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Suomijoj Komunistai Prilipo Liepto Galą
UNGARI10S SOSTO KLAUSIMO 

VEDAMOS DERYBOS
GINKLAIS GELEŽINKE
LIAI BUS TVARKOMI

MILŽINIŠKA KNYGA. ŽINIOS IŠ LIETUVOS

MASKVA, liepos 15. — Vi- j 
soj Rusijos visas laikas suirę 
geležinkeliais susisiekimai. Sa

VOKIEČIŲ INŽINIERIAI įtektų sąjunga juos pakvietė.
KAUNE

ANT RUSIJOS GELEŽINKELIŲ TVARKA koma, tai geležinkelių tarnau-Į

ŠAUTUVAIS BUS PALAIKOMA

Suomiai Planuoja Keisti 
Rinkimų Tvarką

tojų apsileidimas.
• Geležinkelius patvarkyti pa
skirtas naujas komisaras Ru- 

ichomovie. Šis paskelbė, kad 
' už betvarkę susisiekimuose su
sekti kaltininkai be atodairos 
būsią šaudomi.

■■

• ■

SUOMIJOJ NAIKINAMI 
KOMUNISTŲ LIZDAI

HELSINKI, liepos 14. — 
Suomijos ministeris pirminin
kas Svinhufvud paskelbė, kad 
valdžia pildys Lapho valstie
čių sąjungos reikalavimus, at
kreiptus prieš komunistus. 
Bus sugriauta komunistų par
tija. Bus pravesti įstatymai, 
kuriais einantį visoj šaly bus 
uždraustas visokis komunistų 
veikimas.

Ministeris pirmininkas pa
reiškia, kad valstiečių reika
lavimai yra teisingi, Suomių 
tautai jau įkirėjo klausyti ko
munistų blevyzgų prieš tikė
jimą, 'šalies įstaigų niekinimą 
ir matyti vaikų piktinimus, 
kiaurųjų raštų platinimus. Ko 
munistai tad ligi vieno turi 
būt išnaikinti. Jų nemažas

DERYBOS DEL UNGA- 
RIJOS SOSTO

VIENNA, Austrija, liepos 
,15. — Mirusio paskutinio Au-

AUSTRIJA UŽ EUROPOS 
FEDERACIJĄ

Jie čia susipažino su mūsų. ir 
užsienio inžinieriais. Vokiečių 
inžinierių sąjunga turinti 31,- 
000 narių, o Rytprūsių sky
rius turįs 150 narių. Į vokie- 

sąjungą įeina

Birželio 21 d. Kaunan at
vyko Rytprūsių 16 inžinierių 

i ekskursija. Juos sutiko ir jais 
Į rūpinas Lietuvos inžinierių ir• čių inžinierių 
j architektų sąjunga. Ekskursi- • visam pasaulyje gyveną vo-
rja aplankė parodą, žymesnes j kiečiai inžinieriai. Svečiai ap- 
įmūsų pramonės įmones, Kau-[ silankymu patenkinti. “R.” 
no apylinkes, Birštoną. Uždėjo 
ant žuvusiųjų paminklo vaini
ką ir apžiūrėjo Karo muziejų.

Ii Vakare svečiams Vytauto 
kalne buvo vaišės, kuriose da- 
dyvavo ir spaudos atstovai.

SUDEGĖ NAMAI SU 
INVENTORIUM

i Birželio 20—21 naktį pas A- 
leksą Rutkų, gyv. Mančių km.i PARYŽIUS, liepos 14. —'

strijos imperatoriaus Karolio Austrijos respublikos valdžia vyrai. Anglijoj atstatytas Memorial Teatras. Prie atsta-' Eletuvos Anž; .lr ArchJt( ‘ras Sudegė mūrįnįs tvartas,- 
sūnui Otto erai ir teks Unsra- Francijos užsieniu ministeriui tvmo nrisidėin keli tūkstančiai amerikiečiu Šioi didelėi 'Sąjungos pirmininkas mz. La-.

Knyga yra virš 200 svarų. Ją nešti reikalinga keturi Lietuvos Inž ir Arcbįtektų įGruzdžh* valsčiuj, kilo gais-

Francijos užsienių ministeriui tymo prisidėjo keli tūkstančiai amerikiečių. Šioj didelėj 
rijos sostas ateinantį rudenį.įBriand atsakė, kad ji stovinti, knygoj yra aukotojų parašai. Knyga Amerikoj pagaminta in£ė pasveikino kolegas mūsų, .
Tada jis sulauks 18 metų am-'už jo sumanymą sudaryti Ku- ’ ir pasiųsta. , Į laikinojoje sostinėje, Kaune. p1™8’ * ark ial’ arveS’
žiaus ir bus pilnametis užim-įropos valstybių federaciją. Į kTCT,*nn*£<TAc ii.vtit , __ . ? Jisai pažymėjo esą “l^8 ' Gaisro

medinė daržinė po vienu sto-

ti sostą. j prancįjos užsienių ofisas'
Sosto užėmimui daugiausia savaitę tikigį sulaukti

įkliūčių stato Jugoslavija, če-jigdio valgtybilJ at8akyinŲ. Gaj! 
ko Slovakija ir Rumunija, ku

NEPAPRASTAS LIŪTŲ 
SIAUTIMAS

JOHANNESBURG. P. Af-

pažymėjo esą pas r
Imus Jūs ^ite Pamatyti tik ūkio Padargų.
• ieną> t y> kad meg dirbame,priežastis nežinoma.

-------------- dr stengiamės sutvarkyti mū-j Birželio 21 d. 24 vai. Pane-
Negali sugauti Burkės [sų laikinąją sostinę ■Kauną,Vnuniovalsč-MikališkilJkrn-P- 

Romo ir Prano Geniukų su
degė medinis gyvenamas na 
mas 3000 litų vertės. Priežas
tis nežinoma. Namas buvęs ne- ■ 
.apdraustas. “R.”

irios po karo užgrobė didelius U.S U8'- • rika’ liePos 15- ~ Barberton’, Chicagos ir kitų aplinkinių į kuris prieš karą buvo tik ne
buvusios Austrijos-Ungarijos ,'3T. susld(;me-’"sl An‘ apylinkėse nardo liūtų gauja.' miestų policija negali sugauti'.didelis’miestas, iš visų pusių
imperijos plotus. g 1,|0S ateakymu» ko dar ne*/Vieną naktį jie užpiovė 70 ga- bankų plėšiko ir žmogžudžio {tvirtovės apsuptas. Nors mū-

- - -— ' gauta.

BOLŠEVIKAI NORI ĮEITI 
PLANUOJAMON EURO

POS FEDERACIJON

. PARYŽIUS, liepos 15. —

Įvijų ir 2 žmogų. •Fred Burke. įsų Kaunas guli labai gražioj
ii Tomis dienomis policijai į vietoj, bet tvirtovė kliudė jam 

DIDĖJA POTVINIO AUKŲ i pranešta, kad tas Burke slap-^vystytis ir statytis. Buvo pa- 
| SKAIČIUS • stosi netoli Grand Rapids,: vyzdžiui rajonai, kuriuose ne-

________ Mich. {galima buvo statyti mūrinių
TOKYO, liepos 15. — Pie-Į' Nuvyko Chicagos detektivai. inamų. Jei dar pridėti didžio-

DU PROPELERIO UŽ
MUŠTI

Tad į tas šalis pasiųsti ka- 
raliūno Otto atstovai, taip va
dinami, emisarai.

Praneša, kad Jugoslavijos 
karalius Aleksandras Otto 
grvžimui sostan nesipriešina. 
Tik stato sąlygą, kad ateity

skaičius jau suimta. Iš seimo į Ldgarija nereikalautų jai grą- 
pašalinti jų atstovai. j žinti užimtų jos plotų.

I> Gal tokią sąlygą paduos ir 
SUOMIJOJ PLANUOJAMA Bumūnija 8U CeUos,ovakija.
ĮVESTI NAUJĄ RINKIMŲ ėDef karaliūno Otto Ungarija 

TVARKĄ lgali išsižadėti savo užgrobtų 
•plotų.

HELSINKI, liepos 14. —

CURTISS FIELD, N. Y./
pa-

1 rodoje vakare vienas didis tri
jų motorų keleivinis orlaivis, 
mechaniko valdomas, atsidau
žė į platformos priešakį. Ant

"i tinėj Korėjoj potvinio aukų Atrado tik jo automobilių. Jis jjo karo pasekmes, tai galima 1 k _. 1 . ’. t '
Seniau Maskvos sovietų vai- skaičius' eina didyn. Jau 103 pabėgęs. įsivaizduoti kokiam stovy Kau >lepos " Čia or aivių
džia pašiepė ministerio Bria- Javonaį atrasta. Keliolikos
ndo sumanymą sudaryti Euro- žmonių> dar nesurasta.
pos valstybių federaciją. Šia- { _____________

;ndie bolševikai jau darbuoja-1MAGOMETONAI KOVOJA 
si įeiti ton federacijon, jei bu-
tų įkurta.

įsivaizduoti kokiam stovy 
nas buvo 1919 m.

Pagrobė ir apiplėšė
i Du plėšiku pagrobė Į auto
mobilių Keystone teatro, 3912 monės visai 

1 Sheridan road, manadžerį, pa
ėmė jį į teatrą ir liepė atida-

• Tais metais mes ir šviesos 
gaudavom tik vakarais, o pra- 

beveik nebuvo.
Dabar kaip Tamstos matote, platformos buvo kelios dežim-
mes juokių - tokių pramonę ‘y8 žmonhl; Orlaivl° ProPele-

MYMENSIUGH Indiia lie r-vti sPin,»- Piktadariu pabė- jau turime ir ji auga.” atkapojo vienų vyrų ir ja
MIHMMUI.H, Indija, lie,------ , Dėkojo už apsilankymų, ku- Kl“ vos S“M° P8’

INDUSUS

RIAUŠĖS PRIEŠ ŽYDUS 
RUMUNIJOJ

pos 14. — Kishorgani distrik-,’^0 su L275 dolerių 
zte, Bengaliuj, magometonai 
užpuolė indusus. Kova kilo, 
ikada pirmieji pradėjo pulti ir

zdziu - tiesioginiu atstovų! 14 _ Turkljos kariuorae-Lstiežiai puolė'žydus. Sudegtu, j?!ėM.paStarųjų namu8- Hiau- 
rinkimu. Tam tikslui visų 5a-1 5 Ararato ka)n0 p^j,^ I „ žydų na?aese 2UVO 9 lndu8a1' ' ,<“"as
lį norima'paskirstyti į 150 ri-;ir apy]inkįsc nukovė apie'mlJ

Suomijos valdžia planuoja ša-. DAG0 KURDŲ IŠKAPOJO 
ly panaikinti proporcionalę i TURKAI
seiman rinkimų tvarką. No- _______

rį, sako, mes labai įvertina- augti-

BUKAREŠTAS, liepos 15.
rimą pakeisti Amerikos pavy-Į, ISTANBUL Turkija, lie. _ cioburgįu> Bukovinoj, vai-'Kaua p,r,,“aJ1 P1 

J__ _______________________ .... O. įPluatl pastarųjų

nkimų distriktus ir iš kiekvie- • 1>000 kurdų Riti tflkstančiai 
no rinkti vieną atstovą sei-, pasprūdo į kalnus< Snkiiimag 
man. šiandie proporcionahai į tfld baigęsis>
renkant seimas turi 200 at- Turkų valdžia aiskina, kad 
stovų. Paskiau būsią tik 150. kurdaį turkus puolę už jų eu- 

iropinių rūbų vilkėjimą ir už 
moterų paliuosavimą iš vyrų 
vergijos.

Kituose miesteliuose taipat 
puolami žydai. Daug sužeistų. 
Policija kelias dešimts užpuo
likų suėmė.

DAUGIAU UŽ PATAR
NAVIMUS

IEŠKO SUŽEISTO 
LAKŪNO

Daugiau liepos 4 d. aukų įme. Jūsų atvažiavimas, tęsė 
Chicagoj mirė dar du as- •toliau, duoda progos susipa- 

įmeniu daugiau, kuriedu Lie-
PARDAVĘS PIKTĄ 

ARKLĮ
Pete Fodales, italas, nuoi

SHANGHAI, liepos 14. — 
Kinijoj pabrango pragyveni
mas puolant sidabro kainai. 
Vietos svetimšaliai gydytojai 
tad pabrangino savo patarna
vimus 25 nuošimčiais.

ŠIAURINES KINIJOS VADŲ 
SUSIRINKIMAS

PEIPING, liepos 14. — 
Šiaurinės Kinijos sukilėlių va
dai šiandie čia susirenka pa-

JAPONŲ IŠEJVYBE 
BRAZILIJOJ

, TOKYO, liepos 15. — Pra
nešta, kad japonų ’išeivybė į 
Braziliją kas metai didėja. 
Daug japonų vyksta ir į kitas 
Pietų Amerikos valstybes.

99 PALAIDOTA

HAUSDORF, Vokietija, lie
pos 9. — Anglių kasykloj žu-

sitarti apie naujos Kinijos ,vę 99 darbininkai palaidota, 
valdžios įkūrimą šioj senojoj Apie 60 lavonų dar neišimta 
sostinėj. 1 iš kasyklos.

RANGOON, Burma, liepos 
•15. — Du anglu lakūnu ii Lo
ndono skrido į Australiją. 
Burmos raistuose orlaivis nu
krito ir abudu sužeista. Orlai- 
ivis sugadintas.
i Lengviau sužeistas lakūnas 
ipaliko sunkiai sužeistą drau- 
įgą pas gyventojus raistuose, 
•gi pats leidosi pasiekti civili
zuotą pasaulį. Keletą parų 
jam’ ėmė pasiekti Prome mie
stelį. Iš ten išvyko būrys ieS- 
•kotojų rasti ir gelbėti palik
tą sužeistąjį lakūną. Klausi
mas, af suras jį gyvą.

