8408

BAGDONAS BROS
Furniture A Plano Movlng 

Local & Long Dlstance Rėmo vai

3244 S. HALSTED ST.

11 ' "" \ 
Tel. Grovehlll 2962

J. BALTIKAUSKIS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 

Statau visokios rūšies namus.
Taipgi taisom senus. Visiems pri
einama kaina.

7017 80. CALIFORNIA AVĖ.
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C H I C A G O J E Tel. Cicero 6766

WEST SIDE ŽINIOS.
DR. P. ATKOČIŪNAS

DENTISTAS
1446 SOUTH 49 COURT, CICERO, ILL.

Vai.: 9-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare

DAKTARAI:
rė p. l^abanauskienė, kad ir

-------------- 1 Brigbton Parke gyvendama,

X Tikėjimo Platinimo dr- šauniai darbuojasi jubilėjaus 
jos direktorius prašo Aušros; bankieto pavykimul. Ji dau- 
\ artų klebono pagarsinti, kad giausiai lanko ex-westsidie- 
d raugi jos metiniai nariai per Irius pardavinėdama banketo 
porų savaičių atnaujintu savo tikietus .
metinį užsirašvmų. X Moterų Sųjungos 55 kuo-

X Vakar Aušros Vartuose P°b choras pereitų ketvirta- 
lankėsi Sheboygano lietuvių dineį mokinosi naujų, gražių 

kun. J. dainų jubilėjaus vakarienei;
sykiu tarėsi kokių patrovų įartjnas žiema, vargšų skaičius, 

Aušros Vartų gaminti svečių patenKlnirnui. did?jft> jiemg pagelba ateis tik 
vai. išvažiuos i Girdėt, kad vyriausiųjų virėja . . .. „eraSirdžiu aukX

parapijos klebonas, 
Šlikas.

X Ryt nuo 
mokyklos 9
“Draugo” piknikų Birutės busiu p. Virbickienė.
daržan trokai.

X Ryt Aušros Vartuose bus ■ 
susirinkimai:

a) Federacijos 3 skyriaus 
tuojau po sumos;

MAGDĖ IR PLIUMPIS 
LABD. SĄJUNGOJ.

pis. Žodžiu, bus visko. Painu- ofisas Tel- Grovehin ogi?
1 .. . Kės. 6707 S. Artesian Avė.

Tel. Orovehlll 0617tys tik tas, ka*-nuvažiuos.

Ateinantį sekmadienį Šv. 
Kryžiaus bažnyčioj įvyksta 
metinė rinkliava. Labdarių 1 
kuopa labai prašo visų gera
širdžių paremti rinkliavų, nes

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ilt CHIRURGAS ' 

2423 West Murąuette Itoud
Vai. 2-5 ir 7-9 P. M. Ketv. 9-12 

A. il. NedėlloJ susitarus

tai iš geraširdžių aukų.

Šiais nedarbo laikais vi
siems yra sunku, bet geriau 
duoti, negu prašyti.

Nei vienas nežinome, kas 
Labda- n)flSų laukia. Kas duoda, tam

nebus kaip kad dabar yra, 
tiktai tamstoms reikia nepa
tingėti ateiti į mokyklų, ir 
pradėti' dirbti naudingų ir 
garbingų darbą.
Amerikos Lietuvių Mokykla, 

3106 So. Halsted St., 
Chicago, 111.

Tol. Canal 6764

DR. A. RAČKUS
IR OBSTETRIKAS 

GYDYTOJAS, CHIRURGAS

Gydo stalgias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų tr vaikų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną į.uo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik 
Iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

'.Telefonas Orovehlll 3262

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai. — 
4 Ir 6:30 iki 8 vai. vakare 

Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedėliomis pagal sutarti

DR. J. J. KOWARSI1S
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 VVEST 63 8TREET 
Kertė So. VVesteru Avenue 

Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2359 So. Leavltt St. 
Tel. Canal 2330

Valandos: 2:4 po pietų ir 7-9 v. ▼. 
NedėlloJ pagal susitarimą

Town of Lake
b) Aušros Vartų Moterų noringos Sųjungos 1 kuopa visu įr Dievas padeda.

