
O D K S U G X B ”
Vienatinis tautinės ir 

tikybinės minties lie

tuvių dienraštis Ame

rikoje.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
No. 154

“DRAUGAS

The most influentM 
Lithnanian Daily 
America.

METAI-VOL. XV36 A C 0 P Y
“Draugas,” 2334 So. Oakfey Aveniu

CHICAGO, ILLINOIS ANTRADIENIS, LIEPOS (JULY) 1 D., 1930 M.
ENTERED AS SECOND-CLASS MATEIt MAltCH 31. 1916, AT CHICAGO. ILLINOIS UNDER THE ACT OP MARCH 3. 1879

36 A C 0 P Y
T tkfonai: Rooaovtli 7791

DU ĮŽYMIUOJU AMERIKOS LAKŪNU

LENKAI PAKILO KOVOTI PILSUDSKIO 
VEDAMA VALDŽIA

Vokiečiai Krikštauja; Pareinis 
Paliuosuotas

MEKSIKOJ KOMUNISTŲ SU POLICIJA 
KOVOJE ŽUVO 20 ŽMONIŲ

PENKI NAUJI KARDI
NOLAI

VATIKANAS, liepos 1. — 
Vakar įvykusioj slaptoj Šven
tojo Tėvo konsistorijoj paauk
štinti kardinolais du arkivys
kupu, vienas vyskupas ir du 
monsignoru.

Naujais kardinolais yra: ar-

VOKIEČIAI MINI PAREI- 
NIO PALIUOSAVIMĄ

BERLYNAS, birž. 30. — 
Pareinis (Rhineland) paliuo
suotas! skamba visoj Vokieti
joj. Šeši milionai Pareinio gy
ventojų vokiečių iškilmingai

DEŠIMTS PALAIMINTŲJŲ 
PASKELBTA ŠVEN

TAISIAIS

Iš jų aštuoni — šiaurinės 
Amerikos kentėtojai

, ROMA, birž. 30. — Vakar 
Šv. Petro Bazilikoje įvyko ne
paprastos ir didžiai įspūdin
gos iškilmės, dalyvaujant dau
geliui kardinolų, arkivyskupų, 
vyskupų, kunigijos ir tūkstan
tinėms žmonių minioms.

Bažnyčios šventaisiais pas
kelbta dešimts palaimintųjų. 
Iš jų aštuoni Šiaurinės Ame
rikos kunigai Jėzuitai misio
nieriai (francūzai), kurie pi
rm 300 metų žuvo už tikėjimo 
skleidimų. Juos nukankino in- 
dionai. Tai kunigai: Izaokas 
Jaques, Jean de Brebeuf, An-

L. R. K. A. S. Viršininkai
Išt e i s i n 11
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Daugiau negu dvi dieni Seimo Skundų' Komisija nagrb 
nėjo nelaimingųjų Lukoševičiaus bylų, kuri Susivienymui at
siėjo $16,000. Komisija keturiais balsais prieš vienų apkal
tino Lukoševičių, Sus-mo Centro Pirm. Muliuolį ir Rašt. — 

' Šaliūnų.
Vakarinėj sesijoj, kuri nuo 9 vai. vakaro nusitęsė ligi 

5 vai. ryto, svarstant Skundų Komisijos nutarimų, Seimas 
nutarė Lukoševičių išmesti iš Susivienymo, o Muliuolį ir Ša-- 
liūnų 64 balsais prieš 45 balsus išteisino.

Mūsų korespondentas žada apie šį istorinį ir skaudų 
Susivienymui Seimų plačiau “Drauge” parašyti.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

kivyskupas F. Marchetti Sal- prisidės prie tų iškilmių. Ant 
vaggiani, arkiv. S. Leme iš' žuvusių vokiečių kapų bus pa- 
Rio de Janeiro, vyskupas A. ji dėti gedulos vainikai.
Lienart _iš Lille, Francijoj, j Vakar iš Pareinio išsikrau-

inini šį įvykį. Artimiausiomis 
dienomis visa vokiečių tauta įanas Daniel, Gabrielius Lale- 

mant, Noel Chabanel, Rene 
Goupil, Karolis Garner ir
Jean de la Landė.

monsign. R. C. Rossi ir mon
sign. G. Serafini.

Kardinoliški požymiai nau
jiems kardinolams bus įteikti 
viešojoj Šventojo Tėvo konsi
storijoj ketvirtadienį.

Šventųjų Kardinolų Kolegi
jų dabar sudaro 63 kardino
lai.

Vakar Šventasis Tėvas kal
bėdamas i kardinolus pareiš- 
kė, kad pačioje Romoje turi 
būt sulaikytas protestantų vei
kimas. Ragino kardinolus ne
paliauti melstis už persekio
jamus krikščionis Rusijoje. A- 
pie įvykius Maltoj pareiškė, 
kad tenai padėtis ištikrųjų y- 
ra rimta, kada pasaulinė val
džia pradėjo maišytis į baž-' 
nytinius reikalus.

REIKALAUJA PILSUDSKIO 
IR KITŲ PASITRAUKIMO

KRAKOVAS, liepos 1. — 
Keliolika šimtų lenkų senato
rių, ,seimo narių ir šešių po
litinių partijų atstovų, kurie 
yra maršalo Pilsudskio vald
žiai opozicijoje, čia turėjo su
važiavimų ir padarė rezoliu
cijų, kad tuojaus pasišalintų 
šiandieninė Lenkijos valdžia. 
Reikalauja, kad pasitrauktų iš 
valdžios ne tik Pilsudskis, bet 
ir prezidentas Moscickis. Rei
kalauja Lenkijai grųžinti par
lamentarinę valdžių.

PRIEŠ AMERIKOS MUITŲ 
TARIFĄ

stė paskutiniai būriai. Fran- 
cijos aukštasis komisionierius 
ir britų ir belgų militariniai 
.atstovai šiandie Pareini ap
leido. , ;

Pareinio užėmimas (okupa
vimas) oficialiai baigės va- įkias valandas, 

kar ryte po santarvės valsty
bių komisijos susirinkimo, pi
rmininkaujant P. Tirard.

Kitu du šventaisiais paskel
btu: Teofilius de Corte, Ko
rsikos vienuolis, ir kardinolas 
Bellarmino iš Neapolio.

Andai New Yorke susiėjo du įžymiuoju lakūnu. Tai] REIKŠMINGI SIMPTOMAI 
pulk. Lindbergh įkairėj pusėj) ir admirolas Byrd. Pasta
rasis nesenai gryžo iš pietinio žemgalio.

CHICAGOJE
ŠIANDIE PILIEČIŲ BAL

SAVIMAI
Šiandie Chicagos gyvento- 

Iškilmės Bazilikoj prasidėjo j jai piliečiai turi referendumų 
'anksti ryte ir tęsės apie pen-į.'-'— balsavimų susisiekimų (tra 
’• 11 Šventasis Tė- nsPortacijos) ordinanso klau-
vas Pijus XI entuziastiškai j»simu. Visi praeitų pavasarį 
minių pasitiktas. Kada Popie- /balsavę šiandie turi teisės bal- 

atgiedota ūsuoti. Baliote bus du klausi-zius užėmė sostų,

Plėšikai išginklavo 
policmonu

Naujas latvių karo attache 
Lenkijai

LENKAI VIS PROVO
KUOJA

Iš Ukmergės pranešama, 
kad netoli administracijos li
nijos birželio 8 d. nuo 9:30 
vai. iki 12 vai. lenkai šaudė

Nauju Latvijos karo attachė
Capitol valgyklą 5420 No. lykijai Paskirtas informaci- 

Clark gat, užpuolė plėšikai. *» sfcynau,i virsimnkas puik. iš kulkosvaidžių ir šautuvų 
.i,. '!• Vinteris. “Socialdemokra- šaudvmo krvptis buvo Mus:Be kitų viduj rado du polic-.J

momi. Iš abiejų atimta gink- tas” komentuodamas ši pas-.nikų kaime; tokiu bildo kulkos 
lai. Apiplėšę kavinę plėšikai .,<.yr™«>. Pazyn"’ kad LatylJ0S lėk4 į mOs1 Pus«’

ieva ri avimn l/orn 'motu \ intn L

20 ŽUVO SUKILUS 
KOMUNISTAMS

TERREON, Meksika, liepos 
1. — Netoli čia Matamoras

iVisų Šventųjų litanija-, pas
kiau “Veni GTeator” ir po to
Šventasis Tėvas iš sosto pa-’^į pagamino aldermonų tary 
laimintuosius paskelbė šven-! bos komitetas su gatvekarių 
taisiais. Jų šventę nuskyrė ru- ^kompanijų advokatais. Vieni 
gsėjo 26. Atgiedojus “Te De- -tų sumanymų giria, kiti pei-

mieste komunistai norėjo su-'um,” vienas kardinolų naujų ,'kia. Yra pavojaus pabrangin- 
rengti vaikštynes protestuoti į šventųjų vardus įrašė į Baž-įti gatvekariais važinėjimų.
__ I ..^1.1/.!^ m __Vi _ _ X___ X_ Z___ „ Xli T^nlonvimn inotna o L i zl o

mu: ar pripažinti, ar atmesti 
transportacijos ordinansų, ku-

prieš valdžių už komunistų a- 
ireštavimus. Policija uždraudė 
vaikštynes. Komunistai nepa
klausė ir policija pastojo jie
ms kelių. Tada komunistai ė-

nyčios šventųjų sųrašų. Po to) Balsavimo vietos atidarytos 
Šventasis Tėvas atnašavo iš- -nuo 6:00 ryto ligi 4:00 popie- 
kilmingųsias šv. Mišias. ,ty.

Iškilmių laiku Bazilika vi
duje, tarytum, skendo švieso-

mė šaudyti. Kilo kova. Žuvo <se. Vakare išoro įspūdingai 
20 komunistų ir policijos. [buvo elektra nušviesta.

KARO PADĖTIS KOVOTI 
KOMUNISTUS

PINGA ISPANIJOS PI
NIGAI

Užmuštas komunistas
u Praeitų šeštadienį vienam 
^'darbininkų susirinkime du ko- 
iinunistu susirinkusiems dalijo

PARYŽIUS, liepos 1. — 
Keturiolikos Europos valsty
bių atstovų susirinko konfere- 
ncijon tartis, kokiu būdu ko
voti Am. J. Valstybių muitų 
tarifų.

išvadavimo karo metu Vinte-Taip pat pranešama iš Laz- 
ris išėjo iš latvių kariuomenės dijų, kad lenkų pasienio sar-

Mergaite žuvo gaisre i’r 1dalyva™..rT "““"“F»biniai metė granatų per I-; 
■ to kunigaikščio Liveno dalyse, gorkos upelį į šlapius adminis-

llomewoode sudegė E. Ze-įVJnteris taip pat žinomas, tracijos linijos, netoli Kapčia-! 
ilstra namai. Žuvo 8 metų me- «kaįp didelis šalininkas milita- /miesčio. Granata sprogo, ta- 
rgaitė. Kiti šeši šeimynos na- rįnįo bendradarbiavimo su Le-, čiau jokių nuostolių nepada-'

pabėgo.

riai apsvilę. nkija. Jei toks karininkas pa-i ryta.
'skirtas Latvijos karo atstovu 
/Varšuvoj, tai kylųs įtarimas, 
ar Vinteris ir Lenkijoj neno- 

vaiyti savo separatiškų

Atvyko naujas adminis
tratorius

Cliieagon atvyko naujas pro 
hibicijai vykinti administra- politiką su lenkų militaiistų!

