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Du Čampionai Dienraščio ‘Draugo’ Piknike
SUOMIJOJ KOMUNISTAI NETENKA 

PILIETYKSTEISJy
Mirė Kardinolas Vannutelli

MacDonaldo Valdžia Vos išliko Savo 
Vietoje

VOKIETIJOS ANGLEKASYKLOJ ŽUVO 
162 ANGLEKASIU .

IŠ SUOMIJOS SEIMO PA-, 

SALINT' KOMUNISTAI

HELSINKI, liepos 11. — 
Suomijos seimas 150 balsais 
prieš 58 (šie gi socialistai) iš
sprendė visus komunistus at
stovus pašalinti iš seimo ir a-

MIRĖ KARDINOLAS 
VANNUTELLI

VOS IŠSIGELBĖJO AN

GLIJOS KABINETAS

p ROMA, liepos 10. — Mirė 
(šventosios Kardinolų Kolegi
jos dekanas kardinolas Van
nutelli, 94 metų amžiaus.

Velionis kardinolas gyveno 
t Bažnyčių valdant šešiems Po
piežiams. Kardinolu buvo pa
aukštintas 1891 metais, ty. ka
da Šventasis Tėvas Pijus XI 
buvo dar „jaunu kunigu.

Velionis kituomet buvo A- 
paštalų Sosto atstovu Portu
galijoj, paskiau Popiežiaus 

J delegatu Rusijoj karūnuojant 
(Maskvoje carų Aleksandrų III.

GAL 162 YRA ŽUVĘ; 80 
LAVONŲ IŠIM,TALONDONAS, liepos 10. 

iVakar Britanijos parlamentevos išgelbėjo dart!o partijos!' BBESLAŪ- VokK'"J"- >*' 

ministerhj kabinetas. Balsuo-įP"8 10’ ~ Venceslaus anglių 
jant mokesčių už jmjemas'ka8ykk>je Neurode’ WaWen-

, klausimu valdžia laimėjo tik ,burg0 P""'’ V“kar įvyko 
teity jų nepripažinti ir neįsi- trij|J didjiunla. Sakoma, 18Pr°P'na8- G*1 1® darbinio
leisti. balsuojant dalis liberali} per-

Ši svarbų sumanymų iškėlė į simetus valdžios pusėn, 
pati valdžia, kaip buvo žadė
jusi čia anądien suvokusiems 
valstiečiams, kurie išsprendė 
pašalinti komunistus iš vals
tybinio gyvenimo.

Nedarbo klausimas dar spau 
džia MacDonaldo valdžių.

STALINAS RUSIJOS 
PRIEŠAKY

UŽ RIAUŠES PALESTINOJ 

KALTINAMA BRITANIJA BERLYNAS, liepos 11. —. 
Anot žinių iš Maskvos, rusų

į kai žuvo. 80 lavonų jau išim
ta. Kol-kas nežinomas dar ki
tų likimas. Spėjama, jie tai
pat bus mirę. Nes saugumo 
durys uždarytos, kad tuo būdu 
apsaugoti nuo dfljų darbinin
kus kitose kasyklos dalyse.

i Ši kasykla jau seniau atsi
žymėjusi sprogimų nelaimė
mis. Šiuokart savininkai vald
žiai buvo pranešę, kad kasyk-

t Mviinv a o r 11 ikomumstų vadas sutrempė vi- . . . . , .LONDONAS, liepos 11. — . v . . , „ , lįa esanti saugi, kad imtasi a.-rn , ...... įsus savo priešus ir pasiskelbė1T. Sųjungos komisija, kituo- , . . . . , T.
i • x -X- x- i x- /komisaru pirmininku. Jis uz-met paskirta ištirti Palestinos '. _ ,

. v i • uma Bykovo vietų. Apsaugosriaušių priežastis, paskelbė , . .
. rTv . , • , ikomisaras gen. Vorosilov irreportų. L z įvykusias arabui . . . , .

v i - i • . v , i kiti taipat netenka aukštųjųsu žydais kruvinas riaušes ko-! ... 1 J... . vietų.misija kaltina Britaniją, kuri ,
Į bolševikų valdžios pnesa-

tatinkamų priemonių apsidrau 
sti dfljų sprogimo.

VATIKANO LAIKRAŠTIS 
ĮSPĖJA EUROPOS 

VALSTYBES

JUOZAS VINCĄ

n'

Pabaltės valstybių kumštininkų čampionas, kuris 
ateinančiame sekmadienyje dalyvaus dienraščio 
“Draugo” piknike.

turi Palestinai valdyti manda
tų. Pažymima, kad Britanija/ 
būtų galėjusi riaušėms užbė
gti, jei būtų ėmusi veikti a- 
tatinkamuo.ju laiku. Jos vald
žia to neatlikusi.

kį Stalinas patraukia visus 
savo ištikimiausius draugus.

UŽSIIMA SVETIMŠALIŲ 
PAGROBIMAIS

PAREINY IMA VEIKTI 

POLICIJA

BERLYNAS, liepos 10. — 
J Pareinį fašistus malšinti pa
siųsta daugiau policijos. Tre- 
vese ir kitur paskelbta polici
jos valdžia ir tvarka, kada 
riaušės nesiliovė. Visam Pa- 
reiny puolami tie vokiečiai, 
kurie buvo susidraugavę su 
francūzais Vokietijos nenau
dai.

SHANGHAI, liepos 11. — 
Kinijos raudonųjų galvažud
žių gaujos pirmiau retkarčiais 
kovodavo dar ir valdžios ka
riuomenę. šiandie vengia su
sidurti su kareiviais. Užsiima 
(išimtinai vienais svetimšalių 
pagrobimais, kad gauti aukš
tus išpirkimus. Tai pelningas 
raudoniesiems darbas, kada 
pasitaiko pagrobti kokį tur
tuolį.

ROMA, liepos 11. — Laik
raštis “Osservatore Romano” 
įspėja Europos valstybes, kad 
įjos į savo tarpų nepriimtų 
bolševistinės Rusijos, jei bū
tų kuriama bent kokia valsty
bių unija. Nes bolševikai yra 
neištikimi ir viliugiai.

PAČIEPYTI NUO CHO
LEROS

MANILA, jEilipinų salos, 
diepos 11. — Čia nuo aziati- 
įnės choleros apsaugai pačie- 
pyta 80,000 vaikų.

FORDAS PIRKO DIRBTU

VĘ ITALIJOJ

ZEPELINAS IŠSKRIDO Į 
ŠPICBERGENĄ

BERLYNAS, liepos 10. — 
Orlaivis Graf Zeppelin išskri
do į Špicbergeną.

ATIDARYTAS INDIJOS 

PARLAMENTAS

AFGANIEČIAI PUOLA 

BRITUS

ŽEMES DREBĖJIMAS t 
GUATEMALOJ

GUATEMALA, liepos 10. 
- Rytines Guatemala respu-

MILANAS, liepos 11. —''blikos dalis palietė žemės dre- 
Ford Motor kompanija čia nu- Į bėjimas.
pirko Isotta Frascbini auto-Į) Guazacapane sugriauta virš 
mobilių dirbtuvę, kurioj bus 20 gyvenamųjų namų ir kele- 
dirbami nebrangūs automobi- J tas valstybės būtų. Tapa La
bai. Bus naudojama italų me-'pa miestely sudribo bažnyčios 
džiaga ir visi darbininkai bus i stogas, keletas asmenų sužei- 
italai. sta.

DREBĖJIMAS INDIJOJ

KALKUTA, Indija, liepos 
»10. — Žemės drebėjimas at
sikartoja Dhubri, Coalpara ir 
Assam valstijoj. Dhubri kuo
ne visi namai sugadinti.

BOMBA JUS, liepos 11. — 
Mieste Simla atidarytas Indi
jos parlamentas. Vice-ka ra
lius lordas Irwin kalbėdamas 
siūlė indiečiams tautininkams 
“alyvos šakelę” (taikų). Jis 
įsakė, kad spalių mėnesį Lon
done įvyks konferencija ir ta
da, galimas daiktas, bus iš
spręsta tolimesnioji Indijos 
stovyba. Konferencijoje, sakė 
jis, nebus vaduotasi išimtinai 
vienais Simono komisijos re- 
portais.

JUOZAS VINCĄ, PABALTĖS
KUMSUNINKŲ CAMPIONAS

Jack Ganson, Lietuvių Ristiku 
Čampionas

PAKALBĖS APIE MŪSŲ :pie JACK SHARKEY bei jo 
SHARKEY ' rungtynes su Schmelingn, nes
-------------- ’ i jiedu yra Sharkey draugai.

Malonu yra pranešti mūsų Į Juozas Vincą, dar tik 23 m.