Merginų 1 vai po piet; smarkumu rengiasi prie Cen- į Labdarė.
c) Tretininkų 2:30 vai. pojtro išvažiavimo, kuris įvyks

piet. b d. rugsėjo Labdarių ūky. 1
X Ryt Rūtos darže Nekal- kuopa sako, jog šį sykį ji šu

to Prasidėjimo merginų dr- kirsianti visas kuopas. Turės 
jų turės card party žaidimų, yisokių įvairenybių. Bus Ra-

IŠVAŽIAVIMAS PARAPI
JOS NAUDAI.

North Side. — šį išvažiavi- 
X Jubiliejaus komisijos na-J šeinių Magdė ir Telšių Plium- 11Ui, rengia visos draugijos, ne- i

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street
______________ 'Cor. So. Le-vltt 8» Tel. Canal 6221

m e r iii- Aealdencija: 6628 So Klchtnond Avėiown oi LaKe. — Labuurin- i Tei. Repubiic 7868
gos Sąjungos 1 kuopos susi- VaJantlos 1 — 3 & 7 — 8 vai. vai 

, .. i NedėlloJ pagal sutarti
rinkimas įvyks sekmadieny, 30 1--------------------------------------------

ld. rugpiučio, 1 vai. po pietų, i0f,8° TeI' Victory 3687 
j V ,? , ,? > i Of ir Kez- Tfcl- Hemlock 2374
ĮSv. Kryžiau? mokyklos kam- i
I bary. Visi labdariai prašomi ' 
susirinkti.

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Cbi- Vat 

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai: 6641 So. Albany Avė.,
Tel. Prospect 1930.

Tel. Lafayette 6T93

DR. A. J. JAV01Š
i

2 iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutarti

Valdyba.

DR. J. P. POŠKA
Į3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9

GRABORIAI:
.-i- • • »• on i i pr„„ , ,, r. i ,, lOfiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuodelioj, rugpiučio 30 d., Jetler- West Side lt N. S. plays the vak. Antro ot. vai.: Nuo 3-6

Ofise Tel. Victory 6893 

Keslder.cijos Tel. Drezel #191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

Tel. Wentwortli 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. Phone 
Euglewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 8006

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGO J E

$. D. LACHAVIGH
LIETUVIS GRABORIUS

-ĮBus paruošta stalų ir suolų 30, at McConnick . Field, 28 
visiems užtektinai. Bris skir- and Western at 3:00 P. M.
t i ngas nuo paprasto draugijos 
išvažiavimo. Bus basebolo lo-

A. J. S.

; Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. ■ v. fu,' . or-oniin
ljii’d-otuvėse pa- 'Reikale meldžiu atsišaukti, o mano .Simas. J/HinUOb paiHpiJOS OI1O- * * .i-. *-

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

OFISAS

darbu busite užganėdinti.

Te!. Roosevelt 252 5 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS

Iras, taipgi Moterų Sųjungos 
j 4 kuopos choras. Bus lenkty
nės. Oreičiausieji gaus dova

nos west iš Street į43D g. 49 Court, Cicero, 111. nl\
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 So. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

Tel. Cicero 5927

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIBS ’

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

t , BALSAM UOTOJ AŠ 
Turiu automobilius viso

kieuiF reikalams. Kaina priei
nama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, IR.

Kurie nenorės važiuoti gat 
vekarais, tai P. M. Kartoko.1 
didelis trokas visus veš į pik 
nikų 1 valandų po pietų,

Parapijonis.

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS j 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Koja, I 
Nuffaroe akaudejima. Šalti, Ranku, I 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos skau> I 
dėjimo. ir teip visokius skaudėjimus 1 
( tik ne ronas ). I
Tūkstančiai žmonių yra išsigydė o I 
milijonai dar nežino apie tau 
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
▼erta* aukso, kiek ji pati sveria su
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai. $1.50 ir $3.00, 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Klausiate pas aptiekorius teip i 
DEKEN’S NEW DISCOVEKY

OINTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO.
. P. O. Bos 352

Hartford, Conn.

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS \

Ofisas

4603 S. Marshfield Avejiue
Tel. Boulevard 9277

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7532

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė 
Tel Virginia 1290 

Yards 1138 
Chicago. TU

I. J. ZOLP .
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET 
Kampas 46th Ir Paulina Sts. 

Tel. Boulevard 5203-8413

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

Šiuomi pranešame visiems 
lietuviams, kad nuo 1 dienos Į 
rugsėjo Amerikos Lietuvių! 
Mokykloje atsidaro rudens se-į 
zono kursai. Šitie kursai yra j 
taikomi tiems, kurie nori iš- ‘ 
mokti anglų-lietuvių kalbos, | 
gramatikos, sintaksės, aritrue- • 
tikos ir istorijos.