'sferomis tokia pat dvasia,!torius Herbert. Jis paskirtas 
į Yellowley vietą.

res

E.

ŠVENTE PRAĖJO LABAI 
PUIKIAI

Naumiesčio 
.rajono šventė

“Pavasario” 
per Sekmines

, . . . ,a | praėjo labai puikiai. DalyvrP“kaip neseniai prasitaręs savo t *., , . jvo apie 300 organizuotų pava-i skandalingam interview gen.f . . , _ , , , .~ . .. . ’ „isanninkų. Buvo rankdarbiųSocialdemokrats” , . . . . .„paroda, eisena į kapus ir is-

gen.
Radzinš. 
mano, kad šiaip ar taip poli
tiniu. atžvilgiu Vinteris Var
šuvos vietai nėra patenkina
mas asmuo. E.

Suimtas policijos viršaitis
i. Areštuotas I’hoenix mieste
lio viršaitis Smuda ir. polici
jos kapitonas Westcott. Jiedu 
įkaitinamu už reikalavimų pa- 
įpirkimų nuo trijų vyrų, ku
iliuos laikę svaigalų pirkliais. 

Vienas I Pasirodė, kad tie nesu tokiais.

kilmingas susirinkimas.
‘R. ».»

ANGLEKASIAI TURI DE
RYBAS SU KASYKLŲ 

SAVININKAISNORĖJO ŽUVIS SPROG
DINTI, O SAVE SUŽEIDĖ; 

VIENAS MIRĖ

Kretingos valsčiaus Rubu- 
’lių- kaimo du vyrukai, P. Rui-

[raudonosios propagandos la
kelius. Jiedviem išėjus gatvėn 
I kažkas abu apmušė

MADRIDAS, birž. 30. -
ras, liepos l.-Kelinose Šios į,Ispanijos valdžia daug susi-, m , mirė polieija nelnranda 
respublikos departamentuose .rūpinusi. Ispanijos pinigai muS(?ikų žmogžudžių 
valdžia paskelbė karo padėtį ^pradėjo pulti vertėje. Yra nu

puolę žemiau, negu po karo 
su Amerika.

Be to, visoj šaly daug ne- J

TEGUCIGALPA, Hondu-

kovoti nerimstančius komunis
tus. Areštuota apie 40 svetim
šalių komunistų agitatorių.

RUMUNIJOS KARALIUS 
APSAUGOS ŽYDUS

BUKAREŠTAS, birž. 30. 
— Rumunijos karalių Karolį 
aplankė žydų atstovybė. Rei
kalavo Rumunijos žydams ap
saugos. Karalius žadėjo arti
moj ateity paskelbti parėdy
mų, kuriuomi einant bus už
drausta ^Rumunijoj visokios 

agitacijos prieš žydus.

komunistas H. Weizenberg, 28 i

Dar vienas nušautas
Arti McCook, Ilk, Cook ap-

irimsta radikaliai gaivalai. So-,s^r^*es pietvakarinėj daly, ra- 
cialistai darbuojasi sukelti |staa pamestas nežinomo vyro 
streikus. Bet jų. šie žygiai ne-i^avonas’ Malyt, priguli kokiai 
turi pavykimo. -piktadarių gaujai. Policija

spėja, kad jis kur kitur nu
jautas ir tenai pamestas.RAUDONOJI PROPAGAN

DA BŪSIANTI VEDAMA

MASKVA, liepos 1. — Ko
munistų suvažiavime Maskvo
je Stalinas pranešė, kad rau
donoji propaganda užsieniuo
se turi būt vedama.

Apkraustė valdžios sandelj
Keliolika plėšikų užpraeitų 

maktį įsigavo į valdiškų san
delį, 5210 So. Wabash avė., 
ir iškraustė 150,000 dol. ver
tės degtinės.

BOLIVIJOJ BETVARKE, 
KALINIAI PALIUOSUOTI

LA PAZ, Bolivija, birž. 30. 
i— Šių Bolivijos sostinę porų

NEW YORK, liepos 1. — 
Čia prasidėjo anglekasių su 
kietųjų anglių kasyklų savini- 

kis ir Ign. Žiubrys, nuėjo į nkais derybos^ užmokesnių rei-
tėvo kalvę, mėgino “bertoso-'kale. Anais metais padarytas
le” druska užtaisyti sproginį sutarimas baigsis rugpiūty.

iparų valdė įtužusios žmonių žuvims mušti. Bet betaisant
minios, kurių priešaky buvo 8Pro£mys Rprogo ir abu su- CHICAGO IR APYLIN- 
studentai ir karo akademijos vienų į šonų, o kitam jęjįg — šiandie saulėta ir
kadetai. Daug kraujo pralie-jvos nenunešė abiejų rankų. i’°!vįsįau
ta. Valdžios nariai pasislėpė, septynių valandų Žiubrys mi- Į -----= 1 -i
Prezidentas Šilęs su keliais r®» 0 antras sunkiai serga.
ministeriais pabėgo į Argenti
nos ambasadą. Minios paliuo- 
savo iš kalėjimo politinius į 
kalinius.

i Revoliucionieriai sukūrė lai
kinų valdžių ir imta grųžinti 
tvarka. Politiniai tremtiniai 
gryžta iš užsienių. /

‘R.’
PINIGŲ KURSAS

<1

PREZIDENTAS LIETUVOS 
BANKO VALDYTOJĄ 

PATVIRTINO
R. Prezidentas Lietuvos ba

nko valdytoju pris. adv. V. 
Stašinskų jau patvirtino. ‘R.’

Lietuvos 100 litų -..$10.00 

Britanijos 1 sv. sterl. 4.86 

Francijos 100 frankų 3.9J 

Italijos 100 lirų 5.23 

Belgijos 100 belgų 13.94 

Šveicarijos 100 frankų 19.37 

Vokietijos 100 markių 23.89
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pūtavo papročių šiurkštumas, žiaurumai, išsi
gimimas ir t. t.

Humanistai į vietų viduramžių idealų j
ĮVAIRUS STBAIPSNIAl

BALTOSIOS VERGUOS 
LIZDAI.

i Amerikos J. Valstybių val
džia jau ilgi metai saugoja sa
vo šalies mergaites. Mergaičių 
išvežimas į Pietų Ameriką per 
dėm suvaržytas. Nors tenai

pastatė savo idealus, j Dievo vietų pastatė 
žmogų. Žmogaus laimę nukėlė iš dangaus j 
žemę ir iš žemiškos laimės padarė aukščiau
sių žmogaus ir visos žmonijos tikslų. Į vietų- ^as Jra baltoji vergija? Tai 
asketizmo ir savęs varžymo jie paskelbė lais-! jaunomis mergaitėmis vėda
vę visoms žmogaus jėgoms ir polinkiams. .«»»• pirkly ba. Tuomi užsiima mergaitėms siūlomi pelningi 
Šios idėjos pasiliko taip vadinamų naujųjų'kaip vyrai, taip moterys. Į-! užsiėmimai teatruose ar kur
amžių vadovaujamomis idėjomis. _ .

Visur stengiamasi iškelti žmogaus asme- [patogesnes mergaitės ir jas'dalijamas

TARIAMASIS KRIKŠIONYBĖS KRIZIS.

Prieš Didįjį karų ir naujausiais laikais 
visų pažangiųjų žmonijos atstovų buvo tikėta 
žmonijos pažanga. Buvo manyta, kad žmoni
ja jau atrado tų išganomų kelių, kuris veda 
jų į laimę. Manyta, kad vis labiau besiple
čiąs mokslas, švietimas, technika ir materia- 
lės žmonių gerovės kilimas išvaduos žmogų iš 
vargų ir priespaudų ir sugrąžins čia žemėje 
prarastų rojų.

Kilus Didžiajam karui ir taip liūdnai 
jam pasibaigus, praūžus tiek triukšmingų 
revojiucijų, toji šviesi žmonijos ateitis pradė
jo blankti. Buvo jaučiama nauja dvasia, nau
ja istorijos epocha, besiremianti naujais pa
grindais ir visai kitais idealais. Nepasitenki
nimas dabartiniais idealais kaskart didėja. 
Bet čia ne krikščionybė kalta, bet nekrikščio
niškai gyvenantieji krikščionys.

Bažnyčios istorija rodo, kad šalia aukšto 
renginio gyveninio ėjo ir neigiami pasireiški
mai; jau apaštalų laikais randame nusiskun
dimų kai kurių žmonių nekrikščionišku, ne
moraliu gyveniniu.

Viduramžiais centras, į kurį buvo nu
kreiptos visos žmogaus mintys, buvo Dievas, 
Dangaus 'Karalystės ieškojimas. Tada žmo
gus labai dažnai šios žemės gyveninių lygi
no su tamsiu mišku, kuriame žmogų kiekvic-! 
name jo žingsnyje persekioja plėšrūs lauki
niai žvėrys — negerieji žmogaus polinkiai. 
Pasninku, malda, varžymu savo geidulių ir 
kitomis savo asketinėmis priemonėmis sten
gėsi nugalėti žemiškųjų savo prigimtį.

Tų laikų žmogų netraukė ir šios žemės 
linksmybės — visos jo pajėgos buvo nukreip
tos į dangų, į amžinų gyveninių.

Religingumu buvo persiėmusios visos to 
laiko žmogaus gyvenimo sritys: mokslas, dai
lė, politika — visa nukreipta į Dievų.

Bet viduramžis tuo negeras, kad įsivieš-1

nybės dorybė, norima iš žmogaus padaryti 
visko centrų, apsieiti be Dievo ir sukurti 
vien savo pajėgomis1 šios žemės laimę.

Pradedant renesanso laikais atsitolini
mas nuo Dievo, ypačiai šviesuomenės sluogs- 
niuose, vis didėjo ir didėjo, ir naujaisiais lai
kais, galima sakyti, pasiekė aukščiausių laip
snį* Tas atsitolinimas pasireiškė netikėjimo 
banga, socializmu, liberalizmu ir moderniz
mu.

Žodžiu, visais laikais yra ėjusi kova tarp 
tiesos ir klaidos, tarp šviesos ir tamsos, tarp 
dorybės ir nuodėmės, tarp tikėjimo ir netikė
jimo. Tų kovų Bažnyčiai yra išpranašavęs 
pats jos Įkūrėjas, \

Nebūtinai krikščionybė turi daryti nuo
latinę matomųjų pažangų visuomenėje, nes i 
Bažnyčios auklėjimasis darbas prasideda su 
kiekvienu žmogumi vis iš naujo. Pačios krikš
čionybės tikslas yra kovoti dėl Kristaus at
nešto idealo ir jį išlaikyti.