: prieteliains, kad į dienraščio j amžiaus, buvęs Lietuvos ar- 
j. “Draugo” piknikų, kuris į-:mijos kareivis, nugalėjęs vi- 
vvksta sekmadienyje, liepos! sus savo oponentus Lietuvoj’,
(13 d., Černausko darže, vra 

1 • • • . . • .atvažiavę ir jame tikrai daly-
Latvijoj, Estijoj, Suomijoj ir 
Rytų Prūsuose, dalyvavo 1928

rvaus du čampijonai: p. JUO-'m. pasaulinėj olimpiadoj ir 
iZAS VINCĄ, Lietuvos ir vi-1 atvyko Į Ameriką. Čia išbu- 
j sų Pabaltės valstybių kumšti-; vęs apie metus laiko savo sti-
, ninku čampionas ir garsus 
! sportininkas p. JACK <GAN- 
j SON, lietuvių ristikų čampio- 
; nas, taipgi atstovavęs Ameri
kos ristikus pasaulio olimpia- 
, doj 1924 m. Paryžiuje, 
į Šie reti svečiai ne tik pa- 
' čiame piknike dalyvaus, bet 
jie demonstruos savo pajėgu
mų kumštynių ir ristynių spo
rto srityje, o taipgi prakalbės 
į publikų. Jie papasakos ir a-

pruiiiu ir gabumais atkreipė 
amerikiečių sportininkų dėmė
si ir- Šarkio manadžeris p. Bu- 
ckley ji užkontraktavo. Ir A- 
merikoj jis daug stiprių kum
štininkų jau yra nugalėjęs.

Taigi, Chicagos lietuviai, o 
ypač jaunimas, ateinantį sek
madienį turės gerų progų su
sipažinti su dviem čempionais, 
sportininkų pasaulio žvaigždė
mis.

CHICAGOJE
Nužudė brangenybių 

krautuvininką
Plėšikas užpuolė brangeny

bių krautuvę, 1317 Milwaukee 
avė. Krautuvininkas M. Ber- 
ger, 34 m., prieš jį panaudojo 
garstyčių dujas. Tad nušau
tas. Piktadaris pabėgo.

Įspėti policijos viršaičiai ,
Einąs Chicagos policijos vi

ršininko pareigas Alcock vi
sus kapitonus įspėjo, kad jie 
visomis priemonėmis ir visa 
energija kovotų piktadarybes. 
Kitaipgi bus pašaukti atsako
mybėn.

PEŠAWAR, Indija, liepos 
10. — Nedrauginga britams 
viena afganiečių padermė už
puolė britų skautų stovyklų 
šiaurvakariniam Indijos pa
sieny. Afganiečiai puolimui 
panaudojo lauko arnotas. 
Greitai buvo atmušti. Bet pa
vojus nepraėjęs.

Atvykusį j parlamento rū
mus vice-karalių indietės tau- 
tininkės pasitiko šauksmais: 
Negali būt taikos! Tegul gy
vuoja revoliucija!

Nežiūrint vice-ka rali aus pa
tiektos indiečiams “alyvų ša
kelės,” indiečiai yra griežtai 
nusistatę ir toliaus kovoti bri
tų valdžių.

Išgelbėti iš ežero
Už 3 mylių nuo Roosevelt 

iroad į Michigan ežerų su or-, 
•laivių įkrito lakūnas Arthur 
Johnson. Orlaivy buvo dar 
viena 17 metų mergaitė. Abu
du išgelbėta.

Elektra saugojo daržą
Policija 'areštavo į J. Koza- 

kų, 5320 No. Linder avė. Savo 
daržo apsaugai jis apjuosė 
viela ir šių sujungė su 110 vo
ltų elektra. Aplinkiniai žino- Nežinomų užpuolikų namie 
neg pradėjo skustis, buvo pa- nušautas Thomas Bonner, ra- 

kieteris, 7353 Yalė avė.PRAMATOMAS AUSTRA- vojaus vaikams.
LIJOS IŽDE NEPRI- —- -------------------------------------

TEKLIUS Už Cicero prijungimą

CANBERRA, Australija, 
liepos 11. — Ministeris pirmi
ninkas Scullin pranešė, kad 
valstybės iždui pramatomas 
70 milionų dolerių nepritek
lius. Į tai atsižvelgus norima 
padidinti kai-knriuos muitus 
ir surasti kitas pajamoms ve
rsmes.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

Įvairių kilmių žmonės
Angliška spauda praneša, 

kad Chicagoj gyvena daug, į- 
vairių kilmių žmonių. Einant, 
buvusiuoju federaliu cenzu 
(neoficialiai) Chicagoj esą a- 
pie 400,000 lenkų, 200,000 ne
grų, 350,000 vokiečių, 175,009 
airių, ir t.t.

Ant Indiana vieškelio susi
daužė automobiliai. 4 asmenys 
žuvo, 2 sužeista.

Gaisras sunaikino didelį, se

nų ir apleistų gazo kubilų, Ca- 
nal ir 24 gat.

Cicero ir Berwyno piliečiai 
pradėjo darbuotis šiuos mies
telius prijungti Chicago mies
tan.

Už girtavimą teisman
Į miestinį teismų pašauktas 

ipoliemonas Ch. Lavin už gir
tavimų. Jam byla atidėta.

Girtas poliemonas gatvėje, 
sako teisėjas Padden, yra ly
gus plėšikui.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Išdalies debesiuota; 
gali būt lietaus; šilčiau.

PINIGŲ KURSAS
Lietuvos 100 litų ».$10.00 

Britanijos 1 sv. sterL 4.80 

Francijos 100 frankų 3.9J 

Italijos 100 Wrų 5.23

Belgijos 100 belgų 13.94 

Šveicaruos 100 frankų 19.33 

Vokietijos 100 markių 23.83
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e Penkiadienis, Liepos lf,

“DRAUGAS”
Uelna kcadlcn, iMcyrua Mknutalcnlna 

PRENUMERATOS BAINA: Metama — **.•*, Pu
tai Matų — *1.50, Trims Mėneslafna — *1.00. Vienam 
MBneaim — T5c. Europoje — Metama *7.00, Pusei Me- 
h) — »<-**. Kopija .01c.

Bendradarbiams Ir korespondentama raštų neųrų- 
Jel neprašoma ui padaryti Ir neprlslunčlama tam

kto lenkių.
RadAktprtua priima — nuo 11:0* Iki 11:0* aaL

Skelbimų kainos prlslunaamos pareikalavus.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 

vai. po piet.

i
“DRAUGAS”

LPTHUANIAN DAILY FRIEND
Publlshed Daily, Except Sunday. 

BUBSCRIPTIONS: One Tear — *0.00. Slx Months
— *2.50, Thres Months — *2.00. One Montb — 75 c. 
Burope — One Tear — *7.00, Slx Months — *0.00 
Cow — .*«c.

Advertlsln* ln "DRAUGAS" brings best results, 
Advertlstng rates on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

Nors visuomenė tokia padėtimi nėra pa
tenkinta, tačiau geria alutį ir degtinėlę iš tų 
bačkučių, kurias pristato kraujais nutaškytos 
rankos. Čia tai jau yra tiesioginis šniugel- 
,ninkų ir įstatymų laužytojų rėmimas ir ne
tiesioginis pateisinimas jų kriminalinių žy
gi'}.

Del to kas kart labiau klinistania į ne
išbrendamų balų, klampinama visas kraštas 
ir teršiama jo geras vardas.

D ARBA

DARBININKŲ SKYRIUS

|( Prašau Į Mano Kampelį

(valdybas kompanijų, kuriose 
Kova su tais blogumais vis labiau darosi (jie dirba. Sako nenori jie bū- 

sunkesnė, tiesa pasakius, ji darosi nebeiniano- Įti kompanijose viršininkais, 
111a. Ir dar atsiranda valstybių, kaip Oregon, jbet prisidėti prie reikalų ve- 
kurios ir tabako proliibici ja rengiasi įvesti ir j dimo.

KO DARBININKAI NORI j Be to, jie yra reikalingi ne- 
IR KO REIKALINGI. (ilgų darbo valandų ir kitų pa- 

■■ ■ (lankesnių darbo sųlygų, ypač
Kai-kas mintija, kad darbi- [dulkėtose dirbtuvėse, taip pat 

ninkai pageidauja įsigauti į (pavojingose sveikatai ir gyvy 
ei darbavietėse.

dar labiau padėtį tuo žvilgsniu sukomplikuo
ti.

Kas iš tos padėties Jungtines Valsty
bes išgelbės? Niekas kitas, kaip tik panaikini
mas jokiu būdu neįvykdomo prohibicijos įs
tatymo. Tų kelių parodė ir “Literary Digest” 
taip vadinamas ‘‘šiaudinis balsavimas” 
prohibicijos klausimu.

KOMUNISTAI IR LIETUVYBĖ.

Kada tai atsiekta, tada dar
bininkui nei nemintija turėti 
jokių priekabių prie kompa
nijų reikalų vedimo. Tai ne 
jų darbas.

D. C.

Prof. Kampininkas

PROF. KAMPININKO 
RADIO

tuos nuo gatvių į barakus su
renkama po 70,000 be globos 
valkatų — komunistukų, pat
virtina ir tavorščius Prūsei- 
kų “Nelaisvėj”, sakydamas, 
jog “prie Sovietų Sųjungos 

j darbo unijų priklauso dvylika 
įmilionų narių. Ir visi jie — 
raudonieji.”

PRAŠAU NESIJUOKTI.

Tas netiesa.’ 3 Darbininkai T -
neturi palinkimo kompanijųV
reikalus vesti, kaip kad to 
nenori kompanijų/ ‘žūrininkai. MASINĖS GAMYBOS PA 
Kompanijų reikalus&vesti yra i SEKOS,
specialistai, bet Ale'kas kiti.