Mokyklon priimama vyrai, 
moterys, berniukai ir mergai
tės. Mokykla atdara nuo de
vintos ryto iki trečiai valan
dai po pietų, ir nuo 6 iki 9 
valandai vakare.

Taigfi, dėkite visas savo 
pastangas ir būkite pasiren- 

kreipkitcs įstoti į mokyklų ateinantį 
antradienį. Geresnės progos

A * * *

AKIŲ GYDYTOJAI:

OR, VAITUSH, OPI.

b

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

*

> *

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ 
Mes visuomet teikiame Širdingų, simpatingų ir ramų| 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue 

risi Telefonai-. YABDS 1741 ir 1742

PADĖKONĖ

NIKODEMAS
STANKUS
(Stankevičius)

Mirė rugpj. 19. 1981.. Cli ve- 
lande, <)hk>, o laidojimui bu
vo pargabentas j i'hlcago Pa
liko budinčius inoter) i'nn po 
tėvais Rukštllattė, tėvus, du 
brolius ir gimines.

Širdingą padėką reiškiame 
gerb. klebonui kun J. Raš
kauskui, gėlių ąuk.uotojaius. 
šv. Mišių užpraAyLojatiu. grab- 
nešlams Ir visiems giminėms, 
draugams ir kaimynams daly
vavusiems pamaldos.’ bažnyčioj 
Ir lydė.1 nJems j kep1!’, s

Dėk u o Jam e graboriul Eudel- 
klul už prletelingą patarnavi
mą.

O tau musų Nikodemai tesu
teikia Gailestingas Dievas Am
žiną atllsj.

Nuliūdę:
Moteris, Tėvai Ir Broliai.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina akių įtempt ritą kuru 
ietį priežastim galvos skaudejliiK. 
vaig lino akių ipteiiil.no q*rv.,ot n 
• •o. .kaudaiu. aklų karšt) Nulum 

J štai aa-i n. 4lli.lF.il 'minp, -.av. 
e Ii toliui, rugy-te

Prirengiu lentingai akiniu- visuos- ; 
-įsitikimuose igzan.iiiaviiua- laro 
ii»o- .o elektra, uarodanča mažiau 

elaa klaidas

spwia« atyhs atkreipiama mokj- 
- n>» vaikučiam*

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va 
kare. NedėliomlH sunitams.

KKEIVAS AKIS ATITAISO J TRUM 
pą laiką sij nauju išradimu 
Oaiigelų atsitikimų akys atitai-omos 
oe akinių. Kalnu.- pigiau kaip kitur

4712 S ASHLAND AVĖ.
Tel Roulevard 7589

PO
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. , 
Šventadieniais pagal sutarimu. VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak. 

Nedėliomis Ir šv mtadienials 10-18
Tel. Kundolph 0993—0994

DR. EDGAR W. GRASS
Gydo tik akL-, ausis, nosj ir gerklę

39 So. State st., Chicago
Mentor Bldg., 12-tas aukštas 

r Valandos: 3:30—4:30

Tek Canal 02 57 Res. Prospect 665'

DR. P. Z. ZALAT0R1S
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Artesian Avi 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų

6 iki 8:30 vakare

( Hemlock 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2435 West 69th Street

VALANDOS
10 iki 12 ryto, 6:30 iki 8:30 vak. 
Apart šventadienio ir Ketvirtadienio

Rez. Tek Midway 5512

DR. R. C. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue Ir 2 4-tas Street 
Telef. Wllmette 195 arba

Canal 1713

Valandos? 2 iki 4 p. p. Panedėllal 
ir Ketvergais vakare

D fc N 1 i S 1 A i
Phone Boulevaid 7042

į DR. G. Z, VEZELIS
DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

Arti 47 8treet
1 DR. CHARLES SEGAL

Perkėlė savo ofisą po numeriu

4720 SO. ASHLAND AVĖ.
• SPECIJALISTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 
pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880

1
į Tel. Canal 6222

į DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare

Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7691

UR. A. R. MCGRADIE
UGDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 ŠU. HALSTED STREET
Vai. 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

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

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

NedėllonjU
Susitarus

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.