žinti arčiau ir užmegzti arti- 
pos 4 d. minint Nepriklauso- įmesnius santykius, kurie mu-
mybę buvo sužeistu. Tad iš-*ims inžinieriams yra labai sva- jPete Pikolas, graiko, pirko a- 
viso jau 8 aukos Chicagoj irĮrbūs, nes duoda galimumo , rklį. Šis arklys įspyrė Foda-

KUNIGAS MISIONIERIUS' apy^nk(>sp- įpasikeisti nuomonėmis iš sa-Įies į pilvą. Fodales tad gavo.
------------------- įvo praktikos. J “warantą,” kuriuom einant,
Lavonas ežere [ Po jo kalbos sekė Dr. J. areštųotas Pikolas už viliugia-

Ežero pakraščiais sargyba Į Purickio pranešimas apie eko- vimą. Pikolas tvirtino, kad 
rado ežere nežinomo vyro la-įnominį Lietuvos būvį, kurį arklys lėtas, kad geras darbi- 
voną ties Cornelia avė. jsvečiai išklausė su dideliu į- ninkas. Pasirodė, kad jis pik- 

---------------------- ,domumu. Inžinierių delegaci- tas kai pragaras.
jos pirmininkas inž. dr. Bies- Areštuotas Fodales sako, 
ke pasakė lietuviškai kalbos kad jam išlaikant arklys nei

policininkas sužeistas.

YRA LAKŪNU

NEW YORK, liepos 15. — 
Šią savaitę iš Roosevelt or
laivių stoties į Seattle, Wash., 
išskris kunigas misionierius 
lakūnas Feltes, Jėzuitas. Iš 
tenai orlaivis garlaiviu bus 
paimtas į Alaską. Į<un. Fel-

UŽMUŠĖ IR SUDEGINO 
LAVONĄ

trumpą santrauką, o paskui J jo, nei vaikų nespardė. Sako,
PORTLAND, Me., lieos 14. | vokiškai kalbėjo. Kalbėjo dar matyt, menkai jis buvo šeria- 

tes orlaivį naudos misiomena-suįmtas J. M. Mitchell, 22jprof. Dubeneckis, technikos ,nag| gaj jam buvo paduota ė- 
vimui. Kuone ištisus metus im , vįetos vienos krautuvės fakulteto dekanas Vasiliaus-1 sti makaronų, ar gal jis nesu- 
jis mokinosi valdyti ėropla- ldarbįnįnkas. Jį8 kaltinamas i kas, inž. Jankevičius, inž. Ga- prato italų kalbos, jei pradė- 
nus ir gavo leidimą būti la- ,Migg Linian I. MacDonald, 20 ršva, inž. prof. Foedisch ir k. j jo spardytis.
kūnu.

NUSKENDO PENKI 
ASMENYS

nu., nužudyme. Jos lavonas ra
stas krautuvės rūsy pečiuj ap- 

i svilęs. Mergina į rūsį buvo nu-

Profesoriui Foedisch pasifllus , 
• vokiečiai sudainavo studenti
šką dainą “Auksą ir sidabrą

PINIGŲ KURSAS

SEATTLE, Wash., liepos 
14. — Kachess ežere, Casca- 
des kalnuose, apsivožė moto- 
trinė valtis. Nuskendo penki a- 
smenys.

•ėjus apmokėti kelis darbinin- mylim mes.”
•kus. Su savimi turėjo vokus Vokiečiai inžinieriai įteikė 
su užmokesniais. inž. Langei, inž. <Garšvai ir k.

—; - -—dovanų po gražią knygą apie
CHICAGO IR APYLIN- ivokiečrų techniką.

iKES. — Šiandie saulėta ir’• Spauda labai patenkinta, 
kiek šilčiau. kad mūsų inžinierių ir archi-

Lietuvos 100 litų -».$10.(W 

Britanijos 1 sv. sterL 4.86 
Francijos 100 frankų 3.91 

Italijos 100 lirų 5.23 

Belgijos 100 belgų 13.94 

Šveicarijos 100 frankų 19.37 

Vokietijos 100 markių 23.83
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Uelna IcMdlen. Uakynu Mkmadlanlua
PRENUMERATOS KAINA: Metanu — *«0*: Pu-

Ml Metų — $8 50, Trims Mėnesiams — *>.00. Vienam 
MOnealul — 75c. Europoje — Metams *7.00. Pusei Me
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Bendradarbiams Ir korespondentams rastų nefrų- 
Itna, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslundlama tam 
tikslui pašto lenkių.

Rtdaktoriue priima — nuo 11:00 Iki 13:0* raL

išleidę po keletu desėtkų taip brangių litų ir 
nemaža vargo pakėlę. Garsintoji dainų šventė 
praėjo labai silpnai. Matyti, nebuvo tinkamai 
pasiruošta.

Bendras įspūdis iš buvusiųjų šiais jubi
liejiniais Vytauto Didžiojo metais pramogų 
liko labai menkas.”

DRAUGAS

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

Antradienis, Liepos 1930

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

ANGLIŠKA SPAUDA APIE VYSKUPĄ 
PR. BUČĮ.
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Publlsbed Daily, Except Sunday. 
BUBSCRlPTIONS: One Tear — *0.00. Slx Montbs

— *1.50. Tbree Montbs — *2.00, One Month — 7*0. 
■urope — One Tear — *7.00, Slx Montbs — *0.00 
Copy — ,0>o.

Advertising ln “DRAUGAS** brings bent reenlta, 
Advertlslng rates on applicatton.

‘TEAUGĄS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

ŠVENTES. LIETUVOJE.

Spaudos žiniomis, Lietuvos paroda ir 
dainių šventė neišėjo kaip privalėjo. Kauno 
“Darbininkas” apie tai, tarp kito ko, taip 
rašo: *

“Birželio mėn. nuo 18 iki 22 d. Kaune 
įvyko žemės ūkio ir pramonės paroda ir bir
želio 20 d. įvyko dainų šventė. Daug buvo 
apie tai garsinta spaudoje ir kitais būdais. 
Visam krašte buvo nemažo susidomėjimo šio
mis pramogomis, kurių organizavimas buvo 
rišamas su Vytauto Didžiojo 500 metų jubi
liejum. Visuomenė tikėjosi pamatyti ir išgir
sti daugiau negu kad būdavo per pereitas pa
rodas ir dainų šventės. \ Šioje parodoje tu
rėjo atspindėti mūsų krašto būklė.

Nemažas ir žmonių skaičius atsilankė 
parodoje ir dainų šventėje ir laikinajai sos
tinei paliko nemaža litų. Nors kaimui yra 
brangūs litai, bet tas būtų dar pakenčiama, 
jei pačioje parodoje ir dainų šventėje būtų 
turėję naudos ar dvasinio pasitenkinimo.

Parodos ir dainų šventės vietos galėjo 
būti labai lengvai apsaugotos nuo dulkių gau 
sumo kas rytas paliejant iš vandentiekio van
deniu. Pati paroda nieku nesiskyrė nuo pir
mykščių parodų ir jokios pažangos nebuvo 
matyti. Dargi eksponatų gausumu buvo men
kesnė už buvusių anksčiau Kaune parodų. 
Tiesa, buvo Vytauto atminčiai pastatytas 
naujas paviljonas. Bet savo. stilium ir vidaus 
įrengimu jokio įdomumo nesukėlė. Viduje iš
kabinta keletas Vytauto portretų, kurių ta r. 
pe vienas naujai sukurtas labai menkos ver
tės. Daug geriau būtų buvę, jei jo visai būtų 
neiškabinta. Tame portrete Vytautas garsiau
sia valdovas ir narsiausia karžygys — vaiz
duojamas kaip kokia likimo nuskriausta ir 
apsiverkusi moteris. Šiaip paviljonas tuščias 
ir nepateisnia tų didelių išlaidų jo pastaty
mui padarytų.

Aplankę parodų kaimiečiai grįžo namo

Katalikiškam dienrašty “Catliolic Daily 
Tribūne” trumpai, bet gražiai parašyta Jo 
Ekscelencijos vyskupo Pranciškaus Būčio bio
grafija. Daugeliui lietuvių ji bus labai įdomi.

Jo'Ekscelencija vyskupas Pranciškus Bū
tys, Marijonų Kongregacijos Vyriausias Va
dovas ir Rytų Bažnyčios Kongregacijos Rusų 
Reikalų Komiteto narys, Romoje konsekruo
tas Rytų Bažnyčios apeigų vyskupu liepos 6 
dienų.

Vyskupas Būčys yra gimęs Lietuvoje 
1872 metais. Pradinį mokslų įgijo savo gim
tinėj, paskiau baigė Marijampolės gimnazijų 
ir Seinų Dvasiškųjų Seminarijų. Šventosios 
Teologijos Magistro laipsnį gavo Katalikų 
Dvasiškojoj Akademijoj Petrograde, gi Šven
tosios Teologijos Daktaro laipsnį — Eribour- 
go 'Universitete Šveicarijoj. 1903 metais jis 
paskirtas Apologetikos profesorium Dvasiš
kojoj Akademijoj Petrograde. Paskiau buvo 
tos Akademijos Inspektorium ir einančiu 
Rektoriaus pareigas. Pastarojoj vietoj išbuvo 
ligi griųsiant Rusijos imperijai.

YRA PAVOJAUS IR KLAI- pasilikti nusiginklavusi ir 
PĖDAI. toliaus. Bet tegul taip pat nu-

--------------sigiakluoja ir Francija. Jei
Amerikos laikraščių korės- Francija gali būt nuo galvos 

j pondentai praneša, kad Euro-1 ligi kojų apsišarvojusi, ko- 
i pai gręsia naujo karo pavo- ■ dėl taip elgtis negalėtų Vo- 
Jjus. Kada santarvės valstybės kietija.
įpaliuosavo okupuojamų Pa- Kad tai visa atsiekti, rei- 
reinį, pradeda kilti visai nau-j kalingai pertaisyti Versalio tai 
jas Europoje politinis nusista-. kos sutartį, kuri yra neteisin- 
tymas. Politiniam lauke išnau ga. .,4.
jo iškyla Vokietija, kuri po Netolimoj ateity reikia lauk
karo ilgus metus buvo sužnyb- ti svarbių įvykių Europoje, 
ta Francijos militarizmo. Pa-1Juk vienos valstybės negali

ginklais spausti ir išnaudoti 
kitų valstybių. Versailio tai
kos sutartis Vokietijai varu 
primesta.

Būrelis SLRKA seimo,, buvusio Niagara Falls, N. Y., de
legatų, nusifotografavusių su Toronto, Kanados, lietuviais 
veikėjais. (Skaityk korespondencijų iš Toronto, Kanada).

MALTOJE NESUSIPRATI- > ir vykti į Kapucinų vienuoly-'Gubernatorius neturėjo jokios
MAI.

siliuosavusi ji laisviau ir dių- 
siau ima veikti.

Kaip žinoma, Vokietija vi
sas laikas užsigina buvusio 
karo ir jo sėkmių kaltės. Tad 
ir klausia — kodėl ji turi ne
kaltai kentėti. Jei kas kitas
karų sukėlė, ji negali už tai -----------
atsakyti. Į tai atsižvelgus, ji Iš Maltos parėjo žinių, kad 
ruošias reikalauti, kad už vi-,tenai gubernatorius lordas 
sas jai atliktas nuoskaudas (Striekland pakilo kovoti 
turi būt atlyginta. Bažnyčių

Didžiausias Vokietijai nuo
skaudas po karo atliko Fran-

Andai buvo pranešta, kad 
Britanijos valdžia grųsino A-

cija. Ši yra šiandie dideliuose j paštalų Sostui nutraukti di- 
nesutikiniuose su Italija. Štai:plomatinius santikius, jei Va-

ftr. Andr. Kšesinakis Vertė Pr. Gineitis

NEPAPRASTI ATSITIKIMAI TERE
SĖS NEUMANN GYVENIME.

(Tąsa)
Žmonės mažais būreliais slinko pa

mažu nepaprastų reginių jaudinami Ir su
laikę kvėpavimų, maldingoj nuotaikoj 
(kai kurie net ašarotomis akimis) stebė
jo jos kančias. Baigėsi devinta valanda 
kai išėjau iš jos kambario. Nuvykau į 
bažnyčių Šv. Mišių laikyti, bet teko dau
giau valandos laukti eilės, nes buvo daug 
suvažiavusių kunigų iš įvairių kraštų. 
Didelė minia tikinčiųjų pripildė bažny
čių ir nepaprastu dvasios pakilimu mel
dėsi Aukščiausiom. Zakristijoj prie du
rų, pastebėjau stovinčių kėdę (fotelį), 
raudonai apmuštų, kurioje dažnai sėdi 
Teresė, kad išvengtų smalsuolių žvilgs
nių. Prieš keletu mėnesių sėdėdama toje 
kėdėje, įpuolė bešimcldama į ekstazę. Da

nų Sicilijoj. Tai buvo atatin-, teisės užtarti nusižengusį vie- 
kania bažnytinė drausmė už r.o’’ Lig b,.du įsimaišyti į 
nepaklusnvbę. bažnytinę draugiuj.