Nežiūrint to/ gal ir būtų

Jungtinėse Valstybėse įsigyvena bloga y- 
pątybė — įstatymų laužymas. Tuo blogumu 
užkrėtė prohibicijos įstatymas, kuris daugu
mos piliečių yra laužomas ir kurio įgyven
dinimas pasidarė jau visai nebegalimas da
lykas. Kuo griežčiau vyriausybė imasi pro- 
bibicijos įstatymų vykinti, tuo labiau plečia
si girtavimas ir visos iš to išeinančios blogos 
pasėkos.

Tas blogas pasėkas, gal būt, labiausia 
jaučia Chicaga, kur svaiginamųjų gėrimų 
šmugelninkai, arba taip vadinamieji butlege- 
rįaį yra susiorganizavę į stiprias grupes ir 
veda aršių tarp savęs kovų dėl daromo pelno 
už pristatymų degtinės, vyno ir alaus.

* Vienam tik Cbicagos mieste tie šmugel- 
nirflftdj kaip “Daily News” savo laiku ap
skaičiavo, daro šešių milijonų dolerių apy
vartų į savaitę. Pasirodo, kad tai yra ge
riausias ir pelningiausias biznis, į kurį į<įję 
miesto “padugnės”, kriminalistai tampa mi- 
lionieriais.' Ir kiek jau žmonių žuvo toje ko
voje-už įstatymo laužymų, už greitų pratur
tėjimų. Tų mato įstatymų leidėjai, mato vy
riausybė, mato visuomenė, mato ir policija.

Tačiau į tų visų žiūri per pirštus.. Su e- 
s*ma padėtimi apsiprasta. Nebestebina visuo
menės nė laikraščių reporterių šaudymas, nė 
iškelti faktai, kad atrasta šmugelninkų prie
taisai savo priešų tortūroms, baisiems kanki
nimams.

Sakoma, kad tas baisus degtinės ir a- 
lau» šmugelis yra supainiotas su politika. Ir 
daugelis tani tiki, nes pakankamai pamato

Melagis geriausia gali visas 
paslaptis išlaikyti, nes jei jis 

Kaunas. — Iš provincijos į 'r išpasakos tas paslaptis, vis 
laikinųjų sostinę ateina daug v'en niekas joms netikės.
paklausimų, kas dabar Lietu- ' -------------
vų valdo: lietuviai ar žydai? ~ darytum, — klausia 
Tas dedasi dėlto, kad, vyriau karininkas naujoko, — jei 
sybei pakeitus švenčių įsta- matytum, kad civiliai tavo 
tyma, žydai gavo ko norėjo:
sekmadieniais ir šventadie-

Automobilių pramonėje gy
vuoja nedarbas. Šių metų 

taip darbininkams turėti vai-Į pradžioje daug kas sakė, kad 
dybose parinktus darbininkus. Į keletu mėnesių automobilių 
Netolimoj ateity gal darbinin
kai ir bus įsileisti į valdy
bas. Bet tas nebus darbinin-
ku vienas svarbiausių norų./•

Svarbiausias darbininkų pa 
geidavimas yra gauti teisingų 
ir savo gyvenimui atatin
kamų atlyginimų už darbų.

naudinga kaip kompanijoms,

‘ Trys savaitės po to, kai komunistai pa
ėmė Rusijos kontrolę, sovietų vyriausybė pri
ėmė ir paskelbė rezoliucijų, kurioje pabrėžė, 
kad pamatinis jų vyriausybės ir bendrai bol
ševikų tikslas yra revoliucijos būdu nuversti 
visas tas pasaulio valstybių valdžias ir įs
teigti komunistines. To darbo vykdymui pra
džiai paskyrė du milijonu dolerių. Šio nusis
tatymo bolševikai iki šiol tebesilaiko. Jie da
rė pastangų visur savo tikslo siekti, tam tiks
lui išleisdami dideles pinigų sumas. Jų pro
paganda neaplenkė nei Lietuvos, pasiekė A- į 
merikų ir net Kinijų.

pramonėje darbų būsiu pa
kaktinai. Bet štai visas pus
metis praėjo ir ši pramonė 
negali pakilti ant kojų. Ži- 

| novai tvirtina, kad ir kitas 
(pusmetis šiai pramonei bus
sunkus.

Vienas Įžymiausių automo- pnintęs. 
bilių gamintojas entuziastiš- Kai kas sako, kad taip pa

karininkų muša?
l\4narbų duočiau, tai y- 

niais kromus nuo 3 ir 6 po ra stovėčiau iš.ūtemprts ir 
pietų atdarus laikyti. Bet žy
dų šabo dienų įstatymas ne
liečia. Už tokių malonę vy
riausias žydų rabinas net pa
sveikinimų prezidentui pa-

rankų prie kaktos pridėjęs.

Be to, jiems dar rūpi dar-
jnj.ll tl liMUCBT I HlOClllį aULUIlIU" V

-“tautinę” pramonę. Tam ne- 
šiandie jis į tai atsineša, kada (senai ir vieno mėnesio vajus 
jo dirbtuvėse. mažai dirbama, buvo padarytas.
ir kada iš pramonės neplau
kia upėniS pelnas, kaip tai

, i i • j t , i kai atsinešė į masinę automo- daryta tikslu remti Lietuv is no valandos ir darbo sąlygos. I . . , „ .
< j Ibilių gamybų. Nežinia, kaip

t Ir kada šie reikalai yra 
išspręsti, tada (ldafiininkai i- 
ma darbuotis, kųd ^įsuose dar
buose tikrai būtų -apčiuopia
mas konstruktiyis darbas, kad 
kompanijoms s*r4 klotusi,

Šių dienų tikrenybė.
Teisėjas. — Kas tave pat

raukė prie bieji-vogimo, api
plėšimų?

Plėšikas. — Garbė, šviesu
sis teisėjau!

Teisėjas. — Kaip tai gar
bė? Paaiškink!

Plėšikas. — Aš manau, kad 
Įdėjimas paveikslo į didelių 
laikraščių pirmus puslapius ir 
platus aprašymas duoda tik

Komunizmas —* yra griežtas tautybės 
priešas. Jis yra ir lietuvybės priešas ir d«l į kad jos galėtų gaufi pakakti- 
to lietuviai į jį, kaipo į tokį ir turi žiūrėti, į naį užsakymų ir pelno. Dar- 
taip jį turi ir traktuoti. bininkai žino, kad nuo pelno

Komunistai, kad ir lietuviški, jie niekina 'r patiems priguli pa
mušų tautos garbingiausius žmones, didvy
rius, neigia brangiausias mūsų tautos tradi
cijas, veda kovų prieš tai, kas tik yra lietu
viška.

v/kimas.
Kurios kompanijos turi •i;

Komnnistai kovojo ir tebekovoja

delius pelnus; dęlko jos ne
galėtų nors dalies tų pelnų 
skirti darbininkams? Juk tai

Brooklyn. — Mano radio 
[būdavo praėjusiais netolimais [ pagautų žinių, kad komunistų
laikais. / [skaičius Rusijoj labai augus, (garbę tiems žmonėms. Tas ir

automobilių ea '«es kiekvienais metais mies-|mane patraukė.Nedarbas
mvboje kilo iš pagamintų au- į --------- i ljj-

tomobilių didelio perviršio.Į darbų, nutrūko pirkimai ir 
Tai įvyko praeitų rudenį. Į-'įiai ekonominis krizis. 
vairiose automobilių dirbtuvė- į

,a-

1-;se buvo pagaminta virš vie

. . , ... , . .... Prit.Sįbutų ne tik žmogiška, bet ir
Lietuvos nepriklausomybę, norėdami jų prie1 
Rusijos prijungti. O Lietuvos nepriklausomy
bė mums lietuviams, nežiūrint kur meg negy
vensime, buvo, yra ir bus pats svarbiausias! .
... k • • v r i. u- * -4 ' tad ištiki,ųjų darbi-dalykas, nes be jo ir pati lietuvybe turėtų, . . . ... ... ... . , , . ...... ninkai nori ir ko ne reika-skaudziai nukenteti, o gal ir visai išnyktu. Ibngi?

Kas kovoja prieš Lietuvos nepriklauso- I Ig to> kas aukgf.įau aiškin- 
mybę ir lietuvybę, tų reikia vadinti tikruoju to> gaiįnia įšvęsti štai kas: 
vardu — tautos išgama. Tokiais yra komu-; Darbininkai kitko nenori, 
nistai, dėlto jiems mūsų tarpe neturi būti (kaip tik teisingų už savo dar- 
v'et°s. ♦ į bus atlyginimų. Tie atlygini-

Kas iš lietuvių priklauso prie komunistų mai turi būt žmogiški, atatin- 
duoda tas faktas, kad įstatymų laužymas j organizacijų, kas kokiu nors būdu remia jų Jonui gyvenimui, kad jiems 
“apsimoka”, nes doleriai kai vanduo plau-l spaudų, tas nusideda lietuvybei, tas nėra ver- ir jų šeimynoms nereikėtų aik- 
kia, o doleris, ar šiaip ar taip, yra galingas. | tas vadintis lietuviu. ti.

toj uoga. TečiaUs teisingai ap- i

nas milionas automobilių dau 
giau, negu reikalauta.