Nedėliomis nuo 10 Iki 12

Telefonai dieną ir nakt| 
Virglnia 0036

A. L. DAV1Ū0NIS, M. D.
4910 SO. M1CHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Yards 1829

DR G SEUNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALI8TA8

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8 
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

Tel. Orovehlll 2242

DR. K. NURKAITIS 0. D.
Akyniai $2.50 ir aukščiau

2437 WEST 69th STREET

DR. A. P. KAZLAUSKIS
D E N T 1 S T A S

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

Tele. Cicero 1260

DR. 6USSEN
X-Ray

Gydytojas ir Chirurgas 
4631 SO. ASHLAND AVEL 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDO8:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki ) po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 Iki 12 dieną

Tel. Hemlock 8700

Rez. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IN CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. 6425 So. California Avė. 

Vak: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 

vai. vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, UI.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas \Vabash Avenue 

Tel. Pullman 0856 
Gazas. X-Ray, etc.

South Side Office North Side Office 
9300 Cottage Grove 2006 W. Chic. Av 
Tel. Aberdeen 0028 Tek Bruns. 7240 
Vai. 3-5 7-9 P. M. Vak 12-2 P. M.

DR. M. SIEMENS
Daktaras Ir Chirurgas 

Rez. 10244 LONGWOOD DRIVE 
Tel. Beverly 0870

Vai.:

Tel. Central 7079 
Rez., Ipngbeach 9453

Vak: 1-4 vai. vak. Ir 
Pagal sutartj

Dr. B. G. Lambrakis ,
AUSIES, NOSIES IR GERKLES SPECIALISTAS

Buvęs Instruktorius Viennos Universiteto per 5 metus
Ofisą- 1U7-4U Pltt-riidil Bltlg., R5 E. Waahington St., Cblcago, UI.

DR. A. W. JAGOBS
(JOKL’BAUSKAS)

DENTISTAS

10758 .So, Michigan Avenue

Valandos; Nuo 9-12 1-5 7-9 vak.

Telefonas Pullman 7235

Tek Republlc 7696

DR. A. R. LAURAITIS
, DENTISTAS 

2428 W. Marųuette Rd.
Vai.: 9-12 ryto: 1-6 Ir 6-9 vak. 

Seredoj 9-12 ryto. NedėlloJ aualturua

DR. SUSAN A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Vai.: 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po piety. Seredomis ir 

Nedėliomis pagal susitarimą 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hydt Park 3395

Ofiso Ir Rez. Tel. Boul. 5913 Ofiso Ir Rez. Tek BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted SL)
Vai.: 1-8 ir 6:30-8:80 vak vkk. Vak: 2-4 Ir 7-9 vąl. vakaro

NedėlloJ zusltarus NedėlloJ susitartu \

ipteiiil.no
4lli.lF.il
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UZBAIGTUVIU VASAROS PIKNIKAS
Rengia Švento Antano Parapija

VYTA’TO DARŽE
Buck Joneš Orchestra Įžanga 50c.Rugpjūčio - Augusi 30,1931

C H I C A G O
‘DRAUGO’ PIKNIKAS 

PILNAI UŽRIK- 
TUOTAS.

VINCAS SAKAVIČIUS, 
COOK COUNTY

ŠERIFAS.

į matyti ir patirti, kaip North-ėjo baisus lietus. Bet tas maž 
[German Lloyd patarnauja sa-'možis — plentas geras ir Bui- 
vo pasažieriains. Pasirodo, ekas zvimbė, kaip kulka. Kal- 
kad per tą, liniją, gali važiuo varijoj gavau ilgabrikį pabal
ti ir akli įr kurčiai ir bailiai gti kelionę į Radžiuškių kai- 
ir kitokie ant kūno ar dvasios mą, kur pirma .buvo Punsko,

Sauris ir kiti. Senai publika Jo balsas skartibės dar pra
laukė kanklininko .Juozo 01- žiau. 
šausko. Tai dabar turės pro 
gą išgirsti vėlei. Stasys Rim 
kus taipgi sugrįžo iš vakacijų

Jo Pasakojimas iš atsilanky
mo Lietuvoj.

Į Lietu- į 

vą vykau 1

ubagai, tai ir tie nematys bė
dos ir rūpesčio neturės.

o dabar Būdviečio parapijos. 
(Bus daugiau)

Programas duodamas JOS. 
F. BUDRI K muzikos ir Ra- 
dio krautuvės, 3417 So. Hals- 
ted St. Tel. Boulevard 8167.