Tečiaus tas vienuolis, vie- Taigi, rodos, tas menkas 
toje klausyti savo vyresny- dalykas. Bet štai iš to jai kį-
bės, jis kaipo anglas, kreipės 
į gubernatorių sau pagelbos. 
Jis gubernatoriui pranešė, 
kad už ištikimybę Britanijai

la didelė audra. Tas menkas 
dalykas šiandie virsta tarp
tautiniu ch? ! u. Ir žinoma, 
Britanijos Apaštalų Sostui

esųs persekiojamas. Tada gu- Į grųsinimai nutraukti santi-
ir pasitaiko Vokietijai proga tikanas “nesudrausiųs” tenai į bernatorius išsprendė jam kius yra be pagrindo.

1916 metais Marijonų Kongregacijos Vy
riausiojo Vadovo a. a. arkivyskupo Jurgio 
Matulevičiaus kviečiamas vyskupas Būčys 
atvyko į Cliicagų, kur užėmė Lietuvių Kata
likų Dienraščio “Draugo” redaktoriaus vie
tų. Čia jis dirbo visu savo uolumu ir pasi
šventimu šalies ir tikėjimo reikalais ligi pasi
baigsiant pasaulio karui, kada Lietuvos vai- prūSįja ir atgauti Klaipėdos 
džia jį pakvietė į Europą organizuoti Lietu
vos Valstybės Universitetų Kaune. Jis ėmėsi 
to darbo ir 1921 metais paliko to universiteto 
Rektorium. .

susiartinti su Italija ir, jai Bažnyčios hierarchijos, kuri 
gelbstint, iškelti reikalavimus kovojanti gubernatorių, 
santarvei. Paskiau gi pranešta, kad

Pirmoje vietoje ji nori rei- sekmadieny Maltos arkivys
kupui apleidus katedrų gu
bernatoriaus šalininkai sukė-

paso neduoti, kad turėtų ap
leisti Maltų ir jį paliko savo 
globoje.

Tuo budu gubernatorius į- 
simaišė į grynai bažnytinius 
reikalus. Kada Bažnyčios vy
resnybė jam į tai nurodė, jis 
tai visa pradėjo ignoruoti. Ta-

CHICAGOJE

Vasarų 1927 metais vyskupas Būčys iš
rinktas Marijonų Kongregacijos Vyriausiuo-

kalauti pertaisyti Versalio su
tartį, kad atgauti prarastus
plotus rytiniam pasieny. No-jlė demonstracijas. Policija tu
ri panaikinti žinomų Danzigo rėjo nulydėti arkivyskupų į 
karidorių, susijungti su Rytų'jo rezidencijų.

Žiniose to priežastis* neaiš- Į Maltos katalikus ganytojinį 
kraštų. kiai bp^i.-įaussie^taoi Štaį.tų

Šie visi reikalavimai yra' nesutikimų versmė. : *
tikruoju peiliu pakaklėje dau-1 Gubernatorius lordas Strick 
giausia Lenkijai. Francija gi'iand yra katalikas. Pirm vie- 
yra Lenkijos globėja. Fran-Įnerių‘nietvJ tečiaus Maltos 
cija pasiryžusi žūt-būt Lenki- politikoje jis pradėjo elgtis

ju Vadovu Generales Kapitulos susirinkime jų išlaikyti šiandieninėse jos'nekatalikiškai. Kada imta
Latvijoj. Jis užėmė sausy tais pačiais me
tais mirusio arkivyskupo Matulevičiaus vie- 

I tų. Del įvykusių šių atmainų jis turėjo ap
leisti Lietuvos Universitetų ir apsigyventi

ribose, kad ji neprarastų sa
vo “galingumo”.

vystyti politinė kampanija 
rinkimams, vienas kunigas

Romoje, kur ir šiandie gyvena. Del jo nepa- Įkiltų Vokietijos pusėje.

Štai ir kivirčai. Ir tai la- vienuolis, Kapucinas, be savo 
bai pavojingi, jei Italija pa- •vyresnybės leidimo pradėjo

X Marųuette larko kon 
traktorius Matas Zizas “Dr
augo” piknike bandė visus
biznius ir visur jum sekėsi, 

da tai arkiyskupas paskelbė Į)atarnauto;iai sako> kadp.

Zizas yra sėkmingas biznyje, 
tai jis sėkmingas ir piknikelaiškų. Jis katalikams nuro

dė rinkiniuose gubernatoriaus 
šalininkų neremti.

Dabar Britanija, anot ži
nių, grųsina Apaštalų Sos-

Spėkų išmėginime 
pasirodė galingas.

Zizas

X Pereitų pirmadienį tapo
tiri. Ypatingas dalykas, kad j palaidotas šv. Kazimiero ka- 
gubernatorius lordas Strick- piaėse a- a- Jonas Luckas. Ge-

prasto uolaus darbo Katalikų Bažnyčios rei
kalais, šventasis Tėvas jį paskyrė naujai suor 
ganizuoto Rytų Bažnyčios Kongregacijos Ru
sų Reikalų Komiteto nariu ir pagaliau Rytu 
Apeigų Bažnyčios vyskupu.

Vyskupas Būčys tarptautiniai yra pri
pažintas žymiu mokslininku, daugelio kalbų 
žinovu ir pasižymėjusiu rašytoju. Yra para
šęs įvairiomis kalbomis daug knygų. Ameri
kos Jungtinėse Valstybėse gyvendamas ir šių 
šalį lankydamas vyskupas Būčys plačiai pa
garsėjo savo įdomiomis moksliškomis pas-

bar kai kurie stengiasi prieiti prie tos 
kėdės, liečia jų pirštais, palieka ant jos 
raštelius su įvairiais prašymais ir api
beria jų gėlėmis.

Vienuoliktų valandų sugrįžau vėl 
prie Teresės, kuri via dar buvo ekstazėje. 
Jos veidas a},tekėjęs besisirnkiančiu iš 
žaizdų krauju. Po valandėlės pranyko 
iš jos akių regėjimas, ir susmuko ant pa
galvės. Tačiau veikiai vėl ėmė nerimau
ti ir tyliai vaitoti. Žvilgterėjo į vienų ir 
į kitų pusę, ir kūdikiškai, gailiai ėmė 
skųstis, kad Kristus išnykęs iš akių. Ta
da prisiartinęs prie jos kunigas jų rami
no, kad Išganytojas veikiai sugrįšiųs 
prie jos. Ir tikrai, pertrauka neilgai te
truko. Šios ekstazės metu ne tik regėjo 
Kristų ir kentėjo bei pergyveno visas Jo 
kančias, bet pasekė ir visus Jojo judėji
mus. Nuo dvyliktos valandos be palio
vos ji iškentėjo prie kryžiaus kalimų. Jos 
kojos ir rankos rųžėsi. Kažkaip skausmin
gai virpėjo, lyg tarytum tikrai jos bū
tų kalamos prie kryžiaus: jos lūpos krai

' agituoti už gubernatoriaus

land pirmasis įsimaišė į baž
nytinius reikalus ir po to iš
kėlė nusiskundimų prieš Baž
nyčių.

Kiekvienam bešaliniani žino

didingos pamaldos buvo Gimi
mo Panelės Šv. bažnyčioj. Ve
lionis mirė karinėj ligoninėj 
Mihvaukee, AVis., iš kur buvo 
parvežta^ pas brolį Juozų Luc-

Toliaus Vokietija yra pasi- kandidatus. Bažnyčios vyres- 
ryžusi reikalauti sau lygybės nybe tų vienuolį įspėjo. Kada 
ginklavimosi klausimu. Vokie-'jis nepaklausė, tada vyres- 
tija pareiškia, kad ji gali nybė parėdė jam salų apleisti

gui yra aišku, kad guberna- į kų> 6919 So. Rockiseil.
toriaus elgimosi negali pa
kęsti nei Kapucinų ordeno 
viršininkai, nei Vatikanas.

kaitomis. Kadangi jis yra malonaus ir drau- , tų atstovai; 192fį metais, kaipo Lietuvių tau-
gingo būdo, visoj Amerikoj, ypač Chicagoj, 
įgijo sau daugybę prietelių.

Pradėjus 1921 metais vyskupas Būčys 
kelis kartus lankėsi šioj šaly: 1924 iri. kaipo 
Lietuvos Valstybės Universiteto Rektorius, 
kada jį pagerbė vietos kolegijų ir universite

tinės atstovybės narys į Tarptautinį Kon
gresų; ir 1928 metais vykdamas į Romų iš 
Sydney, Australijoj, kur įvyko Eucharistinis 
Kongresas, kaipo visų pasauly lietuvių atsto
vas ir Tarptautinio Eucharistinio Kongreso 
Komiteto narys.

X Jonas Brazauskas iš Ci
cero į “Draugo” piknikų at
jojo ant astuonių žemaitukų. 
Tikėjosi užimti pirmų vietų, 
bet jį subytino Antanas Kar
delis iš Marųuętt*) Parko. J. 

‘Brazauskas “Draugo” rude
niniame jomarke gerai pašėręs 
savo žirgelius rengiasi Anta
nų lenkti.

pėsi tartytum acto ir tulžies paragavusi, 
retkarčiais tardavo keletu žodžių, tačiau 
nugirsti nepavyko. Atgręžė veidų į dešinę 
pusę klausydama atgailojančio piktadario 
žodžių. Pagaliau, išsitęsė ir sustingo. Ne
apsakomai didelis skausmas atsispindėjo 
jos veide. Visa išblyškusi, krauju aptekė
jusi, be judėjimo be gyvybės ženklo sus
muko ant pagalvės.

Tuo penktadienio ekstazė pasibaigė. 

9. Išvykimas iš Kannersunth’o.
Z

Ekstazei pasibaigus nuvykau į gim
tinį Teresės namelį norėdamas apžiūrėti 
jos gyvenamąjį kambarį. Prie namų sto
vėjo būreliai žmonių. Drauge su keliais 
kunigais užlipėme mediniais laipteliais ir 
įžengėme į jos kambarėlį, kurs buvo pir
mame aukšte. Dvelkė į mus malonus oras, 
ubu langu buvo atdaru. Ant langų sto
vėjo gėlės ir žolynai. Prie vieno lango bu
vo pastatytas akvariumas, kuriame plau
kiojo ir žaidė auksinės žuvytės. Kitame 
kambario krašte dvi kanarėlės narveliuo

se čiulbėjo. Čia pat sėdėjo susirietęs tur- 
kelis. Kambario įrengimas kuklus, pa
prastas, bet visur matyti tvarka, švara. 
Dešinėje, kampe prie lango, stovėjo Te
resės lova. Prie lovos pakabinti nedideli •
Kristaus, Šv. Panelės ir kai kurių šven
tųjų paveikslai. Atskirai kabėjo nedidelis 
Šv. Teresės, Kūdikėlio Jėzaus paveikslas, 
o platesnį jo rėmų apatinę dalį puošė ne
seniai nuskintos gėlės. Prie durų stovėjo 
kita lova. Mus lydėjusi įeinant į kambarį 
kaimo mergaitė, maždaug dvidešimt ke
lių metų amžiaus, paaiškino, kad ji esan
ti Teresės sesuo ir kad toji lova esanti 
jos. Mergaitė buvo nedrųsi, nekalbi, bet 
paprasta bei nuoširdi, ir panaši į seserį 
Teresę ne tik veido bruoržais, bet net 
ir tuo, kad ji taipogi, kaip ir Teresė, vir
šutiniame žandikaulyje neturėjo bent ke
lių dantų.

Kai aš paklausiau, kiek laiko Teresė 
paprastai miega, ji man atsakė, kad per 
visų naktį ji nė pilnos valandos neišmie-

ganti: tiek jai esu visiškai pakanka. Visų 
laikų ji paveda maldai, apmąstymams, ir 
atsiminimams ekstazėse regėtų bei gir
dėtų dalykų. Pasiteiravau taipogi kaip 
Teresė meldžiasi; mergaitė man papasa
kojo, kad Teresė meldžiasi labai iš lėto, 
persiėmusi malda. Jų šeima visuomet kal
banti rožančių bendrai: Teresė taipogi 
pradedanti kalbėti drauge su kitais, ta
čiau visuomet atsiliekanti ir tuojuu įsi
gilinanti į šventojo tikėjimo paslapčių 
apmąstymų. Kadangi ilgiau Konnersreu- 
tli’e užtrukti negalėjau, tat padėkojęs už 
paaiškinimus, išėjau iš Teresės gimtinių 
namų.

Už valandos įsėdau į automobilį, 
dar kartų žvilgterėjau į bažnyčių, į kaimų 
ir mintimis tariau: “Sudiev, savo nepa
prastais įvykiais laimingoji Teresė! Su
diev, gerieji Kojinersreutli’o žmonės!” 
Automobilis suurzgė, ir aš apleidau kai
mų.

(Bus daugiau)
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j Prašau Į Mano Kampelį

Prof. Kampininkai

PROF. KAMPININKO 
RADIO

ptaledižin ne kas kita, kaip
tie vargšai darbininkai.

Dar skaudžiau, kad naujo
_ įstatymo proektas skindamas

. . . . ..... kelius mūsų krašto girtavi-vietoj numerio — kūjis ir piau
Stalinui (Raudonoji

Baltimore. — Jono Hop- 
kins’o universitete padaryta 
įdomus eksperimentas, t. y. 
norėta patirti, ar moterys y- 
ra punktualės. Po ilgų ban
dymų pasirodė, kad moterys 
visai neatskiria 5 minutų nuo 
pusės valandos. Ir bendrai, 
moterys esu mažiau reaguoju 

laiko punktualumų. Toks 
reiškinys pas moteris skaito
mas psychologiniu.

Prof. Kampininkas tam 
klausime neina į ginčus.