Kada naujomis mašinomis 
užkrauti visi sandeliai ir dau

Šiandie automobilių dirb
tuvėse turi daug darbo tik 
i vieni inžinieriai. Jie 
'naujus mašinų modelius, pri-
, taiko įvairius pagerinimus. A- 
i teis laikai, kada tai visa bus

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA .it

1!
4.-'

mokami darbininkai 
nepageidauja.

to nei

Dr. Andr. Kšesinskis Vertė Pr. Gineitis

N»APRAŠU ATSITIKIMAI TERE
SĖS NEUMANN GYVENIME.

(Tąsa)

4. Ekstazės, regėjimai ir stigmatai Tė- 
<rėsės Neumann.

« Ekstazės Teresės reiškėsi drauge su 
dideliu jos dvasios pakilimu, kurio metu 
ji netekdavo paprastos normalios sųmo- 
Bės. Jos apsireikšdavo visų pirma įvai
rių sunkių ligų didžiausio įsigalėjimo me 
tu. Tada jai pasidarydavo kokia tai ne- 
paprųsta šviesa, iš kur ji girdėdavo sal
dų ifiielaširdingų balsų šv. Teresės Vai
kelio Jėzaus, kuri jai pranešdavo apie 
reikalingumų kentėti ir apie greitų Tere
sės pasveikimų. Tačiau veikiai pradėjo 
rodytis ir Kristus. Ekstazėje, dideliai j- 
tenųiusi visas savo dvasios galias, regėjo 
Jį per Kalėdas, per Velykas, per Dan
gun 'Žengimų (Šeštines), per Sekmines, 
pergyvendama neapsakomo džiaugsmo 
valandėle&i.4Vienkart ji matė Palestinos

žemę su visa jos augalija, su namais bei 
keliais, matė Jeruzolimos miestų ir jos 
puikių šventyklų, girdėjo Išganytojo žo
džius. Jo mokinių bei žydų minios kalbas 
arainieeių tarme. Regėjimui pasibaigus, 
atgavusi sąmonę, gana smulkiai ir tiksliai 
nupasakodavo kų matė, ir net atkartoda
vo kai kuriuos atskirus žodžius bei posa
kius aramiečių tarme.

Be Kristaus, pasireikšdavo jai regė
jimų nietų taipogi šv. Mergelė, Apaštalai 
ir kai kurie šventieji. Pradžioje gavėnios 
1926 metų pradėjo sunktis kraujas iš jos 
akių. Trečioje gavėnios savaitėje, penk
tadienį, įpuolė į ekstazę, kurioje regėjo 
Kristų Alyvų Darže ir pergyveno visus Jo 
kentėjimus.

Ekstazės metu atsirado arti širdies 
didelė žaizdų, iš kurios tų dienų smarkiai 
sunkėsi kraujas. Kitų penktadienį eks
tazėje pergyveno Kristaus plakimų. Penk 
tų ir šeštų penktadienį pergyveno apvui- 
nikavimų ir kryžiaus ant Kalvarijos Kal
no nešimų. Didįjį Penktadienį, ilgos ek
stazes metu, mintimis ir jausmais sekė 

1 Kristų nuo Alyvų Daržo net ant Kalva

Pirm. A. Nausėda
gaminai 1O24 Ce?der gt

TeL Lincoln 3044 
Rašt. P. Fabijonaitis 

2350 So. Oakley Avė.
Į Ižd. Kun. F. Kudirka 

yra masinės, 2334 So. Oakley Avė.
,gamybos pasėkos. Puiki pra-i AGITATORIAI; 
inioninkams pamoka. Reikia [ Kun. K. Matulaitis

jie iš to galėtų | 2334 S. Oakley Ava,
Nes padidėjusI V. Duoba 
reikalavimams,' 2328 W. 23rd St.

giau jų nebuvo kur dėti, dar-' leikalinga.
bai antkart sulaikyti ir dešini, 4-i 4 v i i • • i i Šis nedarbastvs tūkstančių darbininkųĮ 
neteko darbo.

Tikėtasi tų viišgainybų ^0^ ka(j 
greitai išparduoti. Bet tuojaus 1 pa<jįmokįnįį 
po to ir kitas pramones pa- 'automobilių
lietė ta pati pcrdidelės ga-\a(ja prasideda konkurencinė ’J. Dimša
mybos liga. Kada keli milio-! gamyka — masinis darbas rin
nai darbininkų neteko darbo, 
staiga sumenkėjo visi visur 
vedamieji reikalai. Kada nu 
lionai žmonių kasdien dirba, 
jie daug visko perka. Netekę

rijos Kalno ir pergyveno visas Kristaus 
kančias. Tuo metu atsirado pailgos žaiz
dos ant jos slėsų ir ant išorinės delnų 
pusės. Visos jos pergyventos drauge su 
Išganytojų Kančios jų labai nusilpnino. 
Gulėjo lovoje, kaip negyva. Rodėsi, kad 
jau artinasi jos paskutinė valanda. Vie
tos klebonas suteikė jai Paskutinį Pate
pimų. Tačiau bežiūrint atgavo sąmonę, ir 
nuo to laiko ekstazės kas penktadieni.;

reguliariai pasikartoja. Prasideda eks
tazė apie pusę antros valandos naktį, o 
pasibaigia keletą minučių prieš pirmai 
pasibaigiant dienų. Taigi tęsiasi maž
daug 12 valandų. Visų tų laikų mato Kri
stų, girdi Jo balsų, seku Jį pradedant 
nuo maldos Darže net iki prikalimo prie
kryžiaus, ir matydama kokias Jis kau 
čias kenčia, ji taipogi pergyvena neujisa- 
komu dvasios jėgų įtempimu ir drauge 
kenčia visus tas kančias. Šios kančios 
išviršiniai pasireiškia jos rankų judesiais 
ir lūpų bei veido iškreipimais, o taip gi 
kraujo srovėmis, tekančiomis iš jos žaiz
dų ir akių.

Po kiekvienos tokios ekstazės jau-

kų užkariavimui.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 

BARGENUS

čiasi labai nuvargusi. Tačiau jau po ke
lių valandų vėl atgauna sąmonę ir jėgas. 
Nuo Velykų iki Dievo Kūno įvykdavo 
pertrauka ir ekstazė nepasikartodavo.

1926 metų antroje spalių mėų. pusė
je susirgo Tėrėsė plaučių liga. Kasdien 
ėjo blogyn. Mėnesiui praslinkus ji vėl at
sidūrė mirties akvvaizdoje. ir buvo many
ta, kad šį kartų jau neišvengiamai. Ap
linkiniai drauge su kunigu skaitė maldas 
už mirštančių. Pamažu stingo jos kūnas, 
veidas raukšlėjosi ir akys temo. Staiga 
vakare, suskambėjus bažnyčios varpui 
“Dievo Angelas”, Tėrėsė pašoko iš pa
talo ir persimainiusiu, kūdikio šypsena 
nušvitusiu veidu, ėmė ko tai klausytis. Po 
to pasakojo būk mačiusi šviesų, ir kad 
iš tos šviesos girdėjusi jau nekartų jos 
girdėtų balsų, kurs ištarė šiuos žodžius: 
“Mylimas vaikeli, Išganytojas džiaugiasi, 
kad esi Jam taip atsidavusi. Galėsi vėi 
pakilti iš patalo, idant parodytum pasau
liui, kad yra aukštesnė jėga. Dar nemirsi, 
o turėsi ir toliau kentėti su kunigais ben- 
dradarbiuuti sielų išganymui”.

Po to regėjimo tuojau paliovė skaus

3230 So. Emerald Avė.,
M. Slikaa

10556 So. State St. 
Visokiais Labdarybės rei

kalais kreiptis į valdyba arba 
agitatorius.

mai jų kankinę, veikiai atgavo jėgas ir 
pradėjo vaikščioti.

Pradžioje lapkričio 1926 metų, pių)- 
rastos penktadienio ekstazės metų, kuo
met ji regėjo Kristaus apvainikavimų erš
kėčių vainikų, Teresė pajuto didelius 
skausmus galvoje ir tuojau put atsivėrė 
aplink galvų vainiku, aplenkiant kaktą, 
eilė žaizdų, iš kurių ėmė sunktis kraujas.

Didžiajam Penktadieny ekstazės me
tu atsivėrė žaizdos delnuose ir iš vidaus, 
o taipogi ir ant slėsnų iš apačios. Taigi 
dabar delnai ir slėsnos atrodo, tartum 
didelėmis suplotomis vinimis būtų lau
kaiti. Visos tos žaizdos varginu Teresę, 
ypač atliekant kokius nors judesius. Daž
nai jaučia Teresė didelį skausmų esan
čioje šone arti širdies žaizdoje. Jos žaiz
das mėginta išgydyti. Gydytojas prira
šinėjo įvairių vaistų, Tačiau nuo tų vais
tų skausmai didėjo, žaizdos patindavo ir 
parausdavo. Tekdavo liautis gydžius, o po 
to žaizdos palikdavo ir vėl, kaip buvu
sios. f

, (Bus daugiau).
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Justice, Illinois, 79 Street & ArcherAve.

Dalyvauja Campionai Juozas Vincą ir Jack Gansosn

Pradžia I0 v. ryto
Įžanga 50c., Vaikams 10c.