Vadovaujamu krikščioniško gyveninio 
šūkiu skelbiama ne ieškojimas medžiaginės 
gerovės, ne šios žemės laimės kūlimas, liet

vairiausiais budais primasina kitur, Dėdė Šamas nenunial- 
Siunčiamos mer- 

parduoda paleistuvybes na-gaitės kelionėje sulaikomos
mams. Tos nedoros pirklybos1 ir atgal grąžinamos, 
agentai veikia visam margam j Britanija taip pat yra su- 
pasauly. Skelbimais ar kito- į varžiusi mergaičių išvežimų, 
kiu budu pagauna i savo spųs Jei kurios viliugingai patenka

pkraujų, kiti gi buvo užimti, TURTINGAM VISUR GERA.
| ginklų ir amunicijos gamyba, 
j Europos valstybės tada puo 
lesi su dideliais savo užsaky
mais Amerikoje. Šioj šaly pa: 
kilo daug darbų. Kad suspė
ti pagaminti7 reikalaujamus 
daiktus, ar tai maistų, darbi
ninkams padidinti užmokes- 
niai ir podraug padidintos vi
siems daiktams kainos. Į po
rų metų kilo didelė brangenv 
bė, bet darbininkai nepropor-1 
čionaiiai brangenybei buvo ap 
mokami.

Įstojus karau Amerikai, iš
kilo dar daugiau darbo. Dar nūs, ir jurininku tarnaudamas

T. Robinson, milionierio su

tus tas nekaltai aukas. Žada į Pietų Ameriką, apie tai daugiau viskas pabrango. Pa- turi gerus laikus. Nebūdamas
joms svetur pelningas tarny- greitai sužino Britanijos kon- 
bas, įvairius darbus. Patekusi suliai ir teikia reikalingos pa- 
i spąstus mergaitė negali pas- • gelbos.
prųsti. Ne tik ji laikoma kur į Bet štai iš Francijos ir kitų 
aklai uždaryta ligi parduo-1 Europos ir Afrikos šalių rtier- 
siant, bet neturi nei galimybės, 'gaičių išvežimas dar nevaržo- 
nei priemonių gelbėtis iš to' mas.
pragaro.

Tomis dienomis Buenos Ai
res mieste, Argentinoj, susek
tas tos baltosios vergijos di
delis lizdas. Suimta viena 
jauna pirkliautoja. Tas atlik
ta tenai nuvykus T. Sąjungos 
komisijai, kuri kovoja šių pir- 
klybų.

(.lai ir ateis toki laikai, ka
da tai nedorai pirklybai bus 
padarytas galas.

D. C.

UŽMOKESNIAI.

keltos kainos maistui, drabu-' ant laivo jis nusisamdo bran
giams, kurui, šviesai ir vis- gįus drabužius ir kelia dido
kam, kas reikalinga žmogaus les puotas. Jurininkystėn įsto- 
pragy venimui. Suprantama, jęg gavo sveikatos pataisymo 
padidinti ir darbininkams už- delei.
mokesniai. Bet nebuvo atatin- j -------____ _____
kaini tai brangenybei. i-z™*.,*,

Pasibaigus karui brange- mokeSnius ir podraug panai- 
nybė pasiliko, gi darbinin- kinus nepakenčiamų brange- 
kams didžiumoje imta karpy- nybę. Labai gražus žmonių 
ti užmokesniai. Šių dienų už-inoraį Kapitalistai senai lin- 
mokesnių palyginus su 1913 j kę mažinti darbininkams už«
metų užinokesniais- pasirodo 
šiandieniniai yra gal 50 nuo
šimčių ar daugiau aukštesni. 
Kad tuotarpu pragyvenimas,

Pirm. dvidešimts kelerių 
metų, kaip atsimename, Ame
rikoje buvo menkučiai darbi- . .

Suimta pirkliautoja gyvenus 'ninkams užmokesniai ir pigus i pa; ^us su metais, e-
puošniuose namuose. Iš kon - J pragyvenimas. Kada darbi- 

susijungimas su Dievu, ieškojimas sielai ra- fiskuotų jos namuose laiškų' ninkai pigiai buvo apmokami, 
mybės, dvasios patenkinimo, — nes ir Dievo1 patirta, kad iš Europos į Ar-’pigiai viskas buvo parduoda-
karalystės yra dvasinė galia ir veikia žmo
gaus viduje.

Tauriausio pavidalo krikščioniškoji dva
sia moka pasislėpti nuo pasaulio akių, žmo
gaus sielos gelmėse. Jos nepagauna jautrios 
radio bangos, neįstengia užfiksuoti fotografi
jos aparato plokštelė, nei užrašyti dienraščių 
korespondentai. (Žiūr. “Židinio” š. m. 4 nr.).

Juoz. Žilinskas.

VALDŽIOS TARNAUTOJAMS PENSIJA.

Šioj šaly įvairios rūšies valdžios tarnau
tojų yra apie 850,000. Iš to skaičiaus vienam 
Paštų departamentui priguli 320,000 žmonių. 
Kiti yra kituose departamentuose. t

KATALIKO VISUOMENIŠKOS 
PAREIGOS.

Rašo: Kun. D-ras J. Vaitkevičius, M. I. C.

-o-
Į VADAS.

Klausi m o s v a r b a. Daug 
yra šiuo klausimu prirašyta knygą, ta
čiau, kaip dideliam vandenyne sunku yra 
pagauti žuvį, taip tose knygose sunku 
yra sumedžioti tiesų, o be aiškiai supras
tos tiesos turi kilti ginčai tarp katalikų 
ir nekataliką, o net ir katalikų eilėse tarp 
visuomenės veikėjų ir ramaus gyvenimo 
mėgėjų.

Vieniems atrodo, kad veikimas visuo
menėje yra griežta žmogaus pareiga, ki
tiems, kad tai yra savo rūšies sportas, 
kurį galima mėgti, arba ne; bet kad jis 
užzlėtų žmogui pareigų, prievartų, tai su 
tuo jokiu būdu negali sutikti.

Pačią veikėją tarpe vieniems atrodo, 
kad vienintelis visuomenėje veikimas, tai 
dalyvavimas politikoje, kitiems labdary
bėje, kitiems vien katalikiškose draugijo
se.

Nckatalikanis vėl atrodo, kad katali

leriopai yra aukštesnis.

Po karo, kada pragyveni- 
buvo neatkeliamas, gi darbi
ninkams užmokesniai buvo 
mažinami, šios šalies Katali
kų vyskupai paskelbė savo 

kad darbininkai

gentinų daug mergaičių siųn-Jnia.
eiarna. Jos viAos yra pateku-Į Pirm pat didžiojo karo Du
sios į nedorybių namus. Taip kopoje tečiaus brangenybė pra 

pat patirta .^įstatytos mer- J dėjo kilti, gi darbininkams' pareiškimą, 
gaitėms kainoj Už kai-kurių užmokesniai stovėjo vietoje, butų apmokami žmoniškai, kai 
tautų mergaitės brangiau, ki- Bet kada Europoje pradėjo'jie neturėtų vargingo gyveni
ni tautų pigiau buvo meka- liepsnoti karas, kariaujančios mo

valstybės buvo reikalingos į- Šiandie gyvuoja didelis ne

mokesnius. bet jie nelinkę pi
ginti savo gaminamas prekes. 
Kada prekėms kainos bus 
aukštos, gyvuos brangenybė.

Veliją šaliai gerovės ekono
minių reikalų žinovai įspėja 
gamintojus, kad jie nemažin
tų užmokesnių darbininkams. 
Nes kada darbininkai turės 
mažai pinigų, jie mažiau vis
ko pirks, nebus gamybos ir 
darbo. Kentės lygiai kapita
las ir darbas.

Jie pataria gamintojams 
ieškoti mažiau pelno už savo 
gaminius. Anot jų pramones

r.ia.
Sakoma kdĮuisija, patyrė, vairios^, medžiagos. Jos netu-Į darbas, gi kurie dirba, tie ne- 

kad Argentinoj ba1. osios pir- rėjo Užtektinai darbininkų pre Į perdaugiausia uždirba. O
k'ybo,- vedimas stipriai suor- kės gaminti. Kuone visi vy- Brangenybė laikosi. Daug kas . , .
g<v..zuotas. Patirta, kati agen-'rai buvo pašaukti karau. Jau Į per angliškus laikraščius atsi-jk“ gani^ a arysis pigesnė.
tai veikia visose šalyse. nesnieji mūšių laukuose lieju liepia, kad butų geriau grųži-1 ® ni ^uri ne
______________ • | vieni pramoninkai, bet

~ darbininkai.
navinio amžius, koks yra pradėjus 62 ligi 68 
metų. Netarnavusiems pilnai 30 metų moka- 

Atsitarnavusiems tarnautojams valdžia i mos mažesnės pensijos.
jau senai moka pensijų. Tam tikslui sudary
tas fondas, į kurį paskirtas suiųas įmoka val
džia ir patys tarnautojai.

Šįmet Kongresas pravedė priedinį įstaty
mų, kuriuomi einant ta mokama pensija pa
didinama. Kad gauti pensijų, tarnautojas 

valdžios tarnyboje turi išbūti mažiausia 30 
metų. Sulaukus jam 68 metus amžiaus, jis 
paliuosuojamas ir naudojasi pensija.

Pasiliuosavimo iš tarnybos amžius ne vi
siems yra vienodas. Tarnautojai paskirstyti 
į grupes ir kiekvienai jų pažymėtas atsitar-

Aukščiausia pensija yra 100 dolerių į 
mėnesį. Ligšiol toli mažiau buvo mokama.

Kongresas rūpinasi valdžios tarnauto
jais, kada šie pasensta. Bet tas pats Kongre
sas nepagalvoja apie visus šalies darbininkus. 
Kaip vieni, taip kiti tarnauja ir dirba ne vien 
sau, bet valstybėm ir visuomenės naudai ir ge
rovei. Bet vienų likimu Kongresas rūpinasi, 
gi nuo kitų užsisuka.

Metai į metus Kongresui įteikiama įvai
riausių sumanymų pensijų reikale. Visi tie

įvedama mašinos, metai į nie- 
1 tus jos tobulinamos, taip

u

sumanymai sukraujami į arebivus.
Įžymiausieji šalies darbuotojai begalo

stebisi, kodėl Kongresas taip šaltai atsineša 
į vienų svarbiausių klausinių, kaip kad pen
sija darbininkams senatvėje. Kai-kuriose ki
tose pasaulio valstybėse tas klausimas iš
spręstas. Čia yra kitaip. Girdima Kongrese 
sakant, kad tuo klausimu tesirūpina kiekvie
na atskiri valstybė. Tečiaus yra daugelis kitų 
reikalų, kas priguli išimtinai atskirioms val
stybėms, bet Kongresas tačiau į juos kišasi.

Taip yra, kad šioj šaly darbininkas ne
branginamas. Maža šalies atstovuose žmogiš
kumo jausmų, dar, mažiau krikščionybės. 
Pirm visako biznis ir doleris.

Žemi užmokesniai yra ša
liai nelaimė, nedarbas ir var
gai. Aukšti užmokesniai reiš
kia gerbūvį.

Aguona.

Žmona (vyrui vėlai parė
jus namo). Tai tik dabar pa
reini. Žiūrėk, jau trečia va
landai

Vyras. — Brangioji, neno- 
rėjau tau pirmo miego su
trukdyti.

kas negali būt geras pilietis, nes jis ne
sąs laisvas, bet suvaržytas katalikybės, 
bažnyčios nuostatais, todėl jis savo veiki
me turįs žiūrėti ne krašto gerovės, bet 
katalikybės, jis esąs daugiau Romos, po
piežiaus pavaldinys, negu savo krašto pi
lietis. ,

Šie ir panašūs priekaištai yra iške
liami katalikams jų priešą, ypatingai, 
kuomet prasideda agitacijos rinkimų me
tu.