Sveikata - Laimės Šaltinis
----------------Rašo Dr. A. G. Rakauskas--------------------

inui, ir girtuoklių gelbėjimui
Į Prie sųna-

Blaivybės draugijoms ir sa- g6,os pri 
vivaldybėms atimama' teisė k,aus0 dide_ 
turėti savo Vidaus Reikalų „ grupS gtai 
Ministerio patvirtintus svai-l. -r kro_ 

monę revoliucijai kelti. Bu- galų pardavinėjimo įmonių I ni§kų jigų, 
tent nabašninkus! Kiekvieną kontrolierius, blaivybės
komunistų nabašninkų lydint cijantus. Iki šiol atsirasdavo yarduįs va_ 
į kapus, jie suruošia demons- ‘žmonių, kurie be atlyginimo dinamų Lie- 
tracijas, neša iškabas, dalina sutikdavo prižiūrėti svaigalų tuviai SQina. 
lapelius ir gieda intemaciona- pardavinėjimų. L. K. Blaivy- j va

tuvis). Gaus ordinų.

New York. — Vietos komu
nistai, sykiu ir lietuviški ta- 
vorščiai, surado naujų prie-

SĄNARIŲ GĖLA.

Pr. A. G. Rakauskas 
2433 W. Marąuette 
Rd. Grovehill 3262

vaistų tam tikroje formoje 
daug gali pagelbėti kunui su- 
budavoti atspirtį (immunity) 
prieš jame esančius bakterijų 
nuodus. Sunegalėjusioms pa-

lų. Kad ta “revoliucija” da-bės d-ja tokių žmonių nema-jdjna ramatizn~ Tas vardas ca#°- (ierb- Daktarė:

panašius j juodukus, o dar i 
guli ir kaitinasi prieš saulę j 
ir sako, kad tgi yra sveika. 
Sako, kad jsideginimas saulė 
visas ligas išvaro, net ir džio
vų.

Atsakymas. — K. L. 1) Mau 
dytis yra naudinga ar dide
liam ar mažam “beacli”, nors

tartimi kreiptis prie tikro, ir prie didelio skaičiaus žmo- 
gero ir sąžiningo daktaro, nes Inių, tik tuomet vanduo nėra 
tik tokis daktaras yra ligo-ityras. Užsikrėsti limpančia li- 
nių prieteliumi. ga yra galimybės visur, kur Į

------------- tik žmogus susidurs su tos li-
Klausimai ir atsakymai. Igos perais. Taigi ir “byčiuo 
Klausimas. - V. M. U Chi >e” 5™ tik kur

J. KRUKAS

Vienas iš žymiausiųjų Peo- 
ples Furniture Co. direktorių. 
P-nas Krukas pereitų šeštadie-

rytV įspūdžio, jie tyčia laido- (žai turi. Del jų veikimo vai-! evisuomet atatinka tikreny.'tydamas “Draugų” radau ju 
diifli d«r nptpkn nukentėti.1 beį Sio% rųgies Jigų įr tų 1raštus apie sveikatą. Krei-tuves rengia sekmadieniais džiai dar neteko

arba tautinėse Amerikos šven Jų veikimas gi yra nemažės- priežas(-įų a daug vienus Piuosi prašydamas patarimo 
tėse. Pav., jei kuriam tavorš- nis, negu valdžios pinigais gąnarių g(')la įg prje. Mano liga romatas ir nervų
čių mirtis ateina pirmadieny,' samdomų akcizninkų ar tas žasties 8įrgim0 kokia nors' suSediinas- Labai dauS Pini" 
jo palaidojimas atidedamas pareigas taip pat turinčių po- j ypatinga liga> kaip taj, gkar.'gų praleidau, bet .sveikatos 
iki sekmadienio ir per visų licijantų. Jeigu valdžia nepa- ‘,jatina> reUmatizmo karštige,'neatgavau. Daktaras buvo 
savaitę draugai ruošiasi prie sitenkina kiekvieno piliečio typho«d karštlige) pneumonia'dar pataręs imti vanas su ma-
demonstracijos. 'pareiga sekti įstatymų pildy- ’ 1......................................

mą ir drausti jų laužymų, ir
PRAŠAU NESIJUOKTI!

arba plaučių uždegimu, užsi- Į drusba, bet dvylika paė- 
krėtimu Neisseriau liga ir t. mus dar labiau Pradėjo kojas

Skai- bas mažii'u negu namuose, sve jn! nsvaziavo su savo šeimyna 
jtainėse, mokyklose, restaura- pakacijų į šiaurinę AVisconsino 
cijose ar šiaip kokiuose vie- ivalstijos dalį. Jo šeimyna ten 
šuose susirinkimuose. Kada Įb^8 ilgesniam laikui, o pats 
tik saulutė pasirodo, ji savo #ris Lliicagon šios savaitės pa 
spinduliais kaitina “byčius” jba^°P
ir ten esančius ligų perus la-; - -- - -
bai greitai sunaikina. O tuos 
geradarius saulutės spindulė
lius žmonės dažnai neįsilei

džia į savo namus.
skiria akcizninkus, tą pareigą t; kįtug _ prie2a,,tieg su.'skaudėti. Aš labai greit pa-1 2) Įsideginti žmogui saulu-
taip pat uždeda policijai, tai

Maskva. — Paieškoma ko
munistų vadas, buvęs raudo
nosios armijos karininkas Mi
lingas, kurį trys vyrai, Chi- 
cagos butlegerių stylium, įsi
sodino į automobilių ir išsi
vežė raidui. Kas ras Miningų 
gyvų ar negyvų, tepraneša

gedusių tonsilų, išpuvusių dstu, kojoms dažnai šalta ir įtės spinduliais iki tam tikros 
Pas upę vaikšto žmogus. ’ kodėl drausti turėti tokią pat ’ dantų> puvimQ viduriūoge pet prieg lietų galva svaigsta. , kiekybės yra gera ir sveika.

Praeivis jo klausia: galio- savanonaans kontrolie-Į varkog valgyje, gėrime svai- Pirm penMn nietų sirgau, tai Bet kad kaitintis prieš saulu-
— Ieškai ko, žmogeli? nams. Mes manome^ kad būti-Įgalų vienos rųšies sąnarių gė- ’ nuo to laiko neatsigauna. !tę baltam žmogui iki tol, kol 

la serga jaunesnio, kitos —į Atsakymas. — V. M. Jusų^’s Palieka tamsiai rudas nė- 
senesnio amžiaus žmonės. Nuojreįkaie yra reikalinga pla-Ira but*no reikalo. Geriaus yra 
jos kankinasi liesi žmonės, tesnis, nuodugnesnis pasikal-' dainai neilgomis \ alandomis 
bet nutukusius ji ypatingai bėjimas su daktaru asmeniui i kaitintis, negu per ištisas
privargina. *|jr pilnas išegzaminavimas 0 d*enas P™^ saulę kepti. Vien į, paskelbti, kad aš tebesu

Nežiūrint kurioje žmogaus to Per laikrašti padaryti ne. i l^egumnas saule visų ligų 
kūno dalyje šios ligos priežas- galima. Reikalinga surasti lį neišvaro, bet tik duoda progos 
tis butų, nuodai patekę į žmo- S™ Pažastį ir jų pašalinti organizmui sutvirtėti
gaus krauia uasiekia vįSurJ P*rm ne8u sunad<ins jūsų svei j sutvirtejęs sveikatoje zmo-

J - P ■ ' i 4 /&• v + • gus lengviau ir °Teičiau atsi- m'ok8,us išėjau ,Kaikurie nuodai ypatingai,kat*b (šl0S dienos straipsny ^U H ,^iau 11 greičiau ai. i paž{8tu aple 
metasi į s,narius, kad žm„-'“Svarių Gėla” rasite platės kra‘° hgos. arha bent sustah-
gus, pajautęs skausmą ir, sn- informacijų. 'Io į08 Plot'masi lalku‘ *

... v. , . , . , gant, geroje priežiūroje svei-
negalejęs, žinotų, kad jo kūne | Klausimas. — K. L. iš Chi- 
yra netvarka, kad ten kurlcago. i) Ąr naudinga maud-y- 
nors yra ligos perų lizdas, j tig dideliam “beacli”, kur 
kuris užteršia kūno sistemų maudosi tinstančiai žmonių a,r
visokiu brudu ir išstato jo negalima užsikrėsti kokia lim- M- T->. B-> J- S-» ir A-
sveikatų pavojun. fpančia liga? 2) Ar yra gerai į laipinsiu kitose Draugo

Begalinis sąnarių skausmas _ Išdeginti saule iki tiek, kad laidose, nes ant kart yiše™s 
kuriuo suteikiama teisė už- arba jų gėla žmogų tiesiog nel yisa oda palieka ruda. .nėra galimybės pritilpti. Aciu| JOHN 
dėti chroniškų girtuoklių tur-'kankina; jis niekad neturi riin Mačiau baltus žmones jau net už kantrybę.
tui ir uždarbiui globa jų šei- to poilsio; dirbti kaip reik

Taip, savo žmonos, kuri nai ta teisė blaivybės d-joms 
vakar čia netikėtai nuskendo, ir savivaldybėms reikia pa- 

— Bet-gi žmogeli, žiūri likti.
Mūsų įsitikinimu visai ne

pamatuotai ir be didesnės 
naudos išmetama iš veikian
čio įstatymo 14 ir 33 f ar. lš- 
tikrųjų, pasitaiko kartais vie
tų, kuriose miestų ir valsčių 
tarybos turėtų uždrausti par
davinėti svaigalus arba pasi
taiko, kad visuomenė nepaten 
kinta dėl kokių nors priežas
čių kokia nors svaigalų par
davinėjimo įmone, tai kam a- 
timti toji valsčiaus ar miesto 
tarybų ir visuomenės apsis-

žiuri
prieš vandenį! Juk skenduolė 
turėjo nuplaukti į tų pusę, į 
kurių vanduo bėga.

— Netikiu, nes gyva būda
ma ji niekuomet jokiai jėgai 
nepasiduodavo.

SVAIGIŲJŲ GĖRIMĮI MAŽMENOMIS PARDAVINĖTI 
ĮSTATYMO PROEKTAS.

* (Tęsinys), u

Leidžiant svaigiųjų gėrimų 
parduotuvėse pardavinėti ko- 
lonialines prekes ir gastrono
mijos, bus statoma kiekvie
name žingsnyje net ir pado
riam žmogui pagunda nusi
pirkti svaigalų, dažnai bus a- 
timama iš piliečių paskutiniai 
centai ne tam tikslui, kam tu
rėjo jie juos išleisti ir bus 
apsunkintas akcizninkų, poli
cininkų ir kitų įstatymų dabo
tojų darbas. Naujojo įstatymo 
proektu žymiai sumažinta

rūmų reikėtų atstumai taip 
pat padidinti iki 125 metru,
nes kartais aikštės apie rū-, A .

• ji* i- 1 prendimo teise. Žalingai pa
muš spindulis gali būti tik 60,.
metrų ir tokiu būdu matyti , f 1 . ,

. v , , v kianciame įstatymepriešais smuklę ir girtus zmo

esantį vei- 
38 far.,

nes. Be to esame įsitikinę, 
kad kraštui būtų daug naudin 
giau, jei būtų draudžiama1 

svaig. gėrimų mažmenomis 
pardavinėjimo įmones laiky

ti arčiau, kaip per 80 metrų 
nuo turgų ir rinkų aikščių, 
nes kraštui yra labai žalin
ga, kai žmones pardavę savo 
gaminius, vietoj - nusipirkti ū

mynos naudai. Juk mes žino
me, kaip vargingai ir skur
džiai gyvena daugelis girtuok

nepajėgia, bet turi, dėlto, kad 
šeima reikalauja duonos kąs
nio; draugijiniuose suėjimuose

svaigiųjų gėrimų pardavinėji- kM reikalingų <ltt|ykUj maty. 
mo įmonių atstumas nuo mo- ,)tmi neto|i s„aig 
kyklų, kareivinių, kalėjimų, psHavinėjjmo įmonę, nueina
pigoninių, prieglaudų, teismų, j ir pa]ieka jojc pinigug

lių šeimynų vien todėl, kad jo niekad nematysi, nes jo 
darbininkas ką uždirba, visa * gyvenimas jam nemalonus, ne
prageria. Dažnai, jei žmona pakenčiamas. Skaudamas są- 
pati uždirba, girtuoklis vyras naris dažnai esti patinęs, odą 
grąsinimu ar vogčia iš jos pa-' paraudonavus ir daugiau ar 
ima ir prageria. Perdaug skau mažiau toji dalis yra karščio

Turiu garbės lietuvių visuomenei 
Ciceroj, te-

. v. i u«iariiuuju i&iiiviicms ir visų. savo 
VISU ligų laiką, pašvenčiu tam, kad prideramai 

visiems patarnauti. Tą atlieku pagal 
geriausių savo išgalių.

Jau penki metai kaip esu tarp ci- 
ceriečių, bet jau turiu 15 metų pa
tyrimo aptiekorystėj, o savo šakos 
mokslus išėjau universitete. Plačiai 

isokius vaistus ir jų 
rekomenduoju dak 

tarus, o aš turiu plačią pažintį su 
daktarais ir chirurgais. Aš garantuo
ju kiekvieną savo receptą. Jei kar
tais pritrukstu vaistų, tai recepto yl- 
sai nepildau.

Mano visos prekės ir vaistai yra 
... , -ii • šviežus dėlto, kad aš savo vaistus

Atsakymas į klausimus pp.:pe.rku iš geriausių vaistų išdirbys-
D K P R S A T M Z ' ir Perku 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,
M/VI.ACHOWSKAS, r. ph. 