Gera Muzika
Po Vadovyste Povilo Simučio iš Brighton Park

VAŽIUOKITE iki Archer Avė. Už Chicagos miesto ribų paimkite Justice gatvekarj ir lengvai 
pasieksite ČERNAUSKO DARŽĄ

=į
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LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, ILL.
Lietuviai ir Lietuves!

Įtraukti, kas ir sumaišė visi} 
tvarki}.

Po Dau 
seki

/.valdžių kalbus,
— tautiški} dainų eilė ir 

NepamirSkit,. didelio jomar- |laig-si
ko, kuris bus lie|«,s 13 ,1, &r- K#i pl.i(,žodi,s sako>
nuiisko darže. Tai bus mūsų i :4 »*■ kiaušis — geriausis, bet žino
“Draugo” piknikas su labai 
dideliais išlaiinėjiniais.

Į piknikų atvažiuoja 
Jurbarko vokiečių

klaida žiao- 
;aus, kuris užkirto kelia baž-

,nės vis-gi buvo nepatenkinti
dėl suvilimo ir negeistinos

” tvarkos, kas ir ateitvje alsi- 
»’lH'linn« |ieps

ir atvežu labai dideli sūri. | x,,lovan„tina
Kas j j laimės, tikrai laimės! i
Tie sūriai randasi pas Antn-!„“"iailJ apt,jgl) įvykilli,llu; it 
iii} Ambrazaitį, 1437 South :pada],5 taip> |;ad ,,lloraSj 
49tb Avė., Cicero, Illinois. Į ,.js |)uvo ))ai,iruo5ęs dvasiai

" i pakilimo duoti, atvyko be va-
A. L. R. K. Moterų Sųjun-į(j0

.gos pusmetinis susirinkimas; gergs “Draugo” skaitytojas, 
įvyks liepos 14 d., lygiai pu- Į 
sę po septynių, Šv. Antano ’ 
parapijos mokyklos kambary, j
Nuoširdžiai kviečiame visas j --------------
nares susirinkti ir atsivesti' Netekom veikėjos.
®aU^ nari^ Nesenai kun. S. Remeika

Valdybų,. {moterystės ryšių surišo p-ię 

.M. Teiberiūtę su J. Vitkaus 
ku, Kur. Angelų par. bažny- 
ioj.

B800K.LYN, N. Y.

VEIKĖJŲ PORA. Įkus. Girdės jas ne tik lietu-jpapiklyti savo iždų piknikų įtinai, vieni jauni vaikinai, iš- 
Įviai, bet ir svetimtaučiai. jir kitokių pramogų {eigomis, ‘skirtis kelis senesnius. Ji y- 
! Bus nemaža įvairių žaislu. Draugijos Susiorganizavusios, ra dar daugiau organizavimo 
Į Komisija žadėjo susirasti spė-
eialį žaislų vedėjų, kūlis vi
sus įtraukti į linksmybės ra
tų.

Piknikai i šuosius ir bendruosius lietu
Šv. Petro ir Povilo draugi-!vių ir katalikų reikalus ir

ja turėjo piknikų. Jis tęsėsi lipinusi visas draugijas su 
net tris vakarus, liepos 4, uitais reikalais supažindinti ir, 
ir G d. Del nesusekamų dar kiek pajėgia, prie jų aprupi- 
priežasčiu šiemet tiek i šį,‘nimo prisidėti.
tiek į kitus piknikus svečių j Federacijos skyrius yra pa- 
atsilanko neperduugiausiai. dalinęs draugijoms įvairius 
Galimas daiktas, kad nedar- j darbus ii jos tai, pagal save 
bas daugelį sulaiko nuo pili- išgalių, vykdo. Sunkiai tas 
nikų; gal taip pat ir tai, kad [darbas eina, bet eina. Dabar, 
piknikų įvyksta gana daug. įgalima sakyti, laužomi ledai 
Žinoma, yra ir kitų priešas- jr siekiama atvira darbų ju- 
čių, apie kurias spėjama, betįia. Sulaužius ledus, bus pir-

Visos lietuvių katalikų dr- įsi periode, negu pribrendimo, 
jas Roekforde yra susivieni-jKaip kas, kas to nežino, į tų 
jusios vietiniame Federacijos. įdraugijų šnairai ir kreivai 
skyriuje. Šis seka visus vie- Ipažiuri. Mat, įžiūri, kad ne vi-

Karalienės Angelų bažnyčioje, Brooklvn, N. Y., kun. Re
meika moterystės sakramentų suteikė veikėjų porai: J. Vit
kauskui su Al. Teiberiute. (Žiur. koresp. iš Brooklvn, N. Y.).

L. R. K. Susivienymo kp. 
susirinkimas įvyks liepos 13 F-• • • i 4
d., lygiai pirmų valandų. Mo
kesčiai bus priimami nuo pu-

M. Teiberiūtė priklauso prie
L,. Ii. K. Al. S. A. 24 kuopos 

sės po dvylikos. Nariai, kurie |jr buvo rajtinink4 10 me.

tų. nenuilstančiai darbavosi 
ir nemažai darbo padėjo prie

nori užsimokėti prašau nesi 
vėluoti, nes duoklės, atneštos 
j namus nebus priimamos.. 
Reikia užsimokėti ten, kur 
laikomi susirinkimai, t. y. 
Šv. Antano parapijos mokyk
los kambary.

M. Vaičiūnienė, rast.

CLEVELANŪ, OHIO.
L. K. Vytauto 500 m. mir

ties sukaktuvių minėjimas. 
Liepos 4 d. Clevelando ka

talikai, bendrai su tautinin
kais, iškilmingai minėjo L. 
D. K. Vytauto 500 m. mirties 
sukaktuves, 15 mailių už mie
sto, gražiame miške, čekoslo- 

.vakų darže, kur susirinko ke
li tūkstančiai žmonių.•»

Dalyviai į iškilmių vietų su- 
"sirinko trekais ir automobi-■j .'
liais.

D

rengimo vakarėlių, taipgi bu
vo įžymi veikėja ir scenos ine 
gėja, gražiai mokėjo vaidinti 
ir niekad nuo vaidinimo ne
atsisakydavo, kada tik kuopa 
kų nors rengdavo.
Taigi ir užsipelnė garbės nuo 
Moterų Sujungus 24 kuopos, 
kuri suteikė jai atminčiai gra 
žiu dovanėlę — setų sidabri
nių peilių, šakučių ir šaukštų.

kusius aplankyti savus bro
lius Kanadoje.

Nedaug teko kalbėtis, nes 
visi nutraukė į prakalbų sa
lę, kur jau publika laukė.

Prakalbos pradėta tautos 
himnu, per kurį išgamos — 
lietuviški komunistėliai sėdė
jo. Vis tai jų “kultūra”.

Prasidėjus programai vedė
jus pranešė, kad sulaukta sye 
čių ir kiekvienas nori pa
sveikinti brolius kanadiečius. 
Iš eilės sveikino adv. Česrm- 
lis, paskui Sutkus, Mickeliu- 
nas, Šeimis, G rudis, Žaliaduo- 
nis ir p. Žaliaduonienė. 

Sveikinimams
katalikams pasidarė liūdna

Dabar AL S. 24 kuopa pasigesĮdel vietos klebono kalbos, 
darbščios rast. ir veikėjos. J Bolševikai kad plojo, tai plo- 

Al. Teiberiute — Vitkauskim* jo rankomis. Pasibaigus liūd-
turi Amerikoj motinėlę, brolį 
ir 3 sesutes, kurių viena Onu
tė paliko savo vietoj — AE. S. 
24 kuopoj raštininkauti. Onu
tė ir-gi yra pavyzdinga lietu
vaitė ir gabi veikėja.

Be to, AL Teiberiūtė — Vit
kauskienė daug darbavosi ir

.kitose organizacijose; niekuo- 
8-t? valandą ryto susivažia-|a,et nt,atsisakydavo nu0 attk„ 

Tautos Fondui, L. Raudonę-vo trokai ir automobiliai prie 
lietuviško skvero, pasipuošę 
vėliavukėmis ir leidosi į iškil
mių vietų, sudarydami ilgų 

eilę, kelių šimtų automobilių. 
Tik gaila, kad nebuvo žmo
gaus, kas tinkamai būt sut
varkęs ir nurodęs kelių, ku
riuo būt galėję .visi bendrai 
važiuoti į paskirtų vietų.

Dalyvių ūpas buvo geras, 
visi patenkinti, tik, staiga, 
•sužinoma, kad mišių .nebusiu, 
kaip skelbta. Žmonių ūpas 

'staiga nupuolė.
Vietoje mišių, buvo kalhu-

jam Kryžiui. Priklauso ir prie 
kitų organizacijų.

AI. S. G6-jį kuopa, Elizabe- 
tli, N. J., džiaugsis susilaukus 
veiklios narės.

M. D,

TORONTO, KANADA.
Birželio 27-28 d. buvo su

ROCKFORD, ILL.
Kings Woods.

Tuose Kingo Miškuose lie
pos 13 d., sekmadienyje, ren
giamas išvažiavimas šv. Pe
tro ir Povilo parapijos nau
dai. Tuojaus po pirmųjų Mi
šių, kurios bus 8 vai., eilės 
automobilių žada traukti tie
siog į miškus.