Trys žodžiai ir jų sąvokos reikalinga 
išaiškinti. Jeigu juos tinkamai ir vieno
dai suprasime, visas ginčas savaimi at
kris.

Tie žodžiai yra: katalikas, 
visuomenė, pareiga.

KATALIKAS.
Katalikas yra žmogus turįs žmogaus 

prigimtį ir priklausąs prie katalikų Baž
nyčios.

Prigimties ir tikėjimo santykis.
Ar yra reikalinga atsižadėti ko nors 

iš savo prigimties, arba žmoniškumo, tam
pant kataliku, pav. ar reikia atsižadėti 
kalbos ar tautos, ar pilietybės, ar paga
lios rankos, ar kojos, ar akies? Yra ti
kėjimų, kurie to reikalauja, bet niekas

negalės įrodinti, kad panašių dalykų rei
kalauja katalikybė.

Yra žinomas teologijoje dėsnys: Gratia 
supponit natūrom eamfjue perficit — Die
vo malonė prigimties neiiaikina, bet ja 
remiasi ir ją tobulina.

(Bus daugiau)

“Lietuva”
Negrų profesoriaus Beri-Beri pastabos iš 

Lietuvos gyvenimo.

(Pabaiga)
Mitų dviejų kraštų taip pat skiriasi 

būdai bei papročiai (.Sako jau ne be iš
imčių: esą “miestelėnų” kultūra gerokai 
paveikusi liaudį. Prof. B.-B).

Juodi ir balti velniai.

Aš tyčia buvau apsilankęs giliuose 
provincijos kampeliuos. Kaimiečiai žmo
nės malonūs, kuklūs, vaišingi; bet reikia 
pažymėti, vis dėlto gana smalsūs. Paskui 
mane visuomet vaikščiojo stačiai būriai, 
ypač jaunimo, kurie savo džiaugsmų bei

pagarbų man reiškė juoku, šokinėjimais 
ir noru man patarnauti. Siūlė vandens 
su muilu, klausė kur aš taip išsisuodinau, 
ar ne pragare esu buvęs (Matyt, čiabuviai 
nežino, kad mūsų manymu, pragare vel
niai kaip tik balti, o ne juodi, bet manda
gumo delei aš jiems to neaiškinau) ir t. t. 
ir t. t. Prof. B.-B.

Kaimiečiai kratosi miestiečių.

Kaimiečių karta stengiasi atsikratyti 
“miestelėnų” globos. Taip pavyzd., jie 
nenori pirkti “valstybinės”, bet geria 
“naminę”, kurių silmaniai varo kitų kart 
gana primityviuose fabrikuose, kuriuos 
steigia labai nepatogiose, be gero susi
siekimo, vietose kur pabaliais krūmuose 
etc.

Taigi dėt-to susisiekimo. Su provin
cija galima susisiekti tik vasarų, kada 
saulė viską (ir kelius) išdžiovina, arba 
viduržiemį apie Naujus metus, kuda Šal
čio dievaitis viską stora kieta pluta su
kausto. Bet kaimiečiai patenkinti: taip 
lengviau jiems kovoti su žalinga miesto 
įtaka.

Balčio dievaitis.

Gerbiamieji tautiečiai! Jūs negalite 
net įsivaizduoti, kas tai yra “šaltis” 
“sniegas” bei “ledas”.

Šalčio dievaitis yra be galo rūstus: 
jį dažnai piešia pavidalu seno seno, pra
žilusio, ilgais plaukais bei barzda senio, 
kuris apsitaisęs lokių kailiais.

Sėdi jis kulnų viršūnėse, kurios am
žinai blizga apklotos sniegu ir ledu. Kai 
.seniui nepatinka jis suraukia antakius, 
ir bematant iš baimės susitraukia visi gy
vi padarai, — žemė sustingsta, vanduo 
sukietėja. O dar jeigu senis pūsteliu pro 
ūsus ir barzdų pakrato, pakyla toks vie
sulas, kas baisiau darosi negu Samumo 
metu. *

Tai tiek tuo tarpu apie tų Įdomu 
baltaveidžių kraštų.

Kitų kartų pasidalysiu su gerb. tau
tiečiais patyrimais apie to krašto politikų 
bei ekonomikų.

Prof. Beri-Beri.

- (“Rytas”).
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PIKNIKĄ
DOVANOMIS

Pradžia lOv.ryto

L.*

Justice Illinois
79 Street & Archer Avė.

Gera Muzika

DOVANOS:
Dienraštis “Draugas” suteiks dovanų visai naują 

Kimball Radio No. 2 vertės $225.00.00 vienam laimin
gam asmeniui, atsilankiusiam jį šį pikniką.

Kiekvienas įžangos bilietas duoda progos šį gerą 
radio laimėti.

KIMBALL RADIO No. 2 
VERTES $225.00 

Imtas iš Peoples Fumiture Co. ĮVAIRENYBĖS:
Piknike bus geras restoranas, aukštas “straikeirs”, 

linksmas baras, šaltas ice cream, daug laimės ratų, se
nelių parama, gyvenimo saldumai, rūtų daržas “Rū
tos”, “Birūtos” ir kiti saldainiai, su kmynais sūriai, če- 
kolado plytos, peno bonkos, besiraičiojančios “mon- 
kės”, plunksnuotos lėlės ir daugybė kitų naujienybių.

1
VAŽIUOKITE iki Archer Avė. Už Chicagos miesto ribų paimkite Justice gatvekarį ir lengvai 

pasieksite ČERNAUSKO DARŽĄ
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Kolegijos Kernojo Didelis PBcnikaS
f Prašau Į Mano Kampelį

Prof. Kampininkas

MEDŽIAGA SLA. 36 SEIMO 
ISTORIJAI.

AnfraJienis, liepos 1, 1030

Penktadienyje, Liepos 4 d., 1930
Marijonų Farmoj, Bernaičių Kolegijos Naudai.

mas ir malda, kurią, pakuš- 
domis vienas kalba ant balko-

kurie iš dainininkų važiuos į 
seimų, kad prisidėtų prie' 
šeiminio muzikaliu progra
mų. Iš anksto praneškite mu
zikos ved. p. A. Stanšauskui,

CICERO, ILL.
Radio Stotis A J J.

Marijonų Kolegijos Rėmėjų 
Chicagos Apskričio yra ren-

C H l C A G O J E
J BRIGHTON PARK ŽINELĖS | brolienei E. Nausėdienei, p.

------------- llarmonienei ir p. M. Butkevi-
Marijonų Kolegijos Rėmėjų' čiui. 

giamas 4 d. liepos milžiniš- (skyrius rengiasi dalyvauti ' Taipgi dėkojame pp. Pleč-
, , . . , , 159 New York Avė., Newark,no prie stulpo prisiglaudęs

įttsbuigo nezaležninkų vy.v yįIiau 1)US pranegta vieš-!kas išvažiavimas į Marijonų Centro piknike, kuris busĮkaičiui, Kupčiuniui, Vaškunui, 

ūkį. ■A d. liepos, Marijonų ūkėj, *kūpąs ir sandariečių (seime 
išsirinktas) dvasios vadas.

9:10 — Lietuvos himnas ir 
komunistų sėdynių prie kė
džių prisvilimas.

9:15 — pirmas prezidento 
Gegužio sidabrinio kujalio 
aukštyn pakėlimas ir pokšte
lėjimas į apvalų stalų.

sidiečiams. Daug ačių prof. 
A. S. Pociui ir draugams p. 
K. Gaubiui, V. Petrauskui, P. 
Atkočiūnui ir kitiems už lin
kėjimus laimingos kelionės į 
tėvynę.

Prie to, reiškiu širdingų a- 
čių visiems cliicagiečiams-

bučių kainos.
Spaudos Komisija.

WAUKEGAN, ILL
Vestuvės.

Visos kolonijos beveik pri- Hinsdalle, III.
sirengusios važiuoti, bet ci-
ceriečiai — tai visu smarku-•
mu rengiasi: vieni traukiniais, 

j kiti “makabiliais” ir trekais, 
',o da kiti, sako, pėsti trauks

Birželio 21 d. gerb. kleb. J.-į Marijonų ūkį. Matomai, vi- 
B. Kloris surišo Moterystės, si nori pamatyti, kurie da nė-

Špakauskui, Zackarias, Bitau-Įtėms, ciceriečiams-tėms, sp- 
tienei ir A. Nausėdienei (abi iringvalliečiams- tems, kurie 
iš Bridgeporto) brolienei ir te palydėjo į stotį.ls čia įseis trokas Antano . .

. tai E. Nausėdienei, J. Antana- Tiekaus, 9 vai. ryto. Trokas ,y. . r „
vičiui, p. J. Berkeliui uz gra
žius linkėjimus ir dovanėles. 

Ačiū ir prieteliains, atsi-

stovės 4400 So. Fairfield avė. i 
ir lauks svečių.

Antanas P. Stulga.

Buvęs “tautiškojo” susi- 
vienymo 36 seimas Chicagoj 
visų keturių vėjų (laisvama
nių, sandariečių, socialistų ir 
komunistų), pripažintas isto

riniu. Seimų tokiu užrekor- 
davus, dabar priėjo reikalas 
— ruošti medžiagų to seimo 
istorijai.

Nors laikraštininkų tam sei
me buvo pilnas pasteičius, 
nuo visų musų išeivijos kūno 
kornų: sandariečių, fašistų, 
pusfašistų, socialistų, komu
nistų, vanagaitinių “vištų” 
ir kitų, ale kad jūsų. prof. 
Kampininkas yra skaitomas

9:17 mandatų komisijos, . , ,
paskyrimas, pirmas tavorš- į Sakramentu panelę A. Doc.u-, ra matę, koks tas levų Mar.

čių sustojimas ir komisijos 
nepripažinimas.

9:30 — pirmas prezidento

'tę su M. Šiaulių iš Brighton 
Park. Moterystės Sakramen
tas buvo suteiktas per šv. Mi-

ūkis, ir ta Kolegija.
Yes, ir bus visiems proga

4 d. liepos pamatyti. Todėl
Gegužio atsisėdimas ir ranka įžias ir ch°™ nei vienas nepasilikit namie:

• . • . , -v .giedant. Pomergės buvo papasiremunas ant kėdės šono. i® ® 1 visi važiuokit, nes tų dienų

labiausia pas laisvamanius par ; jjinas

10:00 — tavorščių susėdi- 
mas ir prez. Gegužio atsisto
jimas — kviesti tavorščius 1 
prie tvarkos.

10:02 — antras tavorščių 
sustojimas ir prezid. Gegužio 
atsisėdimas.

10:30 — Komunistų susodi
ntas ir Gegužio atsistojimas— 
“prie tvarkos”.

10:31 — trečias komunistų 
sustojimas ir Gegužio atsisė-

nelės, S. Jonaičiutė, C. Jonai- bus gaunama už pusę kainos 
čiutė, O. Truškauskaitė ir M. jgelžkelio tikietas nuvažiuoti 
Brazauskaitė. Pobroliai --'įr atgal sugrįžti. Vadinas, at- 

• A. Šiaulys, J. Zobela, J. Wier-i8eis tik 52c., o šiaip kainuoja jgija

Piknike pasižadėjo pasidar- . , . .
, , .... . r '.laukusiems i stoti, birželio 1bbuoti sekantieji rėmėjai: u.' , ......

v. • - ac o i i- - d. kad palinkėjus laimingosSamoskiene, M. Sadauskiene/ 1 .
_ T at i i • v 'mums keliones į Lietuva.O. Kazragiene, J. Valskis, 1’.„ „ . . , , .