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

kata pradeda eiti geryn.

valsčiaus raštinių, kapų, mal
dos namų ir vienuolynų, o su
sirinkimų salėms ir dirbtu
vėms atstumas visai netaiko
ma. 40,60 ar 80 metrų atstu
mas nuodų parduotuvių nuo 
okių viešų ir gausiai žmo
nių lankomų įstaigų, kurias 
suminėjom yra toli gražu per 
mažas. Gi susirinkimų sa- 
ėms ir dirbtuvėms netaikyti 
atstumo jokiu būdu negalima, 
dažnai gali būti trukdomi su
sirinkimai, po langais ar už 
sienos keliami trukšmai, ner
imuojama publika. Darbininkų 
vos kelis litus uždirbančių, 
valdžia turėtų tikrai pasigai
lėti, nestatyti jiems prie dirb
tuvės ant skurdaus gyvenimo 
tako smuklės, nes jų šeimy
nos ir taip skurdžiai gyvena, 
n valstybė nuo to kenčia. Mes 
manome, kad nuo visų sumi
nėtų vietų atstumas reikėtų 
padidinti, apskrities miestuo
se iki 80 metrų, o kitose vie
tose iki 125 metrų. Nuo Val
stybės Prezidento ir Seimo

Mums atrodo visai nepama-

du visuomenei, šeimynoms ir 
paeinųi ligonini girtuokliui, 
jei įstatymas atima teisę tuo 
ligoniu ir jo šeimynos likimo

tuotas ir net kenksmingas y-j pasirūpinti. Taip pat žalingai 
ra išėmimas iš įstatymų kom- padaryta naujo įstatymo pro-
pentencijos valstybinių gėri
mų išneštinai pardavinėti par 
duotuvių skaičiaus miestuose

ektų leidžiant svaigalų par 
duotuves lankyti ir jose gerti i 
kariams. Mūsų manymu sv.

ar kitose vietose nustatymas J ger. mažm. pardav. įstatymas
v 4 v «« rt v r < _ f ± A * 1 J __ A * J A  ir atidavimas rninisterių nuo
žiūrai ir valiai.

Valstybinių ir privatinių 
svaig. gėrimų išsineštinai par
duotuvių skaičius turėtų būti 
nustatomas apskrities mies
tuose ir valsčiuose kiekvienam 
2,000 gyventojų viena parduo
tuvė. Alinėms reikėtų taikyti 
tas pats gyventojų skaičius. 
Vienam traktieriui atidaryti 
mieste ir valsčiuje turi būti 
nemažiau kaip 3,000 gyvento
jų. Mums atrodo, kad nėra 
reikalo didesniuose miestuose, 

kur daugiau yra vargingų dar

apimta. Retkarčiais gėla aplei 
džia, žmogui palengvėja, bet 
dienai ar kelioms prabėgus, 
išnaujo ima kankinti.

Visųpirmiausiai reikia su
rasti ligos priežastis ir ji pa
šalinti, nežiūrint ar ji butų 
tonsiluose, ar dantyse, ar vi- 
dūriuose, ar tulžyje, ar šlapu
mo organuose, ar kur kitur.

sąnarių

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

Victor, Ativater 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 
krūvoje už ............................ .........

reikėtų papildyti dar tuo,'
i j i -• i v x x v-x Žmogui, sergančiam kad geležinkelių stotyse butui .. .. ... ... ...
. .... , . . Igėlos liga, reikia kiek galintleidžiama pardavinėti svaig.. . . /. v ... . ,. . . pasisigauti ,nuo šalčio ir dre-
gerimus tik per valandą ,r , . »

. v x x x x , »x • 'Sbo oro. Maudyne saitam van- pneš nustatytą tvarkraštyje , ,
a ... . denyje nevisuomet gali išeiti 

traukinio atėjimą; traukimui'. , . , , , , A..... .. . , u sveikatą ir todėl patartina,
išėjus: reikėtų svaigalų par-r. a . . ... '
, . , .. .... I vietoj saltos, imti šilta mau-

davinėjimą drausti, nes kitaip , " , ....a. . dynė. Sausas karštis, kaitinan
tie bufetai lieka pnvelegi-1 / . v ,
. , . . ... . . , . tės prieš saulutę arba su pa-
juotais traktieriais, kuriuose „ , ,

.. . , - . ,. . 'gelba elektros šviesos yra la-
apylinkės žmones dieną n , . ,

... . . . ... , • , įbai naudingas gydymosi bu-
naktj girtauja, ir taip kai ku- - _r a. ° ® . ...

. - x das. Ypatingos domęs reikia
ne stočių apylinkes gyvento- , ..... .
. . . . . . kreipti i maisto sureguliavi-
jai prageria net savo turtą. 5 .
* , . . , x x • v . imą ir atvedimą vidurių prie
Tokių faktų turime nemažai. ,

T, , . . . I normos. įleidimas po oda
Toliau. Kadangi musų vals-, *

i'iai yra labai dideli, be to, '
bininkų laikyti daugiau, pro-;kad mūgŲ piliečiai ]abai vinėti svaig. gėrimus, reikė- 

porcingai imant svaig. gėrimų 8yvjaį dalyvauja visokiuose tų įstatymą taip pakeisti, kad 
parduotuvių, kuriose beveik rinkimuose, balsuojant dėl piliečiai galėtų balsuoti se- 

visą dieną ir vakarą laiką uždraudimo valsčiuje parda- niūnijomis.

Rielileu 9 tūbų Radio ir Victrola $ 0
krūvoje už ..........................................

Brunsuick Radiola su Victrola krūvo
je už ......................................................

Lyric Radio 9 tūbų su viskuo už___

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

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

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

$39

$19
Baby Grand Reproducer Pianas
vertės $1,800 už......................

Grojiklis pianas Gulbransen už ..

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

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

BUDRIK REX RADIO SHOP
3343 S. HALSTED STREET
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SO. CHICAGO
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PIKNIKAS
ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS

SO. CHICAGO Sekinafienyje, Liepos-July 20 d., 1930

WO JCIECHOWSKIO DARŽE 

16O-ta gatvė ir Burnham Avė., prie Calumet City, III.

Širdingai kviečiame visus j mūsų parapijos pirmutinį išva
žiavimų. Kur prie visokių išlaimėjimų, įvairių pasilinksminimų ir 
linksmos muzikos visiems prižadamo tikras “Good time.”

PARAPIJONAI

SO. CHICAGO

LIETUVIAI AMERIKOJE i Sutkaus — Waukegano ir skot Apskričio suvažiavimas. Taigi 
į lininio Bendrovės vardu, p. T. tatymų su visais Vyčiais susi- 
Šeimio — spaudos, J. Gruo- pažinti užkalbindami kiekvie-

SO. CHICAGO

GIEVEIANO, OHIO.
Vytauto sukaktuvių minėji

mas.

| To niekad nebuvo pasaky
ta ir J. Čižauskas kaip buvo,

tlžio — Spring Valley, Ilk, J. 
A. Mickeliuno — Cliicagos ka-

taip ir yra vargonininku šv. Itulikų ir dienraščio “Drau- 
Jurgio parapijoje. Gaila, kadjgo”, A. J. Žaliadonio.— Sei- 
mūsų žmoneliai vis da turi mo, Žaliadonienės — Moterų 

Sų-gos vardu.
Kalba vietos kleb. kun. K.

Liepos 4 dienų įrengta vi-Į kentėti už tokias mūsų vadi- 
sų Clevelando lietuvių Vytau-įnamų “korespondentų” ži- 
to 500 metų sukaktuvių paini- Į nias. Skaitant viršminėto ko
ne jimas. respondento “naujienas”

Diena buvo labai graži. i skaudu darosi, matant teisy- 
Tukstančiai lietuvių apsilan-jbę mindžiojant ir teršiant kitų 
kė iškilmių vietoje. žmonių vardų.

Rengimo komisija daugį Xuo savęs aš tiek galiu pa
turėjo pasidarbuoti, vienok į sakyti, kad žemesnio darbo 
jos gražų darbo ilgai lietuviai, jau negali būti, kaip ženiini- 
atmins. Ypatingai tokiai šven- į ,nas jr teršimas kito vardo, 
tei pritaikyto programo ir Viršminėtas korespondentas, 
apvaikščiojimo dienotvarkę. į aiškiai matosi, tik su tais

Buvo atlaikytos pamaldos 
už žuvusius Lietuvos laisvės 
kovotojus. Kunigas Strimai
tis, iš Skenektady, pasakė 
pamokslų, kun. Karužiškis lai 
ke pamaldas ir vedė progra
mų.

Pamaldų laike, dalį bažnyti
nės muzikos išpildė šv. Jurgio 
bažnytinis choras, pritariant

siekiais ir skleidė tas žinias.
Laikraštį gali prigauti vie

nų kartų, bet nevisuoinet. Su
melu netoli nueisi.

Teisybę mylintis.

Nuo redakcijos. Šiam atitai
symui patvirtinti redakcija ga 
vo taipgi iš Clevelando du

’ 77 * . 7,- „ ”77 r--—---— iaįgku nuo iatJaį patikimų as- 
Lietuvių Simfonijos orkestrai, i ,T. 7 . ,

. . , , . 'menų. Viename štai kas ra-vadovaujant muz. Jonui Ci-i w
žauskui.

Solo dalis išpildė Marijona 
Čižauskienė.

Labai gražų įspūdį darė Į jau piktumas ima. Čia daug

soma:

“Prigavo jus Clevelando 
“liicliai”. Taip nėra. Mane

Jaunų mergaičių choras, ap
sitaisęs tam pritaikintais 
drabužiais, atvaizduojant Lie
tuviškų vėliavų, joms vado
vavo Marijona Čižauskienė.

Kalbėjo Lietuvos vice-kon- 
sulas P. Dauzvardis ir kun. 
V. Vilkutaitis.

Antrų muzikalę dalį pro- 
gramo išpildė bendras Vyčių 
ir N. Pagelbos bažnytinis cho
ras po vadovyste V. Grei
čiaus. ?;

Aplamai imant visas pro
gramas buvo išpildytas labai 
gražiai ir pagirtinai.

Apsilenkimas su teisybe.
Labai nemalonu yra girdė

ti neteisingas paskalas, bet v- 
ra da aršiau, jeigu tokios 
netikusios paskalos pasirodo 
spaudoje. Tokiu nemaloniu 
darbų pasižymėjo “Senas Dr-

yra neramių žmonių .

Kitam laiške rašoma:

“Jūsų žinia tilpusi laikraš
ty apie Čižauskų buvo netei
singa. Kaip buvo, taip ir da
bar yra p. Čižauskas Šv. Jur
gio parap. vargonininkas”.

Baronas, J. A. Mickeliunas ir 
adv. Česnulis. Kadangi salėj 
buvo ir raudonųjų, tai buvo 
duodama klausimai, į kuriuos 
adv. Česnulis rimtai atsakė. 
Garbė šv. Jono dr-jos darbuo
tojams už prakalbų surengi
mų.

Po prakalbų svečius pasi
ėmė nakvynei: pp. Jartčiai, J. 
A. Mickeliunų ir adv. Česnulį, 
pp. V. Danielius — A. Sutkų, 
pp. P. Karaliūnai — T. Šeimį 
ir J. Gruodį.

Ant rytojaus, 28 d. birželio 
visus pavežiojo, aprodė pui
kiausius Toronto parkus ir į- 
vairias vietas. Reikia paste
bėti, kad Toranto miestas tu- 
,ri apie milionų gyventojų ir 
apie' du tūkstančių lietuvių, 
kurie turi savo parapijų, baž
nyčių, svetainę ir daug biznie
rių, namų savininkų, keletu 
draugijų, pav. Šv. Jono dr-ja 
turi 179 narius. Senesnieji liet. 
gyventojai ^daugiausia atvykę 
iš Anglijos,'o jaunesni iš Lie
tuvos.

Abelnai, miestas yra labai 
gražus, švarus su daug gra
žių parkų, ypatingai “Cana- 
dian National Exebiticn Pk.”

Viskų apžiurėjus visiems 
nusifotografavus, atsisveikinus 
padėkojus A. Sutkus, T. Šel
mis, J. Gruodis ir J. A. Mie

lių jaunuolį, kuris turės prisi
segęs Vyčių susipažinimo žen
klų.

Tų pačių dienų Sheboygane 
įvyks ir Vyčių Wisconsino 
daug laukiam jaunimo atva
duojant.

Vestuvės.
Liepos 5 įvyko vestuvės 

dviejų mūsų narių: Onos Pe- 
trusaičiutės su Jonu Vru- 
bliausku. Šliubų suteikė mūsų 
labai mylimas klebonas kun. 
Garnius. Laikė Mišių gražiai ' 
giedojo Vyčių choras. Per 
vestuvių pietus, Vyčių vice
pirmininkas įteikė gražių do
vanų jaunųjai porelėj nuo Vy
čių 51 kuopos.
Linkini jaunavedžiams daug 

laimės ir Dievo palaimos.
Rap.

nias ryto, nes lygiai 7 vai. 
išvažiuosim nuo parap. svetai
nės, 815 Park avė. Maloniai 
prašomi visi lietuviai dalyvau 
ti taip svarbioj dienoj.

ios vėliava apdengti automo- atvažiavo į Kaunu. Kybartuo-
bilis. Turi būti iškelta ant 
lazdelės, pakabinta, bet ne pa
guldyta.

Jei kam kas būtų neaišku,
Racinečiai turi gražius žvil- klauskit asmeniai arba telefo- 

gančius automobilius, tat, ži- nu: Jackson 7075.
noma, nei vienus nepasiliks 
namie.

Prašomi visi papuošti auto
mobilius lietuviškom spalvom,j 
tai yra geltona, žalia ir rau
dona, ir Amerikos vėliavu- 
kėni.