Darbšti išvažiavimo rengi
mo komisija, kurių sudaro D. 
Varašius, St. Keliotis, AL Sau- 
tilas, P. Pažėrienė, St. Kas
putis, jau turi parengus įvai
riausių svečiams priimti ir

pasibaigus, linksminti dalykų.
Šv. Petro ir Povilo choras 

žada dalyvauti visas “ iri cor- 
pore”. Ai! skambės, skambės 
jo linksmos ir gražios lietu
viškos dainos po Amerikos miš

netikrinama.
Nežiūrint to, kad piknikai 

neturi didelių pasisekimų, nie
kas nenusimena. Iš jų pasi
daro šiokio tokio pelno para
pijai už paskolinimų pikniko 
žaislų ir dar lieka draugijos 
ižde keletas dolerių.

Šiemet draugijoms reikia 
pelnyti ir jos vienokiais, ar 
kitokiais budais tai padarys.

Draugijų paminklas gražus 
Gerojo Ganytojo altorius, šv. 
Petro ir Povilo bažnyčioje jau i 
pastatytas, bet dar neapmo- ; 
ketas. Visos draugijos savo 
pasižadėjimų nori įvykinti ko į 

Todėl ir ieško

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
INKSTŲ-KEPENŲ-PVSLSS 

Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medai Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole dėl šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus

nam vaizdui, kalbėjo p. Mic- 
keliunas, ebieagietis, ir adv. 
ii. Česnulis. Abu kalbėtoju 
žmones sužavėjo. Baigus pra
kalbas, gražioje tvarkoje iš
siskirstyta.

Birž. 28 d. Chicagos svečiai 
apleido Torontu; liko adv.
Česnulis ir ponai Žaliaduoniai.

9 vai. vakare jau buvo pil- (
nutėlė salė publikos ir laukė Į Bandyk šiandie. Trijų

. . .1 dydžių, vaistinėse. Ieškokite: kalbėtojo, kuru vėl pasako , vardo kickvieno.
prakalbų tema:-Jaunimo gy- i je dėžutėje.
venimas ir iš ateitis ir orga
nizacijų reikšmė. Prakalboms 
pasibaigus, bolševikėliai ėmė 
glėbiais nešti klausimus. Adv.
Česnulis jiems gerai atsaki
nėjo.

Prakalboms pasibaigus vie-

^anoimpro^
HAARLEM OIL
C i’SULES

greičiausiai.

mynęiga.
Šv. Vardo draugija.

si nuliai, kiti dar tik kandi
datai į draugijų, pildo savo 
draugijos pareigas. Aišku, 
kad neilgai taip bus. Po iš
bandymo vieni nariai patys 
jpasitrauks, o kiti bus papra
šyti pasitraukti, nes draugijo
je, galutinai, privalo buii 
pilnu drausme.

šv. Vardo draugija tini 
“Baseball Team”. Jis Roek
forde jau spėjo gerai pasižy
mėti. Jis supliekė daugeli se
nesnių i>- gerai įgudusių “ tva
nu}”. Girdėti, kad žada susi- 
įremti su Chicagos “Vyčių”

Ši draugija dar jauna. Jon'kuriais ’— ne — kuriais *‘tea- 
dabar priklauso, beveik išim- niais”. Pamatysime.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

W!SS1G.
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP CZSISENĖJESIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speclališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už- 
nuodijinią kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, gaivos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gopklės 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. 
420(1 Wcst 26 St. kampas Keclcr Avc., Tcl. Cratvfortl 5573

Kas Valandą
VALANDAI MUŠANT

Į Pietų Vakarinį Michiganą

Benton Harbor 
St. Joseph
Union Pier - Lakeside

New Buffalo - Grand Beach - Sawver -z

Bridgman - Stevensville - Harbert

NAUJOS ŽEMOS 
TEN IR ATGAL 

KAINOS
21 diena sugrįžimui
Iš Chicagos į; 
Grand Beach $3.05 
New Buffalo .. 3.20 
Union Pier ... 3.55
Lakeside .......... 3.60
Harbert .......... 3.75
Sawyer ............. 3.85
Bridgman ___ 4.05
Stevensville ... 4.30
S t. Jo3eph ___ 4.75I enton Harbor . 4.75
Vaikams nuo 5 iki 12 me 
tų amžinus pusė kiliuos. 
Tlkh-tnl psrsldimda kan
dim Motysc, tikietų ofi
se mieste*, Olilhig A Ite- 
(-rcalion Itiireau, 72 \V.
AiL-ąns st., tcl. llnnilolpli 
H2U(I.

PILNAS EGZAMINAS 
$8.00 TIKTAI |8 00

SPECIACI8TAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas

na valanda tęsės pasilinksmi-
. nimo. Ir taip ramiai, gražiai tikrą specialistą, ne pas koki nepa-

Sv. Jono Kr. pašei pos draugi- } j - , • R. trukšmo To- tyrėu* Tikraa »Peclalista8- a-rb* *ro
* o , ,1 10 l TUKSIMO. 1.0 (esorius> neklaus Jūsų kas Juras ken

ronte gyvenų lietuviai tokių kla* ar kur »kauda- bet pasakys pats 
* t po pilno ĮSegzamlnavimo. Jus sutau-

prakalbų da neturėjo ir to- pyslt laiką Ir pinigus. Daugelis kltii 
i . . • >• t .• • • daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl,del jas galima vadinti nusi-

Jurgio parap. bažnytinio cho-įtiek padaryta. Pagelbėti ma 
’ ro mišių giesmės. Įsismaginę Ižai kam buvo. Į
(ne to choro nariai) buvo be į Iš anksto gauta sutikimas'

ruoštos čia prakalbos vardu

jos. Visas renginio darbas bu
vo pavestas draugijos sekr. 

■ma rąžančius ir atgiedota šv. Į J. Krasauskur. Kiek galėta,

pradedu ir tautiškas dainas iš adv. Česnulio, kad sutinka

jomis.
i

Šv. Jono draugijos vardu 
tariu ačiū kalbėtojams ir vi
loms svečiams, kurie aplan-

dainuoti, kurios buvo iiaves- Toronte pasakyti prakalbų,1 .
L „ • . A- - ei r o • • J;e, taip pat ir žaliaduoniui,tos M. N. P. ir L. V. 23 kp. • pasibaigus SLRKA. Seimui, > . v.

, , , .............. ... T, .. • i , i kuris prie šių prakalbų nema-bendram chorui ispildvti. [Niagara ralis. Rūpintasi, kad.............. .., . . ;. ' . ... . . . . ižai prisidėjo.Jaunametės saiungietes su-1,gavus ir dvasiškių vienų kai- .. v. .. „ ,,
... . . ........ .1 Juliau širdinga: aciu P. Kadare Lietuvos vėliava ir nu- betojų, kuris ir tikybinius da-! .. . .. , v. .

.. , . . t, j . • raliunui, K. Jusimui, A. Jus-* dainavo Lietuvos lnnina įrllykelius pajudintų. Bet nelai-1,. . ....‘ ciui, V. Danieliui,

to, kad Jie neturi reikalingo patyri 
mo, auradymul žmogaus kenkamln 
gumų.

Mano Radlo — 8cope — Raggl. 
X-Ray Roentgeno A para tad Ir vl- 
slfikaa bakterlologifikaa egzaminavi
mas kraujo atidengs man Jūsų tik
ras negeroves. Ir jeigu aS patmsl’i 
jua gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryė Jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų skil
vio. žarnų. Inkstų, odos. kraujo, ner
vų, Širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užsiaenėjusią, Jsl- 
kerėjuslą. chronišką Ilgą, kurj ne
pasidavė net gabiam Šeimynos gy
dytojui, neatidėlloklt neatėją pat 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

InėJImas Rūmas 101 <
20 JACKSON BLVD.

Arti Stata Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryta iki 
t po pietų. Vakarais nuo B Iki 1 

Nedėliotais nua 10 ryto Iki 1 
po (lįstų

Dabar jiirimi sykiu reguleris važiavimas į pietų vaka
rinį Miebiganų “kus valandų valandai mušanl” iš Cbi- 
eagos! Patogus motoriniai basai jungia Miebigan City 
su South Šliure Linijos traukiniais išvažiuojančiais iš 
Chicagos tarp (i vai. ryto iki 7 vai. vak. šiokiomis die
nomis ir tarp G vai. ryto ir 9 v. v. suimtomis, šis pui 
kus keliavimas palei Michigano ežerų į St. Joseph ir 
Benton Harbor yra nauju S. V. plentu No. 12, išski
riant Union Pjer ir Lakeside. Iš Chicagos ir atgal į 
Benton Harbor ir St. Joseph yra tik $4.75. Ži niesnčs 
round trip kainos į artimus punktus Miebigane.

Greiti limited, traukiniui 
South Sliore Linijos iš 
miesto išvažiuoja nuo Il
linois Central Suburbini 
stoties, Rundolpli st. ir 
Miebigan avė. ir sustoja 
prie Van Buren st., Roo- 
sevelt Rd., 53r<l St. (įly
dė Purk), G3-rd St. 
(Woodlawn) ir Kensing- 
ton (115 St.).