...... . . . ... R. Nausediene ir duktėvaicikauskas ir kiti. —
....................... . Felicija.Kviečiami visi imti dalyvu-Į ___

mų išvažiavime ir paremti Į Nuoširdingiausias padėkos 
kilnų darbų. . žodis visiems kurie prisidėjo

O. K. Iprie Vyčių Centro pikniko,
----------- 'stickney darže, birž. 22 d.

Nekalto Prasidėjimo Šv. • Ypač. darbininkams, šeiminin- 
M. P. moterų ir panų drau kėnis ir “Draugo” talkininkui

tel ir J. Menkus. Gražus pa
vyzdys buvo duotas, kad visi 
— pomergės ir pobroliai —

$1.04.
Taigi, kurie norit važiuoti, 

užsiregistruokit pas A. Ja-
priėmė šv. Komunijų sykiu su. nušauskų, kuris visiems pa-

šeiminiškų i broliui Vladui su lietuviško-

vožotu žmogum, tat visi de 
šinės pakėlimu ir nubalsavo 
man pavesti medžiagos paruo
šimų SLA. 36 seimo istorijai.

Taigi, ir patiekiu medžiagų 
— “chronologiškai” — valan
domis.

Birželio 16.
9 vai. ryto seimo atidary-

11:00 — komunistų susėdi- 
mas ir Gegužio atsistojimas— 
“prie tvarkos”.

11:03 — ketvirtas komunis
tų sustojimas, prez. Gegužio 
nesėdimas, bet paleidimas vi
so “cirko” pietums.

(Bus daugiau)

jaunaisiais.
P-lė P. Kantautaite gražiai 

pagiedojo “Avė Maria”.

Ponia Dociutė-Šiaulienė yra 
g'erai žinoma visiems šioje ko
lonijoje. Jinai buvo 1929 m. 
mergaičių sodalicijos pirmi
ninke, 1928 m. Šv. Onos drau
gijos raštininkė ir yra narė 
parapijos choro, Apaštalystės 
Maldos, Amžinojo Ražančiaus

Linkime jaunai porelei ge
ro pasisekimo gyvenime.x

tarnaus ekskursijoj. Laikas 
trumpas. Atsišaukit adresu:
1310 S. 50 Court. _________

Kurie nesuspės užsiregis-1 Apaštalystės Maldos drau 
truoti, tai liepos ■ 4 d. 9 vai. gija buvo surengus šeiminiš 
ryto būkit prie bažnyčios.
Traukinys iš Ciceros stoties iš

.'išvažiavimų Marąuette Par-'niįs saldainėmis. 
ke, 29 d. birželio, 2 vai. po Nors lietus pakenkė, bet
pietų. Visi kviečiami atsilan- piknikas visgi pavyko ir pra-Į Imkit Bayer Aspiri 
kyti. Linksmai laikų praleisi- matoma keletas šimtelių pel- 

no.
Komisijos narys

A. Petrulis.

Palengvin- 
kit tą

Bereika
lingą

Skausmą

Galvos
Šalčių

Reumatizmo
Neuritis

te.
Rengėjas.

eis 9:51.

LIETUVIAI
Šiomis dienomis J. Matule- 

nas, sūnus Juozapa Matulėno 
krautuvninko, pabaigė Pio 

- iNono Higli Scliool. Kitas sū-
Šv. Petro ir Povilo choras iš nūs, Antanas,baigs šių įstai- 
Grand Rapids, Mieli., vado
vaujant prof. S. V. Railai.
Po šv. Mišių čia pat Custery,
Šv. Antano dr-jos svetainėje,
Grand Rapidso choras atliks 
muzikali programų. Dalyvaus 
gabiausi Micbigano artistai.

Visi mūsų apielinkės ūkinin

gų ateinančias metais.
“Aide”.

Aspirin piliukę ir 
galvos skau- 

rcitai palengvi
na. Neslogina širdies. Nereikia bai- 

I mintis veikmių, jei pirksit pillukes 
i su Bayer vardu. Neapsimoka laukt, 
kad galvos skaudėjimas pereitu. Nėr 
ko kęsti skausmo, kuomet galit tu
rėti greita palengvinimą kaip Bayer 
.Aspirin suteikia. Vyram turintiems 
vis dirbti, nepaisant akių skausmo, 

šniaukštams ir kitiems- nuilsio, ar šalčio; moterims, kenčian
čiom reguliari sistėmatišką. skausmą, 
Bayer Aspirinas tai yra palaimini
mas. Naudokitės! Nešiokit kišeni
nę dėžele. Laikykit ekonomiškų. 

Ačiuoju UŽ dovanėles pp. i100 P'Uukiu bonkute namie ar ofi- 
. e Ise. Perskaitykit nurodytus budus

SniUUkst<iITlS? MaskolaiciaiTl?^ į vartoti kuriuos rasit pakely ir Iš-

Šerpečiams, p. N. Kuliui, A. !mokit juos <vairiai naudoti 
Bacevičiui, J. Lebežinskui, T. Į BAYER

ASPIRIN

Reiškiu širdinga ačių gerb.

kų piknikų, parapijos darže, PP- 
22 d. birželio. Pasisekė. oms už įrengimų man išleis

Tos draugijos dvasios va- puotos.
du yra kun. A. Valančius, 
jaunas, energingas veikėjas.
O Tretininkų Brolijos dvasios 
vadu yra kun. Pr. Vaitukai
tis. Taigi ir Tretininkai su
manė suruošti šeiminiškų išva 
žiavimų į Marųuette Parkų,
6 d. liepos, 2 vai. dėl įtaisy
mo bažnytinių rūbų. Verta 
paremti.

Didelis visuomeniškas susi
rinkimas bus šiandie vakare, 
8 valandų, šv. Antano para
pijos svetainėje, 49 Avė. & 
15 s t.

Eina protestas prieš val
džių, kad ji nori pavesti Grea- 
ter Chicago Lake Water Com- 
panija (?Red.), Visiems lietu
viams gyventojams tai labai 
svarbu. Visi turi suseiti ir iš
rinkti komitetų į Town Kalt 
of Cicero 7 d. liepos. Turės 
išnešti protestų prieš mūsų 
valdžių, kad nori vandenį 
parduoti kompanijai. Jeigu 
miestas parduos vandenį, tai 
bus du syk brangesnis.

Mr. George Pocius,
1607 So. 49 Ct., Cicero, III.

Šadbarui, V. Rėkui, p-niai N. 
Kregždienei ir visiems north

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

Pasauliniame kare

W1SSIG,
Kas pasidarė, kad Namiškio

“Drauge” nesimato. Ar jau 
pas mus nieko neveikiama, o 
gal jo namie nėra. Ne vieno, 
bet kelių raporterių reikia 
mūsų kolonijoj.

O. K.

Seno Krajaus
GYDO VISAS I.IGAS VYRŲ IK MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP ŲŽSISENĖJŲSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už- 
nuodijlmą 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
li metų Ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki S v. v. Nedėllomis iki 12 d. 
4200 Mest 20 St. kampas Keelcr Avė., Tel. Cravvford 5573

Muzikos mokyklos programa.

Birželio 20, įvyko Wauke- 
gan Scliool of Music mokslo 
metų .užbaigimas.

Programa buvo turtinga. 
Didelė garbė priklauso jos' 
vedėjui p. N. Kuliui ir moky
tojams Waukegan Scliool of 
music, kuri yra gerai žino
ma tarp kitataučių ir dėlto 
daugelis jų leidžia savo vai
kus muzikos mokintis.

Nors nesu muzikos žinovas, 
bet kur geros muzikos daly
kas lengvai atskiriu. Tat jų 
begalo myliu. Lengva- yra 
klausytis, kuomet didelis 
žmogus sugroja sunku “kavai 
kų”, bet da lengviau yra 
klausytis, kuomet maži ber-

ŽINUTĖS.

Dievo Apvezidos Par. —
Serga Pranciška Saviškaitė. 
Guli šv. Antano ligoninėj. 
Turėjo operacijų ant apendik
so. Ji yra mokinė 6 skyriaus 
Dievo Apveizdos . parapijos

CUSTER, MICH.
Iš Lietuvių Ūkininkų Gyveni

mo.

Vytauto 500 m. mirties su
kaktuvės bus minimos sek., 6 
d. liepos, Custery, Mieli., se
kančia tvarka:

10 vai. ryto mūsų klebo- kai malonėkite savo atsilan- 
nas gerb. kun. A. Tomaszews- kymu į šias iškilmes parodyti, 
ki laikys iškilmingas šv. Mi- jog esate ištikimi sunūs ir 
šias už lietuvius, kurie žuvo dukterys didvyrių tautos, 
kovoje už Lietuvos nepriklau 1 Rengimo Komisija,
somybę. Per šv. Mišias giedos I------------------------

NEWARK, N. J.
I "

Federacijos Kongresas.
Šį metų įvyksta Federaci

jos 20-tasis Kongresas, rug
pjūčio 19, 20, 21 d. įniktų ko
lonijoj. Tadgi mūsų darbštų* pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitų Į . *. , ® ,

daktarų negalėjo pagelbėt jum« dėl-'sis jaunimas, gabiosios mot*'- 
to, kad jie neturi reikalingo patyri- I .
tno, suradymul žmogaus kenksmln- reles rengiasi gražiai SCIIUO
""m™ Radio - fc... - B*.*™ Priimti-
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir ▼!- Į Nelai ko miestas 
si Akas bakterlologlfikas egzamlnąyl

.ižus, am puses ...... „__ . -__ ________ - t ....
jus gydyti, tai jūsų .veikau ir n-! voiito.įų. Turi gražias apie- Bus Puiki Proga kiekvi,‘- ri n<‘l>r>pažjsta nei Dievo,
rūmas sugryė Jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų skil
vio, žarnų. Inkstų, odos, kraujo, ner- 
lnj, Širdies, reu mat limo, kirminų, 
uždegljno žarnų, silpnų plaučių arba

PILNAS EGZAMINAS 
į 15.00 TIKTAI |5,Q0

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit ._

tikrą specialistą, ne pas koki 4epa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegz&mlnnvimo. Jus sutau-

BBGGIIYN, N. Y.
Metinis piknikas.