Rendon moderniškas kamba
rys. Tinka vienam ar dviem 
vaikinam. Galima' vartoti ir 
virtuvę.
6740 So. Maplevvood Avė.

Tel. Grovehill 2675
REAL ESTATE

Eitkūnuose būt prisėję lauk 
ti apie šešias valandas iki 

,traukinys eis į Virbalį. 'Tai 
iš uvi- ĮarjanigS ar negalima pėstiems 

eiti. Sutarėm pėsti eiti j Vir- 
koj apie 401 bąli. Vokietis valdininkas 
metų. Apie dar bando sulaikyti, mat nori, 
parvykimą kad lauktume traukinio ir ge- 

saviškiams šeftą darytume, bet mes jam 
. . . . . Lietuvoj nerašiau, norėjaa užpakalius atsukom ir dui ant

y°Jd'Y_ks Draugo” pik- padaryti siurpriz^ tai įiems rubežiaus. Čia mus patiko man 
as Birutes darže. Tani pik- ir buvo siurprizas. dagus jauni lietuviai karei-

m ui vm darbininkai ir visi per Atlantiką pIaukiau - viai, broliškai pasisveikinom.
ai tai jau parūpinti. Risti- North German Lloyd la;vu Aš tuoj atidariau baksą amc- 

mn ai jau pasimankštinę ir Europa Ta kelionė buvo taip rikoniškų cigarų ir visus ap- 
ga avi imtis taip, kad žemė gera, patarnavimas toks ge dalinau. Paskui užsisakėm už 

. ras, patogumai tokie geri, kad $30 Pietus- Valgėm visi ne
. eX.Pre.‘7.ininkai yfa pa: nežinau kas ten daugiau gali- vien amerik., bet užteko ir vi- <rocerne neiicaie8seiii

gatavi piknikierius gabenti į ma pagerinti. Serioviškuo- siems stoty esantiems karei-|ka, cigarai. 4956 so. Hermitage Av.

A* Ališauskas, J. Ve- ge jaįvuose kaikurie žmonės viams.
w , a ?P°.Wet sugrudžiami į lindynes, kurios
Parko, V. B. Galantas, J Ma- * I " ° "7 . laakti trauk,mo- T‘“-.
nikas, Ticakus iš Brighton "V\‘" " k" " kas “a neturi C'a-

td vieta — visos vra tinkamos s;™* iv m,, oi.,

po
mo Ameri-

Čia yra paviršutiniai atpa
sakota šerifo Sakavičiaus kal
ba. Jisai rytoj bus “Draugo” 
piknike iii norintieji galės iš
girsti iš jo paties platesniu 
pasakojinuj.

LIETUVIŠKA VALANDA

Nedėlioję Lietuvių progra
mas iš stoties WCFL 970- k. 
Pradžia nuo 1 iki 2 vai. po 
pietų. Dalyvauja visų mėgia
mi artistai: p-lė Gricaitė, Sta
sys Rimkus, Juozas Olšauskas,

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Pigiai grocernė, dellcatessen, tabo-
, cigarai. 4956 So. Hermitage Av.

Delicateasen, labai pigiai, 3 dideli 
kamb., renda $20 įnėn. 5807 So. 

Pavalgę vėl nerimstam,, ne- Paulina st-

F A R M O S

NUPIGINIMAS VARGONININKAS.
Žinąs gerai savo amatą ir 

geras chorvedį s ieško vietos.

AUTOMOBILIAI

Parko. Adomas Stums iš To- ~ tinkain°S ginos- Klausia, koalos maši-
n ir patogios. nos. Kuri eina, o ne stovi.wn of Lake.

Nuo daugelio biznierių do Buvo dienų, kad jure puse- atsako. Tai atsirado vyras su
von/kB TkiLn.b • • . , . tinai bangavo, bet aiškiai te- Buicku. Tai aš su vienu drau-
ti narižadain nJaU Tk °S’|kl ko Pasteb6ti ir pajusti, kad gu įdomės į Kalvariją. Tiž
ti pasižadėjo,nuo k,tą lau- ,as |aiv0 nepaliesdav0. Hr0.,’__________ _ ____________

Už 14,500 gausi gerų forn. namų, 
gera apylnkė, puikiame Saginaw, Pro 
gų mieste. (Be forničlų $4,000). R. 
Campbell, 201 Howurd St. Saginavv, 
Mlch.