S. Kurt iniė... negauta iš kunigu nei ... . .....
„ ... . . i . niui, kurie prisidėjo prie to.Kalbėtojui kun. K. Strumų-(vieno.

tis ir Liet. vice-konsulas P. i Birž. 27 d. P. Česnulis at- Į Ilgai bus nepamirštos pva- 
Daugžvardis dalyviams puti-įvyko Torontą,n ir su savim kalbos, tik brangioji dvasiški- 
ko. į atsivežė da šešis delegatus, ja, atkreipkite dėmesio į mūs

Per vidurį programos pa- Kaip linksma buvo sutikti to- parapijos likimų, 
kviesta publika paveikslams kilis garbingus svečius, atvy- J. K.

“Vilniaus kalneliai'

CHICAGO SOUTH SHORR AND SO. BEND RAILROAD



Penktndlcjils, Ucpos 11, 1930 DRAUGAS

KATALIKIŠKOJI SPAUDA.
Spauda, kaip vakarikščiu- bet turi ją ir remti. Dicnraš- 

me “Draugo” .numery buvo tis “Draugas” yra vienas ka-
rušyta, gali būti gera ir blo
ga. Bloga spauda* yra ta, ku
ri varžo ir niekina

talikiškų laikraščių, kuris už-Į 
sitarnauja tos paramos. “Dr- 

žmogaus jaugus” gina katalikų reika-
sąžinę, tikėjimo laisvę ir jmj lūs nuo bedievių spaudos 
draug skleidžia skaitytojams Į šmeižtų. .Jis aprašo mūsų or- 

nesąmoneš. Tad blogosios spau iganizacijų ir draugijų veiki-
dos tikslas yra — griauti kas 
tik tokios spaudos leidėjams 
nepatinka.

Katalikiškoji spauda yra—inuoti. 
geroji spauda, nes ji ne vien ! 
kad nevaržo žmogaus tikėji- i 
1110 laisvės ir sąžinės, bet 
taiposgi teikia tikrųjų apšvie-į 
tų. Todėl, kiekvienas susipra
tęs katalikas privalo tuja

mų. Suėmus visą naudų, kokią 
mums, katalikams “Draugas” 
neša, nei negalėtume jo apkai-

Dienraštį “Draugą” galima 
remti daugeliu būdu; kaip 

|ve: platinimu lietuvių, tarpe, 
užsisakymu knygų iš “Drau- 

knygyno, rėmimu jo su-
. . .-rengtų vakarų, piknikų ir t.

,spauda naudotis, lavinti pro- į 
tų ir kultūrintis. Neklysiu pa- į
sakęs, kad žmogus yra tokiu, j Ateinančiam sekmadieny i- 
kokių spaudą skaito. Jeigu 
jis kokį šlamštų skaito, tai 
jis pats tokiu yra.

Katalikiškaja spauda kata
likai ne vien turi naudotis,

vyks “Draugo” piknikas. Čia 
mes, katalikai, savo atsilanky
mu turėsime progos “Drau
gų” paremti.

Petrukas.

IŠ L. R. K. S. A. 43-TO 
SEIMO.

Teismo valanda.
Ketvirtų dienų, 8 sesijoj

Muliolio kaltę. Einama prie 
balsavimo. Seimo pirm. Šau- 
čiunas rods turėjo žinoti Sei- 
jno tvarkų balsavime, bet pa- 
! leido viešu balsavimu, palai- 
ikydamas vienų pusę. Balsavi-

, , , ... , i mas išteisino Muliolį. Sesijanutarta kasieriui algų pakel- , to
, • -i • »•. + ii I baigiama 8 vai. vale.ti iki šimto dol. menesiui. °

Skundų ir teismo komisijos 
raportai. Kom. pirm. kun. Gar 
mus kviečia komisijos sekre
torių kun. Norbutų skaityti 
sprendimus. Perskaityta visa 
eilė skundų, prašymų ir, su
lig komisijos rekomendacijos,

J. B. šaliunas apkaltintas.
Devinta sesija prasidėjo 

9:10 vakare. Po vardų šauki
mo kun. Garmus skaito, jog 
teismo komisija atrado kaltu 
J. B. Šaliunų ir rekomenduoja 
bausmę prisilaikant konsti-

visi labai ramiai ir vionbal- tucijos. Kalba P. Mačiulis, į
šiai priimti, užgirti.

5:50 P. M. prasideda ta
nelaiminga P. Lukoševičiaus 
byla, kuri Sus-mui atsėjo su
virs šešiolikų tūkstančių dol 
Kom. pirm. kun. Garmus skai
to apkaltinimo rezoliucijų, 
kuri randa: pirmas kaltas P. 
Lukoševičius ir siūlo bausmę 
-— išmesti iš Susivienijimo. 
Visas seimas šaltai ima do-

rodydamas faktais, kad komi
sija įsprendė labai bešališkai. 
J. Šaliunas prašosi seimo do
vanoti, nes esąs nekaltas. Ir 
vėl adv. Česnulis gina Šaliu
nų. Kalba teismo kom. pirm. 
kun. Garmus. Primina P. Ša- 
liuno sauvalę, kas įtraukė Su
mų į “resyverio” rankas ir 
dar per organų iškaliojo na
rius, delko vėl davė progos

JACK GANSON, žynius Amerikos sportininkas 
ir lietuvių ristikų čampionas, “Draugo’’, metiniame 
piknike parodys savo pajėgų.

mėn ir vienbalsiai nutaria.' Su mų patraukti teisman.
Antras kaltas pirm. P. Mulio-i c( . . v.
.. . . , .... I Susiprato ir pirm. Sauciulis, kuriam bausmę skirti su-1

naikino pasėlių, bet padėji
mas nėra dar katastrofiškas. 

Marijampolėje.
Vakar smarkiai palijo, ta

čiau apie kokius nors nuosto
lius šiandien rytą dar nieko 
nepatyrėme.

Alytuje.
Smarkus lietus Alytuj vakar 

tęsėsi 5 minutes. Tačiau jau 
ir taip savaitė laiko kai lyja. 
Vanduo sumirki.no, bulves ja
vus, vietomis sunaikino dar-''
žus.

Panevėžyje.
Taip pat smarkus lietus tik 

trumpą tarpelį vakar lijo, ta
čiau nuostolių nepadarė. Šiaip 
lynoja gražus lietus, nors 
jau jo pakaktų.

Kaišiadoryse.
Vakar per visų dienų lijo 

lietus, į pavakarį pusvalandi 
smarkiau, bet jokių nuostolių 
.nepadarė. Tačiau prilyta per 
daug. Javams galės pakenkti.

Vilkaviškyje.
Visąi mažai lijo. Lietaus 

pakanka.
Liudvinave.

Irgi nedaug lijo.
Barzduose ir Kazlų Rūdoj.
Daug prilyta ir užsemta 

tarpgirių pievos.
Veiveriuose.

Labai daug prilyta.
Meteorologijos stoties davi

niais, Kaune buvo tokitos liū

NEPAPRASTAI DIDELĖ AUDRA SU LEDAIS LIETUVOJE
Kaip Šiauliuose? ’ ir šiandien nuo pat ryto gra-

Šiauliuose vakar, galima Į liai lyja. Tačiau Bubių ir Meš 
sakyti, per dienų lynojo smul-Į kuičių apylinkėje sekmadienį 

nas. Priėjus balsavimui, lei- kus lietus. Visi'juo džiaugėsi i iškrito nemaža ledų, kurie su- 
dižia slaptai balsuoti, bet Š.
lieka išteisintas. Bet nereikia
nusiminti. Da yra laiko. Su
pras ir mūsų broliai — nariai, 
kurie sunkiai uždirbtus cen
tus moka sutaupyti; supras, Į 
kad reikia ir apsaugoti, ne- j 
mėtyti jų teismams, ypatingai i 
tiems, kurie atvyko busu ket- 1 
virto apskričio ir taip nekul
tūringai seime elgėsi, palai
kydami savo pusės grupę ir 
tokiu užsispyrimu priimti ra
portus ir užgirti valdybų se- 
kantiem. dviem metam.

(Bus daugiau)

SKAITYK IR PLATINK 
TIKTAI KATALIKIŠ
KUS LAIKRASCIUS.

lig konstitucijos, tai suspen-i 
duoti. Kįla karštos diskusi
jos. Adv. Česnulis stoja, ut- 
siskiręs iš teismo kom., gin
ti P. Muliolį (gal buvo iš- 
rokavimas?) Svarbiausiu ar
gumentu stato šitų. Sako:

■ P. Muliolis, gavęs “Somons” 
begalo susirūpinęs, įsivaizdi
nęs, kad čion didelis Sus-mui 
pavojus; parašęs laiškutį ir 
net nunešęs į paštų ir pasvė
ręs, kad būtų ganėtinai k rasos 
ženklelių, ir pasiuntęs į Vil
kes Burre p. Šaliunui. Tai 
buvo birž. 27 d., o teisman rei 
kėjo stoti liepos 2 d.” Bet P.
Česnulis, gindamas, pamiršo,1 
kad jis Seimo paskirtas te i-Į 
sybę ištirti.