Metinis, milžiniškas Ap
reiškimo P. Š. parapijos pik-j mokyklos. Be to serga J. Do- 
nikas ivvks sekmadieny, lie- bilas. Guli Šv. Antano ligoni-V V t V 7

pos 27 d-, Klaščiaus Clinton nėj. Turėjo operacijų ant ko-
parke, Maspeth, N. L., N. Y. jos

Šis piknikas žada būli įs
pūdingas, nes įvyksta pačiam 
vasaros vidury, gražiame 
parke, su įdomia programa

—-

TRECIA DIDELE VYČIU EKSKURSIJA
1 LIETUVĄ 

Išplauks iš Ncw Yorko LIEPOS 5 
SKANDINAVŲ—AMERIKOS LINIJOS LAIVU

Nesenai automobilis sužeidė 
Griškų, kuris mirė Joliet li
goninėj. Laidotuvės buvo bir
želio 23 d. su bažnytinėmis •

naiciai arba mergaites sugro- - t t parapįjOs choras dai-! pamaldomis, o mirimas katali-
ja, ar padainuoja didelius

------ ----------- - ----- ----- ------- _ ...? k !“kavalkus”. Taip tai buvo1
i&aa kraujo atidengs man Jūsų HM-i arti pUSPS milijono gV- •
ras negeroves. U* jeigu a8 paimsiu ' v vn ii • j tu i i ct/jj tir* <i j f i v- I , y • , • v* • •

. įgaičių ir bernaičių dainos ir linkės su gražiais parkais., /
k . .. • -vi1 muzika.Netoli gursusis New Yorkas:

. . Teko nuo kitataučių girdė-su garsia jurų pakrantv mau- , , .
ti gerus komplementus apie

nuos. Bus įvairių lenktynių. 
O muzika šokiams kuopuikinu

kiškoj spaudoj nebuvo pagar
sintas, tiktai bedieviškoj, kū

nam gražiai praleisti vasaros 
diena draugijoj kitų parapijos 
prietelių. Visi, tat, rengkitės

jeigu turit kokią užsisenėjurtą. jn- dynios ir žaidimo vieta —MVlU!> av,,‘ i” v“,v"lun j dalyvauti tam piknike. Tikie-
kerėjuslą, chronišką ligą, kurj ne- 1 ItVnnkoo-nn Selinai nf Alus e 1 - ,
pasidavė net gabiam šeimynos gy- “Coney Island”, kurį delega-1 " . ’itai po 50c. Jau dabar gali.Ivt/diii n—via* . ’ lio Iii nnnil'/luto Ivfmmiu Ull .

nei sielos.
Korespondentas.

ŠIRDINGAI DĖKOJAM.

dytojut, neatldėlioklt 
taškae.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1014
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Vrlandos: Nuo 10 ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo S Iki f 

Nedėllomis nuo 10 ryto iki 1 
90 pietų

lai t’rečitį aeimo vakaru gulės i*"4 pripažįsta ligomis sti'nla arba parapijos klo-
kitomis muzikos mokyklomis. ar)m H draugijvaplankyti,

' Seimo bažnytinėse pamaldo
se dalyvaus vietinis, vyskupas

Beje, prie progos turiu pa
stebėti, kad sudainuota keletas

ir mišias giedos apielinkės;lietuviškų dainų, kurios ame- 
vargonininkų choras. rikonams patiko.

Pageidaujama, ir kviečiama J ' Ten buvęs.

Mūšų prieteliains už prie
lankumų ir surengtų didelį po- 
kilį, kurio visai nositikėjom. 
Po tokių išleistuvių, net da- 

ATYDŽIAI PERSKAITYKI- j bar da linksma, i labiausiai dė- 
SKAITYKITE BIZNIERIŲ ' kojame pp. Kupčiūnams, Pleč- 

BARGENUS kaičiams, Andruiskevičiams,

Kvieslys.

“F R E D E R I K VIII”
KITI lftl'LAl KI.MAl:

United Ht'atea .. Birželio 14 d. United Stntes .... Liepos 19 d.
Oscar II ............ Birželio 28 d.

I JiSIKAKYKIT VIETY DABAR.
KREIPKITftS PRIE CHICAGOS AGENTŲ:

Paul P. Baltutis, 3827 So. Halsted Street,
V. M. Stulpinas, 32S5 So. Halsted Street,
Vnlversal State Bank, 3252 So. Halsted Street,
J. J. Zolp, 4559 Sotith Paulina Street,
Metropolitan State Bank, 2201 W. 22nd Street.
Central Manufaeturlng Distrlet Bank, 1110 \V. I5tb Street

ARBA SCANDINAVIAN - AMERICAN LINE
lite N. ĮA SAl.l.L sr., CHICAGO. lt!-_________ .



Antradienis, Liepos 1, 1930

ŽINIŲ-ŽINELĖS
X Šiandie, 1 d. liepos, 1' 

vai. po pietų, Chicagos ir a- 
pielinkių Vargonininkų kuo
pa laikys savo metinį susi-
rinkimų, kuriam hm renka-įnulio O5 Clevelaud, O.) žino- 
nia nauja valdyba. Visi na- na* 
riui prašomi suvažiuoti.

X Pereitų šeštadienį įvy
ko vestuvės plačiai žinomo 
veikėjo p. V. Rukštelio su'gara Falls, N. Y.

GRABORIAI:

p-le Širvinskaite. Po šliubo X Chicagos lietuvių išva-
Visų Šventų bažnyčioj, pie
tus buvo YMCA šulėj, kur 
dalyvavo gražūs skaičius sve
čių lietuvių ir svetimtaučių.

siuvimas į Marijonų ūkį į- 
vyks liepos 4 d. — Fourtli 
o f July.

C PRANEŠIMAI.

X Pereitų sekmadienį grįžo 
namo Chicagos delegatai SLR;*’

North Side. -

giatės važiuoti

DBaUOžB
prašomos raštu įteikti įneši
mus ir rezoliucijas seimui.

Valdyba.

A K T A R A

Telefonas Grovehlll 3262

DR. J. RIMDZDS 1DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS'

Kurie ren- 
į Marijonų

CHIROPRACTOR 

4650 South Ashland Avė.

Tel. Boulevard 78/8

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

5 Ir 7 iki 9 vai. vakare. 
Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto. 

Ncdėliomis pagal sutarti.

DR. J. J. MSK1S
i lYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė Bo. AVeetera Avenue 

Tel. Pronpect 1.1. 
Rezidencija 3859 So. Leavitt lt.

Tel. Canal »»»•
Valandos: 3-4 po pietų Ir 7-9 ▼. ▼. 

Nedelloj pagal sueita* Imą

Ofiso Tel. Victory 8687 
į Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2874

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

Antras ofisas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.

KA. seimo, kuris įvyko Nia-M liePos 4 d’ PraSouli užsi- Vai.: 10 ryto - 8 vak. kasdien

Simpatifcfcas — 
Mandagia —

Geresnis ir Piges- 
aSs nž kitu patar
navimas.

Telefenas Y arda 11*8

įregistruoti pas P. Plečkaitį i- >
ki seredos, kad būtų galima ‘ , .... , .. , ....° Gydau šias ligas: dusuli bronchit}.
Žinoti, kiek tlkietų parvežti , katarų, slogas ir kosulius, šlapligę,
. . . ... . . .. epilepsijų, akių ir ausų trubelius,

i ir kad galėtume pasidarvti i ,. iI ruslės ligas, nervingumų, nutukimų, 
įtvarkų. Kas nepraneš ir neuž-Į ^ivos skaudėjimų, širdies, jaknų ir

; paralyžių, reumatizmų, vidurius, goi-

Ned. 10 — 12
Oflso Tel. Virgiui* 903^

Rezidencijos: Ve» Buren 6868 Į

DR. T. DUNDULIS
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rezidencijos Tel. Drev~l 9191

DR. A. A. ROTH

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
plet. Utam. ir SubaL Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Republlc 8448

J. F. EUDEKIS KOMP,
PAG R ABU VEDĖJAI 

Didysis Oflape:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Varde 1741 H 1741
SKYRIUS

4447 Bo. Falrlleld Avenne 
SKYRIUS

1418 So. 48 Ct, Cicero 
Tel. Cicero 2794

SKYRIUS
8881 Auburn Avenne 

Tel. Boulevard 8291

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rel 

kalame. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

siregistruos, tegul nerugoja, 
kad reikės mokėti brangiau 

į už važiavimų tildetų.

K u rie užsiregistruos, 
žiuosim į
tern avė. stotį ir imsime pir
mų traukinį. Tat laiku susi
rinkit, kad nepaliktumėt.

/ P. K. P.

: terį, tonsilitį ir k. 1

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue

Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų * 
2 Iki 4 ir 6 Iki 8 v. v.

Nedėliotais nuo 10 Iki 12 ryto 
Nantu Ofisas 3413 Franklin Blvd. 

Vai.: nuo 8:39 Iki 9:30 vak.

DR. A. RAfiKUS

Rez- Tel. Midway 5512

va-
18 gatvės ir AYes- DR. R. G. GUPLER

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 2 4-tas Street Į

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

•1900 S. HALSTED STREET

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas j 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Valkų ir visų chroniškų ilgų |

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 31 Street į

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

Tel. Hemlock 8700
Rez Tel. Prospect

DR. B. ARON
0619

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Rooseyelt 7632

S. D. LACHAWICZ
LIETUMS GRABORIUS

Patarnaij* laidotuvėse kuoplgiau- 
ela. Reikale meldžiu atsiSaukti, o 
■tano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2 515 Arba 2616

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

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

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
8103 S. Halsted
S L Chicago, III.

Tel. Vlctory 1116

Bridgeport. — Dr-stė Sal
džiausios Širdies V. J. turės 
susirinkimų šiandie liepos 1 
d. 7:30 vai. vak. Lietuvių .Au
ditorijoj, 3133 So. Ilalsted st. 
Visi nariai prašomi laiku su
sirinkti užsimokėti mokesčius 
ir svarbius draugijos reikalus 
aptarti.

Valdyba.

DR. ŽMdlDZlNAS
GYDYTOJAS, CHIRURGĄ'5 IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drezei 6323 

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

ADVOKATAI

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

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 819J

i DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzle

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

Į >£
J. F.

♦ « V ųr
PIGIAUSIAS EJ.ET. GRABORIUS 

CHCAGOJE
Laidotuvėse pa

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

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 323 8 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088.

Phonų Boulvrard 4139

, A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet aųžlnlngas Ir 
nebrangus, nes netart
as* Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

*

I. J. ZOLP
, »' 1

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 
VEDĖJAS

1650 West 46tli St.
Kampas 46th Ir Paulina Sta. 

Tel. Boulevard 5203
Nubudimo valandoje kreipkitės 

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

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Llc. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
Canal 3161

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisai
4603 S. Marshfield Avenne

Tai. Boulevard 9277

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

Lietuvos Vyčių Chicagos 
Apskričio priešseiminis susi
rinkimas įvyks trečiadieny, 
liepos 9 d., 8 vai., Gimimo 
Panelės Šv. parapijos svet., 
Marąuette Park.

A. PETKUS
GRABORIUS 

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET 

Tel. Victory 6688-89
Res. 4424 S. ROCKAVELL ST.

Tel. Vlrglnia 1290

Telephone Central 6926

F, W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

134 North La Šalie Street
CHICAGO. ILL.

Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.

Telefonas Boulevard 1939

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL (
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 

atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai- I 
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptle- ' 
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. , 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: į 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo . 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1939. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAB 
Gydo staigias Ir chroniškas Ilgu 

vyrų, moterų Ir valkų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną, nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis Ir seredomiz tik 
lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

1 2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

I

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak. - 4

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

Local Office: 1909 S UNION AVĖ. Netoli 46tll St 
* Tel Roosevelt 8710

Šiam susirinkimui kuopos ! Val* nuo e iki 9 val* vak*

NAUJAS IŠRADIMAS PAUL. M. ADOMAITIS
Kurio svietas per šimtus metų lau

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

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

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

Dr». S. A. Brenza
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 d. ir 6:30 iki 
9:30 vakare

4608 S. ASHLAND AVENUE 
Chicago, Iii.

ADVOKATAS
Suite 721 First National Bank Bldg.