ANT
NAMINIŲ PASKOLŲ 

THE PIBUC LOAN CORP.
Papigino paskolas ant sumų virš Jeigu kuriam iŠ gerb. klebo- 

"." v.?;.“ " mote"' e"nl "’jnų yra reikalingas, tai mel- 
ištikimai — Mandagiai — Greitai džiu kreiptis į “Draugą”. 

PUBLIC LOAN CORP. H **
4013 Mllwaukee Avė. Kamb. 401

Tel. Pensacola 8144

AUTOMOBILIŲ mekanikas eksper
tas Uetuvl3, seniausias Chlcagoj, pi
giai taisys jūsų namuose. Lafayette 
1329

B R > y 
f -PlEThlEWlČZ

CONTRACTORS

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se 

aus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

Tel. Yards 5423

J. W. ZACHAREWICZ
REAL ESTATE 

Paskolos Ir Apdrauda

903 WEST 33 STREET

REIKALINGAS RADIO 

PARDAVĖJAS.

Turi būt patyręs, su ar be 
automobiliaus; drawing ac- 
count ir komisas; visam laikui 
ir dalinai; apsukrus gali už
dirbti $100 savaitėj ir dau
giau. atsilankyti asmeniškai.

LIPSKY’S MUŠI C & RADIO 
STORE

4916 W. 14 St. Cicero, UI.

Studebaker
FREE WHEEL1NG

Vienintelė Studebaker Lietuvių 
Įstaiga Chlcagoj

Pirmiau, negu jus mainysite savo 
karų ant naujo, gaukite musų pasiū
lymus.

Didelis pasirinkimas vartotų kaj-ų 
lž žemiausias kainas.

MIDLAND MOTOR SALES
4492 ARCHER AVENUE

CHICAGO, ILL. .
Tel. Lafayette 7139

A. Kasulis ir J. Zabukas, 
Savininkai

5 kamb. plytų bung., mod., furn. 
#., kaina $4,900. casb ' $300, likusi 
pagal norų. 3530 Olcott avė., 75 St. 
Ir Addlson

kiam. , , . . . v. • •* j. do, kad vokiečiai yra įsrųdę
1S1 gera<^-iai bus pride- kokį įaį būdą suparaližuoti

"T*1 . . rau^e paskelbti. bangas aplink laivą ir tokiu1 
įmimnkės pasirengusios kudu supimo nejauti. T'urbut 

prigaminti gardžių v algių ir jr per dįdei^s audras ant tų 
gėrimų, muzikantai gatavi vokjgkų naujų laivų niekam

-griežti puikiausius šokius, pri nepriseina ožių piautk
rinkta daug gerų daiktų do- n • , i .* Bremeno pneplauko'i musvanoms. . . . . ..1<r. ,, . pasitiko lietuvis, kompanijos

. Draugo rėmėjams ,r prie , Visns susikviatP ir
teiiams primename, kad pir- , • D m.. .. ., vykome i Bremeną. Ten musnuėji Draugo piknikai bu- .• , . ... ,° ... susodino ant traukinio, kurs
vo lytaus sutrukdyti. Todei tiesiai ei„a ; Ber|i Paai5ki.
tikimės, kad šiuo sykui skait- •• no, kad Berline mus taipgitingai atsilankykite. .... . . .

pasitiks stotyje lietuvis. Tasai 
Tel. Vietory 6576 . Per8abena mus ant kitos sto-

JNIVERSAL SHOE STORE " Palaukem ‘™’'k.n,o, , 
3265 So. Halsted, St.