Pastaba. Pagal Racino mie- i 
sto parėdiino, nevalia Aineri-'

Bernaiti Vaiskas. 

RUSŲ POETAŠIČAUNE

Rusų poetas K. Balmontas

se jį pasitiko L. Gira, B. ir K. 
Sruogai, šaulių būrys su or
kestru ir automobiliu parvežė 
Kaunan. Čia apžiūrėjo graže
snes vietas, aplankė parodą, 
draugus. ’Kaune prabuvo die- 

!inų, paskum išvažiavo 

į provincijų susipažinti su lie- 
i tuviška pastoge. “ R. ”

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

Pasauliniame kare

WISSIG,
Seno Krajaus

SKAUSMAI
Ypatingi Moterims
?eriodiškas kentėjimas 

Galvos 
skaudėjimas 

Neuralgija- 
Neuritis 

L štai tikras

Redakcija daug sykių prašė
korespondentu, kad praneši-!, - ,• iŠx. . keliunas laidomes link De
nėtu vien teisingas žinias. Ra- , , ...v . . , troit, kur apsistojus pas pp.
svti netiesų yra nedora, o c<, . .... .• c 1 _ Stapulionius, nedelioj pasisve-
šmeižti artimas yra nuodėmė.

TORONTO, KANADA.
Svečiai iš J. A. Valstybių, šv.

čiavus, laimingai pasiekėm 
Cbicago, padarydami viso 14 
šimtų myliu kelio.

Iš kairės į dešinę: Karaliu- 
’nas, p-nia Parry-nė, T. Šeimis,
p. Karaliūnienė, J. A. Micke
liunas, A. Sutkus, J. Krasaus
kas, J. Gruodis. (Paveikslas l«s surengto, Sv. Jono dr-jo,, trauktaB tautiikun.

Jono dr-jos prakalbos.

Birželio 27 d. įvyko prakal

bėt u vi ų parap. svet.

augo Skaitytojas”, rašydamas} se*,nU* Pas>E
a Clevelando koresnondencl- i kvietimas

.. __ n

parodos parke, Toronto).

SHEBOYGAN, WIS,
Draugo” No. 156, kur Toronto at'7kti P“

Smarkiai rengiasi.

Vyčiai smarkiai rengiasi 
prie AVisconsino 

i Dienos”, kuri įvyks Slieboy

L.IUOSUOJANTIS, KURS 
VAIKĄ RAMINA.

Kūdikio mažytis kūnelis prieštna-

Svųčius Toronto lietuviai 
širdingai priėmė ir vaišino.

Apie 8 vai. vakare prisivin-
s( ricinai Ir stipriems vaistams; bet . nilnutėlė tini* 400Štai vaistas, kurs tikrai jam talky-{ KO P"nUUl€ Sale, apie 4UU, 
tas. Jr Jis veikia greitai lr taip Švel
niai. kad valkas nei nejunta. Flet- 
cherio Castoria ramina piktąs ne
rimastingus kūdikius ir vaikus ir už-

zmomų.

Vietos veikėjas J. Krn-aus-
mtgdo juos ir karwi,lojančius, su u« j-as pradėjo programų, lltgie- 
kletėjusiais viduriais vaikus atitaiso. 1 «, r- o -o r>
Taip dedasi milijonuose namuose
kasdien. Castoria yra grynai nugme- 
ninė, nekenksminga ir užglrta dak
tarą. Vengk imitaciją. Chas. H. Flc- 
teherio parašas garantuoja tikrumą.

dama Lietuvos himnas, seka 
sveikinimai: adv. Česnulio —

RAGINE, WIS.
Dėmesio Racino ir apieiinkės 

Lietuviams.
Gerbiamieji raciniečiai! Wis 

consino “Lietuvių Diena” jau 
čia pat. Ji bus 20 d. liepos, 
Sheboygan, AVis. Rengia S. L. 
R. K. A. IVisconsino kuopos. 
Dalyvaus viso AVisconsino

KAI galvos skaudėjimas laikys jus 
Enamie — ar mėnesinis laikas 

jums neleidžia išeiti į pasimatymus 
— atminkit Baycr Aspirin. Paban- Į 
dykit šas piliukes, ir jus busit dė- 

lietliviai: Minvaukee,. Kelio- ]{jnga už jus suteikta palengvinimą, 
sha. Racine, Port Washington Jio ‘ taip dauJ 'šokiu į

’ ° skausmų iv tuoj. Isera jokios nelai-
ir Sheboygan. Chorai išpildys .Ulės jas naudoti. Aspirinas negali 

.... jums kenkti! Gydytojai jums pasa
kys, kad jie neslogina širdies. Pa
tyrimas milijonai žmonių kalba jų 
naudai. Bereikalingi nekeskit. Bayer 
Aspirin sulaikys jūsų šaltį, paleng-

programų. Bus geriausi kal
bėtojai, kaip “Draugo” re
daktorius L. Šimutis. Bus pa
radas gražesnėm miesto vie
tom. Yra paimta geriausia 
Sheboygane svetainė.

“Lietuvių Diena” prasidės 
Mišiomis ryto 10:30. Dalyvaus 
keliolika kunigų. Pamaldos ir 
pamokslas bus pritaikinta 
šventei.

Taigi, gerbiamieji racinie
čiai, kad nepasivėlavus, pra
šomi surinkti prieš septy-

vins galvos skausmą ar neuralgijos 
skausmus taip lengvai! Pirkit 100 
piiiukių bonkutę ir taupinkit pinigus.

BAYER
ASPIRIN
į

GYDO VISAS LIGAS VYKŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP L’ŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už- 
nuodijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo Jus išgydyti, ateikite čia ir 
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
lį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėliomis iki 12 d. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avė., Tei. Crawford 5573

A. t A.

PILNAS EGZAMINAS 
15.00 TIKTAI 15,00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas koki nepa
tyrių. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno lšegzamlnnvimo. Jus sutau
pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarą negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumą.

Mano Radlo Scope — Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir rl- 
slikas bakterlologlikaa egzaminavi
mas kraujo atidengs man jusą tik- 

T.iptnvin rM *»<»»®rovas. Ir jeigu ai paimsiu7 (u< tal jugų ,velkaU ir gy.

P.VDtKONĖ

a.Ta.
JONAS LUGKUS

JUOZAPAS
ŠNECKUS

Mirė liepos 12, 1930, 1 vai.
ryte. Kilo iš Raseinių Apskr., 
Jurbarko Par ir m. Ameriko
je išgyveno 18 metų.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Oną po tėvais Matukai- 
tė, 2 dukterį Morta ir Antani
ną, žentą V. Lcvandauskį, 3 sū
nūs Vincentą, Juozapą lr Sta
nislovą, 2 broliu Vincą ir Jo- 

’ ną, seserį Julijoną ir gimines, 
o Lietuvoje motiną Barborą, 
brolį Pranciškų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage avė., velionis gyve
no 4451 So. Marshfield avė.

Laidotuvės įvyks Antradieny
je, liepos 15 d. Iš Eudetkio 
koplyčios 8 vai, bus atlydėtas 
į šv. Kryžiaus par. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse 

Nuliūdę Moteris, Dukterys, 
žentas, Kanai, Broliai Ir Gi
mines.
laidotuvėse patarnauja grab. 

Eudelkls. Yards 1741.

ONA
LAURINAITĖ

Mirė Liepos 12, 5 vai. ryte, 19 
mėtų amžiaus.

Gimusi Lietuvoje, užaugusi 
Chicagoje ir Aušros Vartų Pa
rapijos Mokyklą baųrusi.

Paliko dideliame nuliudime 
tėvą Antaną, motiną Kotriną, 
brolį Adolfą ir seserį Silviją 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2059 W. 
22nd St.
LaidotuvėB įvyks Trečiadieny

je, Liepos 16, 1930, Iš namų 
8:30 vai. bus atlydėta į Auš
ros Vartų par. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nubudę: Tėvas, Motina, Bro
lis ir Sesuo.
Laidotuvėse patarnauja grab. 

Lachavičius. Roosevelt 2515.

A. A.
AGNIEŠKA MISEVIČIENE

Persiskyrė su šiuo pasauliu liepos 13 d., 1 :45 vai. 
ryte 1930 m., sulaukus 60 metų amžiaus, gimus Kal
tinėnų miestely, Tauragės apskr. Amerikoj išgyveno 
apie 20 metų. Paliko dideliame nuliudime tris sūnūs 
— Juozapų, Pranciškų ir Aleksandrų, dvi dukteris— 
Bronislavų Petrokienę, žentų Tamošių, Zofiją Koly- 
čienę, žentų Juozapų, seseries dukterį Bronislavų 
Mogalienę, žentų Vincentų ir anūkų Edvardų.

Kūnas pašarvotas randasi pas žentų T. Petrokų, 
8462 S. Vincennes Avė,, iki seredos po piet, tada 
bus perkelta 4358 So. Califomia avė. Laidotuvės į- 
vvks Ketverge liepos 17 d., 8 vai. ryte iš žento J. 
Kolyčiaus namų, 4358 So. California avė., Brighton 
Park į Nekalto Prasidėjimo P. Sv. par. bažnyčių, 
kurioje atsibus gedulingos pamaldos už velionės sielų, 
o iš ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Agnieškos Misevičienės giminės, draugai 
ir pažįstami iš Indiana Harhor, St. Charles, Cbicago 
jr kitų miestų esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse ir suteikti jai ‘paskutinį patarnavimų ir 
htsisveikinimų. Nubudę liekame:

Sun&i, Dukterys, Žentai ir Giminės, 
jnidotuvėse patarnauja grah. Ežerskis, Blvd. 9277.

Mirė ketv. birželio 10, Mil- 
waukee, Wis, o laidojimui bu
vo parvežtas j Chicago pas 
brolį po nuni. 6719 So. Rock- 
well. l’o gedulingą pamaldų 
Gimimo Panelės šv. bajtayėioj 
palaidotas šv. Kazimiero ka
pinėse.

A. a. Jonas buvo ex-kareivis 
ir susirgęs buvo pasidavęs į 
karinę ligoninę, kur lr mirė.

šiuoimi reiškiame gilios padė
kos žodžius visiems dalyvavu
siems vellonies laidotuvėse. Y- 
patlngai esame dėkingi gerb. 
kun. Gasparaiėiut už at'.nkytas 
pamaldas, vargonininkui Janu
šauskui, grabnešlams, gėlių au- 
kuotojams, budėtojams, lankiu
siems pašarvota velionį, daly
vavusiems bažnyčioj lr lydėju- 
sienis į kapines.

Dėkingi esame graboriui p. 
Lachavičlul už mandagų pa
tarnavimą ir tvarkingas laido
tuvės.

Ačiū visiems.
O tau, Jonai, lai gailestingas 

Dievas suteikia Amžiną Atilsį.

Nuliūdusi vellonies
Brolio Juozą po Šeimyna.

vumas sugryš Jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligą skll- 

gane, liepos 20 dienų. kali- vlo, žarną. Inkstą, odos, kraujo, n*r- 
kiam jauni,,,o, o ypač Vyčių

Jeigu turit kokią užstsenėjusią, Jsl- 
korėjusią. chronišką ligą, kuri na- 
paaldavA net gabiam Šeimynos gy
dytojui, neatldėlloklt neatėjo pas 
mine.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 10H
20 W. JACKSON BLVD.

Arti šute Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 
l po pietą. Vakarais nuo t iki f 

Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1, 
po pietą

utvažiuojant iš Kenoshos, Ra 
cine, Milwaukee ir Port Wa- 
shington. Vietinė Vyčių kuo
pa stengsis pagelbėt visiems 
Vyčiams susipažinti. Tam tik
slui rengia ženklelius su kiek
vieno Vyčio vardu. Visi sve
čiai ir vietiniai Vyčiai galės

clevelandiaoių vardu, p. A. |be jokių formalumų ir pers-



■ H M

DBIOOAS

ŽINiy-ŽINELĖS
X Iš West Sidės biznierių 

“Draugo"piknike šauniai pasi 
žymėjo aptiekininkas J. Ži
linskas, 2300 So. Leavitt St.
Jonas Atraškevičius, Matas 
Kaminskas, J. Dabravalskis 
ir Nik. Karlavičius paaiškino 
kompanijoms, su kuriomis jie 
veda biznį, ir jos prisidėjo
prie parėmimo katalikiškos! L. K. Gedimino Spulkos pirm. 
spaudos. išvežta į šv. Kryžiaus ligoni

X Petras Vasiliauskas iš 
North Sidės prie “Rūtos” 
saldainių “Draugo” piknike 
darė tokį biznį, kad nuvargi
no patarnautojus, kurie tų 
biznį vedė. Petras prisipylė 
kišenius saldainių, kitiems jų 
dalino, ypač vaikams. Patar
nautojai džiaugėsi, nes Petras 
paliko pas juos apie $50.

X Marijona Jasnauskienė, 
žmona Mikolo Jasnausko, D. I

PRANEŠIM AL tuvių ligoninėj padarytu sėk
minga operacija kan. J. J. 
Šlikui. Operacija darė Dr. Ra
kauskas.

X Marąuette Parko biznie
rius K. Stasiukaitis džiaugia- t

DAKTARAI:
Dievo Apveizdos bažnyčio

je penktadienį liepo? 18 d. 
prasidės iškilminga novena
prie šv. Onos, kuri pasibaigs . , . UTA ,, .. .. , 
liepos 26 d. Kas vakarą bus « J1’“'"?" I1*1™'1'6 2433 W. MABQUETTE BOAD

laikomos iškilmingos pamal-Į I b ir 7 iki 9 vai.'vakare.

dos, pamokslai, kuriuos sakys 
gerb. misijonierius Tėvas A.