38 S. DEARBORN ST.
Tel. Randolph 5130-5131. Vai. 10-5 

Vakarais: 2221 W. 22nd Street 
(Su Adv. John Kuchinsku) 

Vai.: 5-8: ser. Ir pėt 5-6.
Tel. Canal 2552

25 MEiy PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Akių Ekspertas Ir pritaikymo akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkit mano iškabas 
Vai. 9:30 ryt lkl 8:30 vak. Sereilo- 
mis 9:30 lkl 12 v. Nedėliomls nėr

, skirtų valandų. Room 8 
Phone Canal 0523

į ligoninę. Taigi nelaimėje ar ligoje kreipkitės į:

J. F. EUDEIK1S KOMP.

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

3EE

Ofiso ir Ris. Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 Iki > po 
pietų ir 6 lkl 8 vai. vakar*

Res. 3201 S. WALLACE STREET

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .

X — Spinduliai

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

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

D E N T I S T A I

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

Tel. Kenvvood 5107
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte: 
Ni.o 6 Iki 8 valandai vakare

apart šventadienio Ir ketvirtadienio

OFISAI:
8901 — 14 St. 2924 Washingtor> 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-245J

Office Boulevard 7943

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4645 So. Ashland Avenne 
Ant Zaleskio Aptiekos

'Tel. Canal 0257 Res. Prospect 8886

DR. P. Z. ZALAT0R1S
Gydytojas ir Chirurgas ,

1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6600 So. Arteeiun ATSb 

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

Tel. Canal 6233

i

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St.. Room 1791 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-6 

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Victory 9562
7-9 vai. vok apart Panedėllo Ir 

Pėtnyčlos

DR. S. A. DOWIAT DR. G. I. BLOŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomls
Susitarus

AKIŲ GYDYTOJAI:

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DENTIBTA8
2201 WEST 22itd STREET

(Kampus Leavitt St.)
Valandos* Nuo 9 lkl 13 ryto 

nuo 1 liti 9 vakare
SeredoJ pagal sutarti

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisj} po nuimorlu

4729 SO. ASHLAND AVI.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
ryto nuo 19—13 nuo 3—4 pųVai.

pietų: 7—3:39 vakare 
Nekėliomis 19 lkl 13

Telef. Midway 2880

i

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691 r

Tel. Boulevard 1691

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

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

2151 W. 22 St. 6 ild 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name; 8 lkl 9 ryte Tel. Repub. 9609

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.

DR. A. P. KAZLAUSKIS DR. V. A. ŠIMKUS
DENTISTAS 

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

Gydytojas, Chirurgai Ir Akušeris
3343 SO. HALSTED STREET

Valandos: Nuo 3 — 4 g p 
7—9 vakare '

Tel. Cicero 2962

DR.S.ASHER DR. HERZMAN i

Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 20

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonam Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredatras ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iJd 6.

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Franklin 4177
Nuo 9 lkl 1 Išėmus Subatas

52 East 107-th Street
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 6950
Nuo 3 Iki 9 vok. Ir Subatools

DENTISTAS
4901 W. 14 St. Cicero. III.

X-Ray Ir Gas
Valandos: 10-12 ryt., 1:30—5 Ir 6-9
vai. vak. Seredomis Ir Ned. susitarus metus kaipo patyręs gydytojas, chi

rurgas ir akušeris.

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių Įtempimų kuris 

esti priežustiingalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšti. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpų regystę ir tolimų 
regystę.

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

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

, Tel. Boulevard 7589

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

Gydo staigias Ir chroniškas Il
gas vyrų. motorų Ir vaikų 'pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
Įsitaisė moderniškų ofisų po , 

num. 4847 W. 14 St. Cicero, į 
III. Pirmiau Dr. Gussen ture- ^l^^^TvaL0 vTka1re.P‘Ct', 
jo ofisų North Sidėj, o Cice-‘•’ e Tel. ofiso Canal 3110 Rez. So. Shore
roj laikė skyrių. Dabar Cice-^2238, arba Randoiph ssoo.

tiek pacientų, ‘ ‘roj susilaukė 
<ad North Sidėj skyrių užda
rė.

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

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8206
VALANDOS:

Nuo 10 lkl 12 dienų 
Nuo 2 Iki S po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Ned«l. nuo 10 lkl 13 dienų

j f
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AUŠROS VARTŲ PAR. 
PIKNIKAS.

C H I C A G O J E PRANEŠIMAI.
DRAUOAS Antradienis, Liepos 1, 1930

Pereitu sekmadienį, birže
lio 29d., Bergmano darže įvy
ko Aušros Vartų par. pikni
kas. Pavyko gerai dėlto, kad
nelijo. Piknikierių buvo ir iš'nonis surinko daug gerų bal-

pažadėjo pasitarnauti ir “Dr
augo” piknikui liepos 13 d. 
Cherniausko darže.

Tame piknike p-ni B. Ku
lienė iš Cicero daug išplati-

Am. Liet. R. K. Federacijos 
Chicagos Apskrities priešsei- 
minia susirinkimas įvyks tre
čiadieny, liepos 2 d., Aušros 
Vartų par., 8 vai. vakare.

Kurie manote važiuoti, tuo
jau registruokitės pas komi
sijos narius: varg. N. Kulį, 
F. Valaitį, B. Nausėdą, A. Ki- 
zelevičiutę ir N. Mikužiui?. 
Tokiu būdu komisijai paleng
vinsite viską tinkamai susi
tvarkyti su valgiais ir su ki
tokiais reikalais.

Rapor.

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatru Ohicagoj

Ut. ir Seredoj liepos 1, 2 
“REDEMPTION”

Dalyvauja Renee Adoree, Con- 
rad Nagel ir kiti garsus ar
tistai.

Vitaphone Vodevilio aktai

Kalbantieji paveikslai, dai
nos, muzika, pasaulio žinion. 

Durys atsidaro 1:30 vaL po p.

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. Rockvrell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

ves.

Greitai
prisiųsta tam tikrų vaistų. Me 
rgaitė sveiksta.

> Dr. Shepard yra nuomonės, 
kad jei viena angis būtų įgė- 
lus, mergaitė greitai būtų mi

trus. Bet šešių angių nuodai, 
matyt, kiti prieš kitus veikė 
iir panaikino mirties pavojų.

iš Philadelphijos

Susirinkimas bus svarbus

o West Sidietis Antanas Vaz- 'nes reikės įnešimų,
ir taipgi aptarti kitus Fede-

no “Draugo” pikniko tikietų, 1

kitų kolonijų. Westsidiečių 
galėjo būt daugiau, ypač biz
nierių. Iš svečių buvo gerb. 
pralotas J. Maciejauskas, Švė
kšnos par. klebonas. Jisai iš
bandė visus biznius ir reiškė 
pasitenkinimo amerikiečių ren 
giamomis pramogomis, taipgi 
žadėjo apie tai Lietuvos žmo
nėms papasakoti. Ateinančią 
seredą gerb. svečias Aušros 
Vartų par. salėj rodys labai 
gražius krutamus paveikslus 
iš Lietuvos.

Visų piknikierių ūpas bu
vo geras ir visi bizniai ėjo 
gerai. Ypatingai piknikie
riams patiko lietuviški sal
dainiai, dešros, kindziukai ir 
prie vokiškų bonkų lėlės. 
Biznis prie lėlių ypatingai pa
tiko West Sidės bankieriams. 
Buvo giliukingi p. J. Brenza,

sų į savo naują chorą, kuris 
pasirodys “Draugo” piknike.

Kas turi seriją 2214, o lai
mėjimo num. 107, lai atsišau
kia ir gaus lietuvišką dešrą, 
o kas turi serija 2212, o lai
mėjimo num. 24, lai atsišau- Į 
kia, gaus gardų lietuvišką kin-1 
dziuką.

Piknikieriai linksmai grįž
dami namo tarėsi apie vyki
mą liepos 4 d. į Marijonų far- 
mą.

Tą dieną piknikieriams lau
ke bus laikomos < šv. Mišios 
ir pasakytas gražus pamoks
las, po to farmoj prasidės 
linksmas piknikas.

Raporteris.

racijos svarbius ir aktualius 
reikalus. Tad visi kolonijų at
stovai skaitlingai susirinkite.

Valdyba.

ŠEŠIŲ ANGIŲ ĮGELTA; 
SVEIKSTA

MIRĖ K. NAUGŽEMIS.

Daugeliui eliicagiečių žino-
Metropolitan State banko pre-l mas Kazimieras Naugžemis
zidentas ir p. J. Krotkus, to 
banko vice-prezidentas ir ki-

| ti. , 1

Didžiai parapijonys yra dė
kingi Peoples Fumiture Co., 
kuri veltui davė Kimball 
“combination” radio pikni
kieriams linksminti. Visi sa
kė, kad ta lietuvių įstaiga ti
krai verta remti, perkant iš 
jos rakandus ir radios, nes ji 
Temia lietuvių pramogas. Be 
to, tos įstaigos vienas direk
torių p. Nakrošas atvykęs 
piknikan su sunum gausiai 
prie įvairių biznių pikniką 
parėmė.

“Draugo” talkininkai, ku
riems vadovavo brolis Vladas, 
darbavosi prie lietuviškų sal
dainių ir dešrų. Jisai turėjo 
ineigų $109.61.•

Pikniko darže buvo viena 
naujanybė — tai svarstyklės. 
Tie, kurie darė gerą biznį, 
buvo pasveriami dykai, ki
tiems tas atsėjo 5c. Daugiau
sia sveriantiems pažadėta do
vanos. Atsirado daugiausia 
sveriantys vienas vyras ir 
viena moteris. Vyras svėrė 
248 svarus, o moteris 270 
svarus. Jei neatsiras sunkes
nių “Draugo” piknike liepos 
13 d. Cherniausko darže, tai 
jie gaus dovanas.

West Sidiečiai yra dėkingi 
visiems, kurie darė gerą biz
nį ir kurie pasitarnavo. Lie
tuviškos skalbyklos Metropo
litan Wet Wash Laundry ve
dėjai buvo prisiuntę troką. 
Tos įstaigos adresas: 6551 S. 
Kedzie Avė., Tel. Prospeet 
3939. Daugelis West Sidės šei
mininkių pažadėjo pavesti sa
vo skalbinius minėtai skalby
klai. • į i

West Sidės expressininkai 
Jonas Oksas, 2150 So. Hoyne 
avė. ir A. Masiliūnas, 2311 S. 
Leavitt St. ir biznieriai Ma
tas Kaminskas ir Jonas Atraš- 
kevičius pasitarnavo piknikui 
nuveždami savo trokais daik
tus ir pikniekierius. Toliau 
dėkingi šerifams Vincui Sa
kavičiui ir T. Bluthardtui. Jie

staiga ir netikėtai persiskyrė 
su šiuo pasauliu.

Pereitą sekmadienį p. Naug 
žemis buvo visai sveikas, 
buvo bažnyčioj, o 3 vai. po 
pietų staiga sunkiai sunegalė- 
jo. Kai jo padėtis pasirodė kainuos $1.25. 
rimta, tai tuoj jį nugabenta į 
šv. Kryžiaus ligoninę. Pirma
dienio ryte 3 vai. ir mirė. Ve
lionis su savo šeimyna gyve
no po num. 3202 Auburn Avė.