Parėmė “Draugo” pikniką. . . , ,. . . .. , vis ir duoda reikalingus pa-
Atsiunte dovanoms porą Flor- .sv. • ♦
sheim čeverykų $10 vertės. Sa
vininkas yra lietuvi, Antanas Man tų Vl8,) ir

• »■»
einančio į Eitkūnus. Eitku- ’ 
raiose taip-gi pasitinka lietu

Zaleskis. Jisai užsipelno lie
tuvių parėmimo. Tas, kuriam 
“Draugo” piknike teks jo do
vanoti čeverykai, tai jais at
sidžiaugti negalės — yra drū
ti ir dailus.

palydovų nereikejo, bet aš 
laikiausi lietuvių būrelio dėl 
smagumo ir norėjau pilnai pa-

Tel. Boulevard 0912
BECK'S DEPARTMENT 

STORE
“The Store of Better Values” 

3321-25 So. Halsted Street
ftįos krautuvės savininkas 

atsiuntė “Draugo” piknikui 
gražią dovaną. Toje krautu
vėje dirba lietuvaitės ir bile 
kada atsilankius galima lietu
viškai susikalbėti.

d

Fstudio♦ PtlMM » *■ x

Darome "Rlgns” Ir komercljtnlus pie
šinius dėl visokių biznių. Talp-gl duo
dame piešimo pamokas pradiniams.

P. K. KAČERAUSKAS
Chlcagos Lietuvių Auditorijoje
3133 So. Halsted St.

ANGLĮ) KALBA
Yra labai svarbu mokėti kiek

vienam gyvenančiam šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai vi
sur turi pasleeklmų Ir pirmeny
bę. Anglų kalbos. aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos, pilie
tybės. Ir daug kitų dalykų galite 
lengvail ir greitai išmokti pagal 
naujų būdų mokinimo musų 
mokykloje. Ateikite Ir pradėkite 
mokintis šiandien, jums mokslo 
pasekmės bus užtlkrįntos. ,

J. P. Olekas, mokytojas
AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA
3103 So. Halsted Street

Chlcago, III.

FARMA ANT PARDAVIMO* DF
40 akerių, su visais įran

kiais ir įtaisymais ir gyvu
liais. Randasi Kendall, Mich. 
Visai pigiai. Del platesnių 
žinių kreiptis.

6948 So. Talman Avė. 
1-mas augštis

Pigiai Inod. plytų bung. - $6,600 
Btkllų porčlus, arti mokyklų, gera 
transp. 5535 No. Llnder avė. arti 
Elston bus.

Geri 6 ak., pag. kampas, prie 
Dundee Ir Qulnten Rd., Otto Helt- 
man, Palatine, III. Tel. Palatine 190. 
Neimslm mainų. Ats. angliškai.

Pigiai 10 ak. miesto ribose Big 
Rapids, Mich. gyv. 5,000, visa išd., 
augšta, sausa, tvoros, šulinys, 2 
kamb. nahias. viešk. tinka vištoms 
ar daržovėms. Geros 181. Sav. E. 
Foss, 1840 N. Lotus Avė.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
j kitus miestus.

ŪKĖS FARMOS.
Pirma Ir paskutine toki proga.
40 akrų ūkė su gyvuliais Ir pa

dargai už $1700.
4 0 akrų ūkė su budinkals ant ce

mentinis kelio $1200.
4 9 akrų ūkė muro namai gera 

žemė $2300.
80 akrų su gyvuliais pačiame 

mieste už $3500 taip pat turim 9 
ūkės ant mainymo.

P. D. ANDREKUS
Pentwater, Mich.

Pigiai — 200 ak., $10,000 rųstų, 
3 karvės, 100 vištų, 2 namu, barnė, 
vištlnyčia, geras vanduo. $7,000, ga
lima laikyti 22 karvių, Dan Slnger, 
Ilutternut, Wis. Route t.

2 flatų namas, po 7 kamb., šty- 
mo 8., visokia transp. 3634 Rokeby

5 kamb. plytų octagon biAig. k. 
v 8. didelis užd. porčlus, 2 karų gar. 
g-vė ir jėla lšbr. $8.950. 3105 N. Lo
tus.

Austin bul. ir S 38 St. 60x125 
rcz. lotas, pigiai. L. Balcsa, 2023 
Howe SL

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšles 
,r patarnavimo, lau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS

Olsells Ivležtų klauAI 
olų. sviesto Ir sūrių

4644 80 PAULINA STREET
Tel. Bou'evard 1389

WEST SIDĖS LIETUVIAI
Jei jūsų automobilius reika
lauja pataisymo, tai atvežkite 
jj pas mus. Mes išanksto ga
lime pasakyti, kiek jums at- 
seis. Geriausias darbas garan
tuotas. Kainos prieinamos. 
Spešelas — 5 gal. 100% Penn 
Oil $2.75.