X Pranas Siutinąs, We:*t Si
dės biznierius, su šeimyna iš-

GRABORIAI:

Simpatiškas — 
Mandagia

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

1 Telefonas Yards 11*8

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofloa:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Tarti. 1741 Ir 174S 
SKYRIUS

4447 So. Fairtlold Aveuaa 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero r 7 94

SKYRIUS
<201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 2201

S. D. LACHAWICZ
LIETUMS GRABORIUS

Patarnaija, lųSlotuvėse kuoplgiau- 
■ia. Reikalo meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu biuite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 Arba 2518

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

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

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS EJ.ET. GRABORIUS 

CHE3AGOJE
Laidotuvėse pa

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

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

Pbona Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Masu patarnavimas 
Visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
įkyrių.t

Nauja, grafo ko
plyčia dykai.

3307 Anbnrn Avenue

Naujausio iš
radimo su ge
riausiais pa
tobulinimais 
ambulansas 
(ligonveŽi- • 
mis) jūsų pa
tarnavimui 
dienų ir nak
tį.
Skaudžiai su
žeistus ar su
nkiai sergan
čius Švelniau
siu būdu nugabename į ligoninę. Taigi nelaimėje ar ligoje kreipkitės į;

f. F. EUDEIKIS KOMP.

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

Telefonas Grovchlll 2262

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Seredomls nuo 9 — 12 vai. ryto. 
Nedėlio'niis pagal sutartu.

DR. J. J. KŪWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso Tel. Victory 8687

Ot. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
alandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

Tel. Caųal 2330

Petrauskas ir šv. Onos relik- važiavo vakacijų į Milsonvil- 
vijiį adoraciaj. < le, netoli St. Louis.

Cllicagos lietuvių katalikų X Adomas Zalatorius, AVest 
terpe kasmet augant pamaldų- Si,k.s fotografes,. oT)r,n,go” 
mui prie šv. Onos, ši įvesta pikniliui (lav5 $10 Twffc do_ 
novena teikia progos visiems van^ (ai vra ,a ,lovana ga.
bendrai pagerbti šitą Didžių- i iam> V(.įtui 12 at. , ».
ją šventąją ir paprašyti jos ■ , v m Jnvana teko Dievo 1 Neaėiiomi. nuo 10 Iki 12 ryto

__ __________________  ..... 'DŪKU. Iii nutrina uitu ictu Namų Ofisas 3418 Franklln Blvd..užtarimo įvairiuose gyvenimo
reikaluose.

Kun. Ig. Aibavičius, kleb.

i Apveizdos par. grabel iui S. 
!M. Skudui, 718 W. 18 St.

Nedėlloj pagal susitarimų

Ofiso Tel. Vlrginia 8088
Rezidencijos: Vaa Buren 6988

DR. T. DUNDULIS *
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Vai.: nuo 8:30 Iki 9:80 vak.

Ofiso Tel. Vlctory 6893 
Rezidencijos Tel. DrezeI 9191

DR. A. A. ROTH

vak. Antro Of. VaL; Nuo 8-8 po 
plet. Utarn. Ir Subat. Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimo.

J. LuIevLčius
GRABORIUS IR 
BALSAM UOTO JAS

Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
8103 S. Halsted
S t. Chicago. III.

Tel. Vlctory 1115

Marijonų Kolegijos Rėmėjų I 
Cbicagos Apskričio mėnesinis 
susirinkimas įvyks šį trečia
dienį, liepos 16 d., Aušros 
Vartų par. mokykloje, lygiai 
8 vai. vakare.

Yra džiaugsmingų žinių, 
naujų reikalų. Sutarsime kur 
šiemet ruošti Rėmėjų Seimų. 
Visų skyrių atstovai būkite 
malonūs atsilankyti.

Valdyba.

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. G. GDPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue ir 24-tas Street 

Telef. Canal 1713-0241

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

Otiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L YUŠKA
OFISAS t

1900 S. HALSTED STREET
I

NAMAI:

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

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Vaikų Ir visų chroniškų ligų

Ofisas 8102 So. Halsted St. 
Kampas 31 Street 

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

Tel. Canal 6764 Republic 8468

DR. A. RAČKUS

Tel. Hemlock 8700 j
Rez. Tel. Prospect 0618

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzle
Rez. 6622 So. Whipple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant KeL

GYDYTOJAS.
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAB 
Gydo stalgias Ir chroniškas ligas

vyrų, moterų Ir valkų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomls Ir seredomls tik 
lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija « 4
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th St.

nę. Ji yra Dr. Zalatoriaus 
priežiūroj. P-nai Jasnauskai 
yra geri “Draugo” skaity

tojai ir rėmėjai. Jie “Drau
go” piknikui paremti atsiun
tė $2 ir už tikietus užsimokė
jo $1.00.

X Vakar šv. Kryžiaus lie-

DR. ŽMdlDZINAS
GYDYTOJAS. CHIRURGAI IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. DrezeI 6323 

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

Ofiso Ir Res. Boulevard 5913

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

į Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų Ir 6 Iki 8 v&l. vakare

Res. 3201 S. WALLACE STREET

ADVOKATAI
Kampas 46th Ir Paulina Sta. 

Tel. Boulevard 5203

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

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18tli STREET
Canal 3161

A. PETKUS
> GRABORIUS

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

Tel. Vlctory 4688-88
Res. 4424 S. R0CKWELL ST.

Tel. Vlrginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

NAUJAS IŠRADIMAS dfc

Telephone Central 6926

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

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

T. A. D. tonic būdamas vienoj 
formoj, o gydo daug ligų. tūkstan
čiams žmonių pataisė sveikatų, o
dar milijonai nežino. Tai ir tu, bro- o.
lau ar sesutė, nekanlcyk savęs dau- j lū4 jAOl’tll La Šalie Street 
gaus, o reikalauk tuojaus iš savo 
aptiekos arba tiesiai iš

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

DR. J. RIMOZUS
CHIROPRACTOR 

4650 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 7878 

VaL: 10 ryto — 8 vak. kasdien 

Ned. 10 — 12
Gydau šias ligas; dusui; bronehitj, 

katarų, slogas ir kosulius, šlapligę, 
epilepsijų, aklų ir ausų trubelius,
pūslės Ilgas, nervingumų, nutukimų, 
galvos skaudėjimų, širdies, jaknų ir 
paralyžių, reumatizmų, vidurius, goi- 
terj, tonsillt] ir k.

J

E3E

Tel. Wentwortb 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠGYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belakto-Rakščio aptle- 
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. ,Val" 2 iki 5 po Piet,J> 7 Iki 9 vak. 
Valandos: nuo S iki 4 po plet. Tel.

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.

Prospect 1930.
Senas ofisas toj pačioj vietoj: 

4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Res. 6041 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1980. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DENTIST AI

Office Boulevard 7948

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4846 So. Ashland Arena* 
Ant Zaleskio Aptiekos

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutarti.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

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

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

Nedėlloj: 10 — 12 ryto

CHICAGO, ILL.
Nuo 9:30 iki 6 vai. vak. 

Local Office: 1900 S. UNION AVĖ. 
Tel Roosevelt 8710 

Vai. nuo 6 Iki 9 vai. vak.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Roora 1761 
Tel. Randolph 0381-0232 Vai. 8-6 

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 6662 
7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir 

Pėtnyčios

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

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

TeL Canal 6282

DR. G. I. BLOŽIS
DENTI8TA8

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt BL)

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

Beredoj pagal sutarti

Tel. Canal 0267 Res. Prospect <666

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED BT.

Rezidencija 6600 So. Artesdan Avė* 
Valandos 11 ryto 1U 8 po pietų 

8 iki 8:30 vakare

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

Rezidencija 
4729 W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

Nedeilomls
Susitariu

AKIŲ GYDYTOJAI:

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.; Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numerla 

4729 SO. ASHLAND AVI. 
SPECIJAUSTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 16—12 nuo 2—4 pų

pietų: 7—8:26 vakar* 
Nedėliomls 1* iki 12

Telef. Midway 2880
Tel. Cicero 2963

DR. S. ASHER
JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS

1105 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. 9606

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 WcEt 22nd Street 
Arti Iaeavitt Street 

Telefonas Canal 2552

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

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS

127 No. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Franklln 4177
Nuo 9 Iki 1 Išėmus Suhatu

52 East 107-th Street
Kampu Mtchlgan Avė.

Tel. Pullman 6950
Nuo t |kl 9 vak. Ir 8 u bato mis

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

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

Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare

DR. VAITUSH, 0. P. D.

Tel. Boulevard 1461

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytoju. Chirurgu Ir Akušeri*

DENTISTAS
4901 W. 14 St. Cicero. IU.

X-Ray ir Gas
Valandos: 10-12 ryt, 1:20—5 ir 8-8 _ ____
vai. vak. Seredomls Ir Ned. susitariu 3343 SO. HALSTED STREET

Tel. Armitage 1740

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)

Denttstas
1008 ŠHLWAUKEE AVĖ 

Kampas North Avė.

Nortwest Tower Bldg. Room 309 
Vai., 9-12 ryto; 1-8:30 vai. vak.

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins aklų Jtetnphnų kuris 

esti prlcžastlmgal vos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamų aklų karšt]. Atital 
sau kreivas akis, nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpų regystg ir tolimų 
rtgystę.

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

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomls nuo , 10 ryto Iki 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

Įsitaisė moderniškų ofisų po 
num. 4847 W. 14 St. Cicero,

Valandos: Nuo 2 — 4 gi B. 
7—8 vakare

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

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

| Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų. moterų ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.»

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET

III. Pirmiau Dr. Gussen ture- VAL>\NP?si 5!uo !° v12 pl#tų ,rnuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
jo ofisą North Sidėj, o Cice-'“ “ Tel. ofiso Canal 3110 Rez. So. Shore
roj laikė skyrių. Dabar Cice- 2238. arba Randolph 68oo. 

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

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

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 2206

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nuo 2 Iki 3 po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nedšl. nuo 19 Iki 13 dleeų

1



6 DRAUGAS Antradienis, Liepos 15 1930

C H I C A G O J E
IŠ “DRAUGO ’ PIKNIKO.

Nežiūrint šalto ir lietingo 
oro, mūsų dienraščio piknikas, 
įvykęs praeitą sekmadienį, 
Černausko darže, puikiai pa
vyko. Žmonių suvažiavo dau
giau, negu tokią dieną buvo 
galima tikėtis. Jų buvo tūks
tančiai.

Šis piknikas pasižymėjo la
bai geru ūpu. Kur nepasisu
kai — visi linksmi, smagus. 
P. Simučio orkestrai grojant 
salėjo linksmai šoko netik jau 
nimas, bet ir pagyvenę žmo
nės. Peoples Furniture Co. 
troke pastatytas Kimball ra- 
dio ir-gi linksmino lauke be
sisukinėjančius. Žaislų vietos 
irgi buvo žmonių miniomis

Tvarka visur buvo pavyz
dinga.

Rap.

AČIŪ VISIEMS.

Visiems dienraščio “Drau
go” pikniko darbininkams, 
biznieriams ir profesionalams 
rėmėjams tikietų platintojams 
ir visiems piknike dalyvavu
siems tariame širdingą ačių. 
Nors oras nebuvo piknikui pa
lankus, bet vis-gi atsirado ge
raširdžių dienraščio “Drau
go“ prietelių, kurie nepabijo
jo gresiančio lytaus ir suva
žiavę. sudarė, didelę, minią 
žmonių. ‘

Dėkuojame atsilankiusiems

ninį jomarką bei pikniką, kurs 
įvyks rugpiučio 24 d. Berg
mano darže.

Lauksime visų atsilankant. 
Tikietų platintojai prašomi 
atvykti su savo darbuotės at
skaitomis.

Beje iš Dievo Apveizdos pa- 
irap. pikniko darbininkus ir 
šeimininkes atveš p. Skudas 
iir B. Šaltimieras su savo ma
šinomis.

Pikniko Rengimo Komisija.

WEST SIDE ŽINIOS.

X A. a. Onos Laurynaitytės 
laidotuvės bus trečiadienyje. 
Iš tėvelių gyvenimo jos kūną'

drutuoliams — boksininkui 
užpildytos. Daugybė dvasiški- Vinčai ir ristininkui Gansonui
jos, daktarų, advokatų, biz- 
rųerių ir veikėjų piknike ypa
tingai buvo daug. Net Wau- 
kegano liet. par. klebonas, 
kun. J. Kloris buvo. Šiaip jau 
publikoje pastebėta daug to
limų svečių iš kitų miestų, 
kaip Kenosha, Roekford, Ga- 
ry, Ind., Indiana Harbor ir 
kitų.

Programas.
6 vai. prasidėjo programas. 

Jį pradėjo p. Pr. Gudas, pa
kviesdamas p. J. Bulevičių, 
“Draugo“ ir Peoples radio 
koncertų anouncerį, būti tost- 
masteriu, kuris pasakęs įžan
ginę kalbą, pakvietė keletą 
žodžių pasakyti adv. Joną 
Brenzą, Metropolitan State 
banko prezidentą. Adv. Bren- 
za gražiai apibudino dienraš
čio “Draugo“ reikšmę mūsų 
visuomenės gyvenime, ypač 
jaunimą ragino jį skaityti ir 
lietuvių kalbos laikytis. Jo 
kalba sukėlė daug entuziazmo. 
Antrasis kalbėjo p. L. Šimutis, 
“Draugo“ redaktorius, po 
kurio kalbos perstatytas p. 
Jack Ganson, lietuvių ristikų 
čampionas. Tai stiprus vyras 
ir plačiai Amerikoje pagarsė
jęs sportininkas. Publika jį 
pasitiko entuziastingai. Jisai 
trumpai pakalbėjęs apie Jack 
Sharkey, perstatė Pabaltės 
čampioną Juozą Vincą. Pasi
rodo Vinča. Publika griaus
mingai ploja. Vinča ją trum
pai, bet širdingai sveikina.