Velionis prisidėdavo prie 
įvairių visuomeniškų darbų.
Buvo Labdarybės 5 kp. pirm.
Velionies laidotuvėse patar
nauja grab. Masalskis.

Kaimynas.

smą išvažiavimą. Tuo dalyku 
rūpintis išrinko komisiją nu
žiūrėjimui dienos ir vietos.

Kiek man teko sužinoti nuo 
komisijos, nužiūrėta tinkama 
ir labai patogi vieta, tai Ga- 
ge Lake, kur bus galima išva
žiavus linksmai laikas pralei
sti. Patartina visiems pasiim
ti su savim maudymos “siu
tus”, nes ta vieta prie pat 
“leikos”. Laikas taip gi pato
gus — 6 d. liepos. Bus paim
tas patogus trokas .gražiai vė
liavomis papuoštas ir visi 
dainuodami trauksim vasaros 
tyru oru pakvėpuoti.

Taip-gi tame išvažiavime 
bus gardžių užkandžių ir sal
džių gėrimų. Kad padengus 
troko ir valgių išlaidas, cho
ro nariams reikės prisidėti po 
$1, o narėms 75c. Be to, kas 
norėtų linksmai laiką pralei
sti, kartu su choristais, tam

Labai būt gražu, kad tame 
išvažiavime matytus visi 
North Side para pi jonai; taip 
gi kviečiami ir iš kitų kolo
nijų choristai ir vyčiai.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Pereitame sekmadienyje 
Aušros Va^tų parapijos išva
žiavimas gražiai pavyko. Iš 
ankstybo ryto apylinkėmis de
besiai siaubė ir žaibavo, pu
siaudienyje net truputį krap
nojo, bet vakarop dangus pra
giedrėjo ir lig vėlybaus va
karo piknikieriams nebesino
rėjo grįsti miestan.

X Ryt liepos 2 dieną vaka
re Aušros Vartų svetainėje 
Pralotas Maciejauskas paro
dys vvestsidiečiams judamuo
se paveiksluose Švėkšnos įs
taigas ir jų pašventinimo iš
kilmes ir taip su mumis at
sisveikins šią savaitę apleis
damas Cbicagą ir grįždamas 
Lietuvon. Įžangos mokesčio 
nebus imama.

X Musų paveikslininkas 
Adomas Zalatorius mokyklą 
baigusiems jau padirbdino la
bai gražias atmintines foto
grafijas ir užbaigos mokslo 
“Mūsų Vilniaus” vaidinimo 
vaizdus, kuriuose matosi lie
tuvių kariai, kareiviai, slau
gės ir t. t.

CHORO NARIAMS PRANE 
ŠIMAS.

North Side. — Parapijos 
choras prieš išsiskirstysiant a- 
tostogoms turėjo susirinkimą, 
kuriame nutarė suruošti link-

MARTINS FERRY, O., bi- 
rž. 30. — Emmą Johnson, 19 
metų, iš Powhatan, uogaujant 
įgėlė net šešios nuodingosios 
angys, vadinamos “variogal-

MARROETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

lukslnlų ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio, planų rolių, 
rekordų Ir t. L 
ra i sau laikrodžius 
Ir muzikos instru
mentui

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK sis*

BANIS STUDIO

Specialistas grupių-vestuvių, 
i pavienių ir kitokių fotografi-; 
jų. Esu patyręs tame darbe 
per daug metų.

3200 SO. HALSTED ST.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit

GRBEN VALLEV 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, -sviesto Ir sūrių.

4(44 SO. PAULINA STREET 
Tet BoulAard 1389

i i 1 i '....... ' j—

AUTOMOBILIAI

WII±YS, WILLYS KNIGHT 
IR WHIPPET

Talpgl didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažų kalnų.

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės J mus

WHITE SOZ MOTOR SALES 

610 West 35 Street
Tel. Yards 0(99

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRANAM PAIGE
Kaina $848.00 P. O. B.

Jei manai pirkti karų, pirmiausiai
ateik pas mus Ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšlea au
tomobilius už žemų kainų.

Taipgi turime Įvairių įvairiausių 
vartotų karų už labai mažų kalnų.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: Vainoras, J. Laskys 
Telefonas Lafayette 8888

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. Vards <500
Galite pirkti Casb ar Išmokėjimu"

AUTOMOBILIŲ CHAMPIONA8

B U I C K
Per 28 Metus Užima Pirmenybė. 

Pirm negu pirksi automobilių, pamė
gink BUICK Ir MARQUETTE
ARCHER BUICK CO. 

<400 Archer Avenne
Vlrglnla 2400 

1 Blokas Nuo Kedsle Avė.
JONAS ŠLEGAITIS
LIETUVIS PARDAVĖJAS

i Sekminių šeštadieny, besi
maudydamas Būdviečių kai
me Aleksos sodželkoj prigėrė 
Juodelių k. Galavočiaus pie
menukas. “R.”

ĮVAIRŪS KON TRAKTORIAI:

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Btatau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5524

J. MEZLAIŠKIS
Generalis Kontraktorius

Budavoju naujus namus ant 
orderių. Senus /priimu į mai-

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.

NGRGIČIAI-PASKOLOS
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.

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjams ir savinin

kams pirm pirkimo naujo karo šir
dingai prašom atsilankyti Ir pama
tyti naujus 1930 Nash automoblius 
sul vėliausios mados automatiškais 
Įtaisymais. Sport Royal tekiniais.. Ir 
kitais Ištobulinimais, kokiais tiktai 
Nash gali papuošti- Už toklaa pri
einamas kalnas pas
BALZEKAS MOTOR SAUy

<030 Archer Avenne 
Tel. Lafayette 2082

VIENATINĖ LIETUVIŲ 

AGENTŪRA

GENERAL MOTORS

PŪNTIAC IR OAKLAND

MILDA AUTO SALES

D. KURAITIS, Sav. 
808—8 West 31 Street 

Tel. Vlctery 1(00

2453 WEST 71 STREET 
Tel. Republic 4537

<138 Archer Avenue
Tel. Lafayette 7674

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

G. Navadomskis, Savininkas 
Elektros kontraktorius

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

Phone Republic 4949

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorius

Mes moliavojime, dekoruojama Ir 
lšpoperiuojame visokius namua.
Musų kainos labai paeinamos ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

Phone Virginia 205< 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

<556 So. Rockvrell Street

M. VUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausia.

<426 So. Westem Avė.
Tel. Lafayette 8227

STANLEY CIBULSKIS
MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Poperloju, moR^voju jr atUaku Vi
sokias namų dekoracijos. - 

Darbas garantuota*.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653
Telefonas Canal 7233

WM. RENEGKIS
MALEVOJU IR POPIERUOJU 

Naujausios mados popiera. 
Pigiai. Greit. Darbų garantuoju 

Reikale telefonuoklt 
Lafayette 7654

FOUR LEAF CLOVER 
CONSTRUCTION

Fundamentai 
Cementiniai bloksal

. Garadžial, porėtai
2 metų lakio iš^tokėjlmni

Taipgi
namus.

budavojam visokius naujus

436 W. 45 St. Yards 2124

Arba

2100 W . 23 St. Canal 5065

eiciuiiaa v>auai (*«>«*

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo Kootraktortaa 

Maliavų ir sieninės popleros krau
tuvė. ’ Naujas atakas.

2334 So. LEAVITT ST. CHICAGO

V. PAUKŠTIS
HARDWARE STORE 
2701 West <7 Street

Tel. Lafayette 1237
Jei jūsų kas neužganėdina, tai 
atsilankykite į musų krautuvę. 
Musų patarnavimu pilnai bu
sit užganėdinti.

Pri statom į visas miesto da
lis.

MUSŲ BARGENAI

SKOLINAM PINIGUS
$50,00 iki $30,000' 

neimam komiso iki $300.00
J. NAMON & CO.

6755 So. Westem Avė.
Telefonas Grovehill 1038

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Mokyklos Storas, dellc., senai Įs
teigtas, parsiduoda dėl ligOB. 2341 
W. 110 PL Bevelry 8423

NEATSIŠAUKĖ — Naujausios ma
dos 2 šm. parloriaus setas, lin. frie- 
je, pigiai. Extra krėslai. 3503 
Southport avė.

Hardware ir Paint Storas. 
W. Chlcago Avė.

5605

"Lou-Ez” 1233 No. Clark. Išpar
davimas puikių drabužių po $5, dre- 
sės po 32 ir augščiau.

REAL ESTATE

NEGIRDĖTAS BARGENAS
2 flatų mūro namas, po 6 

kamb. Priimsiu lotą į mainus. 
Priežastis — einu į biznį.
1608 So. 49 Avė. Cicero, III.
2-ros lubos.

J. YUSHKEVVITZ
REAL ESTATE 

Darome įvairius legalius 
dokumentus, apdraudžia
mo namus, autotaobllius 
Ir kitokias nuosavybes.
2433 West 69 Str.

Telef. Prospeet 3140

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

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

4425 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0455

Pardavimui ar mainymui — 2
augučiu plytų. De’lc. apačioj. 2941 
W. 59 St.
1------

DE SOTO IR PLYMOUTH
Geriausios Rūšies Automobi

liai.
Ateik pažiūrėti musų nau

jausių DE SOTO ir PLY- 

MOUTH Chrysler išdirbystės 
automobilių už labai prieina-, 
mą kainą. :
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. 
Naujas Plymouth $590.00 f.o.b.

GAGI P ARK MOTOR 
SALES

Joe Bagdonas, Savininkas 
5625-27 S. WESTERN AVĖ

Telefonas Prospeet 5669

VARNIŠKIS
Didelis pasirinkimas v,ar- 
nišių nuo $1.39 UŽ 
gal. ir aukščiaus.

Geriausio Sorto FLAT 
PAINTAS $2.50 už
galioną.

MALIAVOJIMUI ŠEPE
ČIAI, 4 colių pločio nuo 

ir aukščiau.

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

NAMAMS MALIAVA
Geros rūšies $1.45 
už galioną.

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

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

A. M. BUTCHAS, Savininkas 
4414 South Rockwell Street 

Telefonas Lafayette 4689

IŠVAŽIUOJAM 
* Paaukuosim dailų bung. su vis
kuo net šuneliu, Englowoode. Už 
Jūsų kaina. Kreipkis tuoj. Tel. Pros
peet 4500.

4431 Adams St štymu šild. ply
tų Ir akmens 2 fl'. nam. gar. 
(10,500. Sav. 1-me flate. Nedaug 
įnešti.

Paulina arti Irvlng Park Blvd.. 
,6 flatų, štymu šlld. {eigų (375 mėn. 
į 2 karų gar. lotas 50x120. Morgičio 

(18,000. Kaina (32,000. Įmokėti
(5,000. 1028 No. Clark St., Tel.
Lincoln 1208.

į Pigiai, už (4,600 p. r. kamp. 26 ir

Well». 56x125. Armstrong, 201 E. 
43 St. Tel. OakJand 2293.

5 kamb. plytų namas, 3 mieg. už
daryti porčlal, fumace šild., gar. 
visi pager, išmokėti. 30 p. lotas, 
gera vietą. (7,500. Agentų nereik. 

| Kreiptis po 6 v. V.. 2403 So. 62 avė.
, Cicero.

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainuą.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

PLATINKITE “DRAUGĄ’