BENNIE’S AUTO REPAIR 
SHOP

2444 West 22 Street 
BENNIE F. DIRŽIUS, Sa^ 
Biznio Tel. RooseveR 3365

Namų Tel. Cicero 6372

•ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. Z IŽAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

'i Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina

(7217 S. CALIFORNTA AVĖ.
Telefonas HenąHock 6628

APTIEKA
NAUJAS APTIEKOS SAVININKAS -
Mandagus Patarnavimas Užtikrintas 

Ateikite Ir aplankykite didžiausių ir gražiausiai įrengtų lietuvių 
aptlekų šioje apielinkėje

J. P. RAKŠTIS
Registruotas Aptlekorlua 

1900 SOUTH HALSTED STREET 
ŽAISTAI SMULKMENOS ICE’ CREAM

Mes 8peclail«uojamės pildyme receptų Ir nė vienas receptas neišei
na Iš musų aptiekos Iki jis nebūna TRIS SYKIUS PATIKRINTAS 
Ir Tiksliausiai išpildytas patyrusių vaistininkų.

6 kamb. namas, naujas furn., 5653 
So. Bishop et. geros 181. Sav. 6909 
So. Paulina.

BERWVN!
5 flatų namas, 4 Ir 5 kamb. mai

nytam | tuščių lotų, bonus ar moirgi- 
člus. Tel. Berwyn 1993, ar rašyk Box 
156.

8 Kamb. namas, kieto medžio asla, 
vaismedžiai, 404x399. lygus 44 pales
to totams, arti mok., tinka valkams, 
pigiai. W. H. Makutchan, Parkstde 
arti Roosevclt, Olen Ellyn, III.

Lotas 50x125 Vilią Parke, sausa 
vieta, arti transp., pigiai P. O. Box 
172. Evanston, III.

R. ANDRELIUNAS *
Telef. Republic 6396

D. GRICIUS
(Marąuette Jcuelry * Radlo) 
Pirkusieji pas mus už $6 ar dau

giau bus dykai nufotografuoti.

2650 West 63 St., Chicago, III.
Tel.

Hemlock 8380

GENERALIP KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Ik) didžiausio. 
Kainos prleinamlaunios.

2452 WEST 69th STREET

Miiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiii»iiiA
Saugu siųsti pinigus per musų įstaigą.
15 metų nei vienas centas nežuvo .
Važiuojant Lietuvon, teisingas patarnavimas. 
Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir mokame 
$40.00 už $50.00 ir $80.00 už $100.00—Cash. 
Atsilankyk ypatiškai arba prisiųsk per paštą, 
apdraustame laiške.

John J. Zolp
4559 S. PAULINA ST.

Chicago, Illinois
NMiiamiiiimiiMiittMmniiminmiiinmimiiimiwmiaiuiniiiiiiiHiiiiiiiiui

Pigiai — 8 kamb. namas 4 integk. 
2 maud., mieg. porčlus, lotas 100x 
191 pėdi| gera transp., 394 8o. Ke- 
nllworth avė., Elmhurst, III.

Pigiai 2 flatų plytų namas 5 
kamb., 2 kary gar., gera vieta, kaip 
naujas. 5350 Wllson Avė.

DUOK PASIŪLYMĄ 
Naujas 5 knfnb. plytų bung. dide

lis lotas. 10837 May St. Tel. Beverly 
5330.

Parsiduda plytų bungalow, 
5 kamb., furnace šiluma, lotas 
40x125. Kaina $5,500.

4416 So. Campbell Avenue
Chicago, III.

■it'"

Lietuviška Kava
Dar pirmą kartą pasirodo 

Amerikos lietuvių tarpe lie
tuviškos išdirbystės kava.

VARDAS:
JACOBS STAR 

COFFEE
Aukštos Rūšies Išdirbimas- 

GERAS SKONIS. 
Reikalaukit mūsų kavos vi 
sose bučernėse ir grocernėse 

Lietuviai, Paremkite 
Lietuvišką Išdirbystę. 

Tel. Superior 0459

Phone Virglnla 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIUS

4556 S. R0CKWELL ST.

Sapos Telef. 
Hemlock 2867

Namų Telef 
Republic 5688

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONT RAKTO RIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Vietory 1245
DOUGLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH SHAGZDAS, Sav. 
Elektros relkmenos Ir flkščle-

rlai. Jvedame elektrų ( namus Ir 
dirbtuvės
1131 g. Halsted St. 3 Augštis