Vinča — tai gražiai suau
gęs, aukštas, visai dar jaunu
tis vyras. Atrodo labiau į fil
mų artistą, negu į kumštinin
ką. Tačiau jo pečių platumas, 
aukštumas, rankų ilgumas ir 
jų storumas sakyte sako, kad 
jei jis tik turės progos, jisai 
pasięks Šarkio aukštumos, o 
gal jį ir pralenkti. Toks įs
pūdis susidarė publikoj, pa
mačius Vinčą.

Vinča ir Gansonas piknike 
išbuvo visą diena. Daugelis 
žmonių turėjo progos su jais 
pasimatyti, pasikalbėti. D p. 
J. Brenza — jų buvo lyg ir 
palydovas, nes ir jis yra ge
ras sportas pilnoje to žodžio 
prasmėje.

Kalbėjo dar ir gerb. kun. 
A. Vaičiūnas, “Draugo“ ben
drovės pirm. kalbėjo trumpai, 
bet gražiai.

Toliau sekė dovanų dalini
mas ir įvairūs pasilinksmini
mai.

už atsilankymą ir p-nui J. 
Brenzai, Metropolitan State 
Banko prezidentui, kurs sve
čiams buvo piknike vadovu.

Ypatingai esame dėkingi šei 
mininkems, kurios sumaniai 
pagamino valgius ir manda
giai patarnavo prie stalų.

Dienraštis “Draugas“ savo 
rėmėjų biznierių ir darbuotojų 
neužmiršime už jų dovanas ir 
pasitarnavimus. Jų dėka dien
raštis “Draugas“ susilaukė 
gražios paramos. Kad oras 
būt buvęs piknikinis, tai pa
sekmės būt buvusios bent du 
kartu geresnės.

Prie šios progos kviečiame 
visus buvusius ir nebuvusius 
pereitame piknike rengtis į 
rudeninį jomarką bei pikni- 

ą, kars įvyks rugpj. 24, 
ergmano darže. Į sekantį pik 

niką restorane šeimininkauti 
yra užkviestos Ciceros Sopuliu 
gos Dievo Motinos dr-jos na
rės, vadovaujant p-niai Elzbie 
tai Vasiliauskienei. O trokš
tančius pagirdys North Sidės 
vyrai, nariai šv. Mykolo ir
šv. Juozapo dr-jų.

Rengimo Komisija.

MARSHALL SQUARE 
TEATRE

PROGRAMAS 
Ut. Ser. ir Ketv. Liepos 

14_15_16

“HOLD EVERYTHING“

Dalyvauja Winnie Lightner
Pėt. ir Sub. Liepos 17—18 

“BORN RECKLESS“

Dalyvauja Edmund Lowe

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlalkau visokių 

tuksinlų Ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
lio, pianų rolių, 
rekordų Ir t t 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Tsisfonas HEMLOCK «S»J \

•A'1'/;.

“DRAUGO“ PIKNIKO 
DOVANOS.

Kas tik esate pirkę “Drau
go“ pikniko tikietų prašomi 
paniūrėti ar nesi vienas iš gi- 
liukingųjų. Kas turi šiuos 
num. i JJ

1) 799, 2 ) 671, 3) 2442, 4) 
22117, 5 ) 774, 6) 643, 7 ) 3639, 
o ypatingai 8) 21929, prašomi 
atsišaukti į “Draugo“ ofisą. 
Du jau atsišaukė, būtent P. 
Zakaras, 4151 So. Artesian 
avė. Jam teko tikybinis laik
raštis “Laivas“ vieniems me
tams. M. Staselis, 1907 Cano.l- 
port avė. gaus misijonieriaus 
Petrausko naują knygelę apie 
šv. Oną. , ;

“DRAUGO“ PIKNIKO DAR
BININKAMS.

Visi “Draugo“ pikniko 
darbininkai, tikietų platinto
jai ir visi pikniką parėmnsie- 
ji dovanomis prašomi suva
žiuoti į Aušros Vartų par. sa
lę šiandie, liepos 15 d. 7 vai. 
vak. Išgirsite savo darbuotės 
pasekmes. šv. Onos dr-jos šei
mininkės iš Dievo Apveizdos 
parūpins skanumynų su šalta- 
koše. Taipgi bus pasitarimas 
apie sekantį “Draugo“ rude-

8:30 valandą perneš bažny
čion, kur bus laikomos ekzek- 
vijos, pamokslas ir trejos šv. 
Mišios už mirusią.

X Šiandien vakare 8 vai. 
Aušros Vartų mokykloje Mo
terų Sąjungos 55 kp. mėnesi
nis susirinkimas.

X “Draugo“ piknikan dau
giausiai westsidiečių automo
biliais nuvažiavo. Pabaltės 
kumštininkų čampijonas Juo
zas Vinča, kilęs iš Šiaulių

miesto ir Lietuvos ristikas 
Jack Ganson, iš Šiiavos valŠ- 
čiaus, visiems padarė malo
naus įspūdžio. Gražios išvaiz
dos, aukšto ūgio vyrai, kaip 
ąžuolai.

X Aušros Vartų bažnyčioj^ 
šventadieniais po pirmųjų šv. 
Mišių mūsų vyrai labai gra
žiai pagieda šv. Panelės Ne
kalto Prasidėjimo valandas. 
“Draugas“ net atspauzdino

M0R8IČIA1-PASK0L0S
AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ
Skolinam pinigus ant medi

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

Public Mortgage Ezchange
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 MORGI- 
ČIAI

Praperterlams tiktai. D. P. Foley 
& Co. 906 Lakeslde PI. Tel. Long- 
beach 2897

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, Sau- 
kit

GREEN VAI.I.EY 
PRODUCTS 

Olsslis šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių. 

4644 SO- PAULINA STREET 
TeL BouĮevard 1389 .',

AUTOMOBILIAI

WILLYS, WILLYS KNIGHT PRANEŠIMAS. 
IR WHIPPET

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažų kalnų,

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės Į mus

WHITE SOX MOTOR SALES 

610 West 35 Street
Tel. Yards 0899

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
Kaina 9845.00 F. O. B.

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

Taipgi turime Įvairių Įvairiausių 
vartotų karų už labai mažų kalnų.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: Vainoras, J. Uaskys 
Telefonas I-afayette 4008

3962 Archer Avenue

PUIKIAUSI KARAI

DE SOTO. REO IR 
PLYMOUTH

Pigus važinėjimas.
Labai žemos Kainos

Didžiausias pasirinkimas Vartotų 
Karų už Labai Pigių Kalnų.

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

AUTOMOBILIŲ CHAMPIONAH

B U I C K
Per 24 Metus Užima PlrmenyM. 

'Pirm negu pirksi automobilių, pamė
gink BUICK

ARCHER BUICK OO. 
4400 Archer Avenue

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

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 metų.

3200 SO. HALSTED ST.

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZPRESS

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

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

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

ĮVAIRŪS KONTR AKTORIAI:

J. MEZLAIŠKIS
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 Įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 65J6

Automobilių pirkėjams Ir savinin
kams pirm pirkimo naujo karo šir
dingai prašom atfellankytl ir | pama
tyti naujus 1930 Nash automobllus 
sul vėliausios mados automatiškais 
Įtaisymais. Spo.rt Royal tekiniais Ir 
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai 
Nash gali papuošti- Už tokias pri
einamas kalnas pas
BALZEKAS MOTOR SALB^j

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

VIENATINE LIETUVIŲ 
AGENTŪRA

GENERAL MOTORS

PONTIAG IR OAKLAND

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS, Sav. 

888—8 West 81 Street 
* Tel. Vlctory 1800

tam tikslui knygeles su gies
mių gaidomis.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
1 ■" ' - \------------------- --

Barbernė, beauty šapa, mainymui 
No. Sidėj, gera vieta bizniui. Pa
tirk. 2406 Lunt avė.

$3 000 VERT£ UŽ$475
4 kamb. rakandai 60 dienų 

vartoti. 3 šmotų tikras Mo- 
hair parloriaus setas, vėliau
sios mados; dailus 8 šmotų 
valgom, setas, 4 šmotų riešuto 
medžio mieg. setas su spring- 
sais ir madracais, 5 šmotų 
dinette setas, du 9x12 Wilton 
kaurai, lempos, veidrodis, ma
ži kaurai, paveikslai. Viskas 
už $475. Pristatysim. Visi 
kartu ar skyrium. Privatinė 
rezidencija, 8228 Maryland 
avė., vienas blokas į rytus nuo 
Cottage Grove avė., Tel. Ste- 
wart 1875.

REAL ESTATE

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius

4556 So. Rockvrell Street

STANLEY CIBULSKIS
MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Poperioju, moliavoju ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653

į Tel. Lafayette 8662 Ofisas Ir Ros. 
ir 2314 > 4*O4a«. Mozart St.

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

Notary Public
Skyrius 442 9 So. Fairfield

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

G. Navadomskis, Savininkas
Elektros kontraktorius

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

FOUR LEAF CLOVER 
CONSTRUCTION

Fundamentai 
Cementiniai bioksai 
Garadžial, porčiai

2 metų lakio išduok ėjimui 
Taipgi budavojam visokius naujus

namus.

ES
Budavojam naujas namus, 

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

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674
Phone Republic 4949

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorius

Mes moliavojime, dekoruojame ir 
išpoperiuojame visokius namus. 
Musų kainos labai prelnamos ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausia.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

Telefonas Canal 7233

436 W. 45 St. Yards 2124
PETRAS CIBULSKIS

Arba

2100 W. 23 St. Canal 5065

DE SOTO IR PLYMOUTH
Geriausios Rūšies Automobi

liai.
Ateik pažiūrėti musų nau

jausių DE SOTO ir PLY- 
MOUTH Chrysler išdirbystės 
automobilių už labai prieina- į 
mą kainą. «
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. 
Naujas Plymoutb $590.00 f.o.b.1

GAGE PARK MOTOR į 
SALES

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

Telefonas Prospect 5669 ’

Maliavojimo Kontraktorius 
Maliavų ir sieninės popieros krau

tuvė. Naujas stakas.

2334 So. LEAVITT ST. CHICAGO

MUSŲ BARGENAI
VARNIŠIUS

Didelis pasirinkimas v.ar- 
nišių nuo $1 .39 už 
gal. ir aukščiaus.

Geriausio Sorto FLAT 
PAINTAS $2.50 už
galioną.

MAL1AVOJIMUI ŠEPE
ČIAI, 4 colių pločio nuo 

Ir aukščiau.

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

NAMAMS MALIAVA
Geros rūšies $1.48 
už galioną.

NAKTINES JUTRINOS
Didelis pasirinkimas ski
rtingų išdirbysčių už kai
nas, kurios nustebins ta
ve. Specijalės Cylinder
naktinės jutrinos su 3 ra- Mes turime lietuviškų 
ktais 73q ir aukščiau, dalgių.

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

A. M. BUTCHAS, Savininkas 
4414 South Rockwell Street 

Telefonas Lafayette 4689

J. YUSHKEWITZ
REAL ESTATE 

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

Telef. Prospect 3140

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur y.ra ar kas yra.. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei
singas ir greitas patarnavimas

4425 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0455

Tel. Lafayette 6719

AUG, SALDUKAS
REAL ESTATE

RendaVimas, Paskolos ir Apdrauda 
(Insurance)

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

katidžių. 810, Specialiai užsakymai 
pigus. Allison arkitektas, 115 So. 
Dearborn. Central 0728.

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

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

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

21 kamb. 3 mieg. porčiai, ge
ra vieta, listas per Pasaulinę Parodų, 
pigiai tuoj kreipiantis. 6316 Ingle- 
side avė.

Plytų rez. 5-4 kamb. k. v. šild., 
33 p. lotas, tailių stogas, A-l pad. 
6241 So. Paulina.

Naujas 8 kamp. 6 kamb. plytų 
bung. g-vė išbrukuota, štymu šild. 
stryt. transp. $8,950. Budav. 5625 
N. Menard avė.

DO1VNERS GROVE, 40 min. Į loop 
sav., mod. 6 kamb. natnas. mieg. 
porčius fronte, užp. porčius, U ak. 
lotas, daug krūmų, vaismedžių, 2 
bloku, C. B. & Q. sta. arti moky
klų, Storų. $7,500. Geros išlygos. 
5137 Florence avė. Downers Grove, 
Tel. Downers Grove 621-R.

Pardavimui ar rendai naujas 6 
kamb. plytų bung. $11,000 už $9,000, 
k. v. šild. ugniavietė, tailių maud., 
užp. porčiai, lotas 32x124. Elston- 
Central. Sav. 5548 Ardmore. Tel. 
Avenue 0513.
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CONTRACTORS

- Real estate
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus. x
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

FARMOS.

FARMOS RENČIUS, 396 ak. Car- 
roli Co. Arka.nsas, puškely tarp Eu
reka Springs ir Berryville prie Kingą 
upės, 100 ak. prie upės apdirbama, 
likusi ganykla, geri namai, vanduo 
$11,008, geros išlygos. W. G. Kap- 
pen, Eurelka Springs, Ark.

Pardavimui ar mainymui, 2 85 ak. 
kviečių ir galvijų renčius už ma
žų, aereege, dalinai pagerintų. Box 
6 S, Corbin, Idaho.