Jei p. Muliolis gerai supra-Į
to tų baisų smūgį, kodėl ne- f ggajjg.'jf.'1' ■j—■s.-i.-jg! 
vyko New YorkonT D jei TIKRAS VAISTAS VIDU- 

buvo reikalingas P. Šaliunas RIŲ NEGALĖMS

Sll dokumentais, jis galėjo at-! "Dotrolt. Mlch. Aprll 27. Dirbau 

Vykti. Bet tik parade miškelį buvau pilnas breslnlų nuodų. I’cr 2

p. Šaliunui, kuris, sako, ga- "T1“ '’ajtoju“ * (fla n»»-i » r o ja, įr |abai skelbiamai; tonikas). Ne-
vęs jį tik 2 d. liepos ir New gelbėjo! Dabar Imu Trlnerlo Kartų

_. v Vynų ir matau, kad tikrų daiktų už-
Yorkun nuvažiavęs tik 3 d. tikau. r«r«i. kum?
liepos. Teismas, nesulaukęs TRINERI0 KARTUS VYNAS
Kum mn Atstovu ir nnskvres nekuomct ncapv,lla' Tik rplk J*nUHIHO HISIOVU, II paSKyręs bandyti. Jūsų blogas apetitas, sukle-

“resyverį”.
Kalba teismo kom. narys J. 

A. Miekeliunas ir įrodo pirm.

tėjlmas, galvon skaudėjimą#, nera
mu#! miegan ir bendras nllpnuman 
greit išnyknta. Visose aptlekone. Se- 
mpellai dykai Iš Jos. Trlner Co„ 1313 
8o. Ashland Avė., Chlcago, III.

\

AR TURI GILIUKĮ 2VEJŪTIME?
Ateik ir išbandyk savo giliukį 

ant brangių ir naudingų praizų.
Kasdien išskiriant sekmadienius 

ir šventadienius per Liepos mė
nesį.

Central^^^Bank
ATRUSTCOMPAMY 

lllO^hrt 33* Street 
ASUtcBank • • • • ACtatringHouscBank

Valstijinis Bankas Biržos Bankas

Telefonas BOULEVARD 4600
*

Pereitų šeštadienį ir sek-It. Gaisras kilo iš kalvės, 
madienį Klaipėdoj siautė l 3. Birželio 17—18 naktį a- 
smarki audra su lietumi. Nors.pie 1 vai. pil. Viteikos Juozo,
šeštadienį popiet audra trum
pai tesitęsė, tačiau neapsiėjo

gyv. Kaniūkų km., Alovės v. 
sudegė kluonas, kuris buvo

be aukų. Žaibas užmušė “Vy- apdraustas 1000 lt. sumai.
tauto Didžiojo” gimnazijos 
mokinį Jurgaitį. Jis grįžda
mas iš skautų susirinkimo ėjo 
per kareivių mankštymo aikš-j

(Nuostolių padaryta 1900 lt. 
įGaisras kilo dėl neatsargumo 
su ugnimi.

Nežinia dėl kurios priežas-
tę. Žaibas pataikė jam tiesiai 
į krūtinę ir pataikė į širdį. 
Jurgaitis — 18 metų septin- 

itos klasės mokinys.
Provincijoje audra, o ypač 

smarkus vėjas ir ledai pada
rė gana daug nuostolių ja
vams, daržovėms ir vaisių so
dams. Daugely vietų sulaužy
ta telegrafo ir telefono stul
pai, išrauti su šaknimis me
džiai, išdaužyti langai ir t. t. 
Ledai buvo gana stambūs: di
delio riešuto didumo. Vevir- 
žėnuose vėjas nuplėšė vietinės 
medinės bažnyčios stogų. To
kios audros Klaipėdos krašte 
seniai nebuvo.

GAISRAS PRIE SKA
PIŠKIO

ties kilus gaisrui sudegė Bau- 
gmandžo ir Jazdausko' tvar
tas ir laidarys su inventorium 
Čeponių km. Gruzdžių v. Be 
to, sudegė 3 kiaulės ir 2 ver- 
išiai. Nuostolių padaryta apie 
i6,000 lt. Turtas neapdraustas.

“Ž. P.”

Remkite tuos Profesionalus 
Ir Biznierius, kurie garsinasi 
dienrašty] “Drauge”.

į. —-r įra1.1 »

Galvos skaudėjimas

- Birželio 21—22 d. Mačins- 
kio Mykolo, gyv. Braškų km., 
Skapiškio v.y dėl nežinomos 
priežasties sudegė gyvenamas 
namas ir svirnas su buvusiu 1. e I
jame turtu. Nuostolių padary- b 
ta apie 1000 lt. sumai. Tro 

tys, kurių ligi šiol dar niekad, lesiai buvo neapdrausti, 
neužregistruota, būtent 75 mi
limetrai, Dotnuvoj — 27, Klai
pėdoj — 42, Lazdijuos — 54, 
Biržuos — 28, Telšiuos — 13, 
Palangoj — 23 ir Panevėžy — 
Zarasuos tik 1, Ukmergėj 8, 
35.

Santrauka.
Liūtys Kaune ir apylinkėse 

padarė daug nuostolių, ta
čiau, kaip matyti iš provinci
jos telefonogramų, liūtys ėjo 
neperplačia juosta dabar dar 
sunku nustatyti.

KETURI GAISRAI

1. Birželio 22—23 d. Kruo
pių v. Sutikiu km. sudegė gy
venamas namas. Nuostolių pa
darytai 2500 lt. sumai. Trobe
siai buvo neapdrausti.

2. Š. m. birželio mėn. 18 d. 
12 v. Panevėžio aps. gydytojo 
dr. Mačiulio Pajulių dv. (Smi
lgių v.) kilo gaisras. Sudegė 
2 kumetynės, vertės apie 1000

Visiest

Reumatiz
mas

NEVISUOMET galtl sulaikyt dar
bą ir pasiduot galvos skaudėji-

4 < rv , f «mui- bet visuomet galit gaut tokios 
Z. P. kankynės palengvinimų! Piliukė ar 

dvi Bayer Aspirin kiekvienų kartų 
palengvins galvos skausmą. Visiškai 
nekenksmingas; tūkstančių gydyto
jų rekomenduotas vaistas. Sėkmin
gas priešnuodis skausmui, kurį mi
lijonai vyrų ir moterų naudoja tu
rėdami šalti, ir galvos skaudėjimų: 
neuralgijų ar neuritf; routaatizmų, 
sirenų skaudėjimų, skaudančius są
narius, ir tt. Paskaitykit nurodytus 
budus vartoti kurie eina kartų su 
Bayer Aspirin ir persitilirinsit, kiek 
skaudėjimo šios piliukės jums tik
ras Aspirinas. Turi medikaiĮ patvir
tinimų. Žinot kų imat. Dėželėj žodis 
"tikras" raudonai parašytus.

BAYER
ASPIRIN

(jein

Moterų pilnai madnos gryno 

šilko pančekos, creap, cbif- 
fon, Picot viršais, įvairiau- 

įsių naujausių spalvų panče

kos. Regulerė vertė $1.50, 
šiame išpar
davime tik 87c

MOTERŲ NAMINĖS IR IŠEIGINĖS 

DRESES

Dūlis pasirinkimas madų ir stailių mo
terų naminių ir išeiginių dresių. Regule
rė kaina iki $3.49. Dabar po

$1.791 $2.79
Bernaičių ir mergaičių dra
bužiai ir žaidimo siutai saizai 
2 iki 7. Regulerė kaina 
$1.00, šiame I
išpardavi
me ....... 79c

ORY GOOOJ

1800. 
47 St.

Moteriški, balti filipiniški gražiai ranka
išsiuvinėti apsivilkimai, visokių šaižų.
Regulerė kaina '69c., per, 
įš išpardavimų
tik 39c

VYRŲ RAYON ŠILKINIAI UNION 
SIUTAI

Puikus Rayon vyrų union siutai, pritai
kinti vasarai, lialti, rausvi, žemčiuginiai
ir mėlyni, kol ją bus 
vertė $1.25
po ................................... 79c

NEBALTINTA DROBĖ

nebaltinta drobė,40 colių platumo
18c. vertės, dabar 
šiame išpardavime 

perpus. Yardas ... 9c
Mergaites nuo 8-16 metų amžiaus, prisidėkite prie musų Stitch- 

ing Contest. Laimėtojoms bus suteikiamos dovanos! 
“KLAUSK MUS APIE TAI”

sumirki.no
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C H I C A G O J E
TROKAI Į ‘DRAUGO” 

PIKNIKĄ.

Veik iš visu (’hieagos ir a-

j Gražy ir griaudu bažnyčio
je pamokslų pusakė gerb. pra
jotas kliu. Al. L. Krušas, gi 
Skapuose gerb. kun. Ant. C.

pylinkių kolonijų išeis trokai Martinkus. Visa tai begaliniai 
ateinantį sekmadienį į “ Drau-įjaudino gyvuosius, labiausiai 

velionio artymuosius.go” piknikų.
Wešt Sidėj pirmutinis tre

kas, kurs turės muzikantus.
A. a. Kazimieras Naugže

mis mirė po kelių valandų li-
nuo Ausros Varta pur. baznv- • • ... ., .
.............. o . -v „č !Ur()S> visai netikėtai; negailes-eios išeis po o vai. imsiu. La-i,. •• ... , , _ „ .r . Itingoji mirtis atskvre Kazu
sai trokas paims V ėst Sidėš mierų nuo mylimos moteries

ir vaikelių. Sekmadienyj,
(birž. 2!) d.) buvo bažnyčioj,
Šv. Mišių klausė (pusę po še- 

718 W. 18 st., paims šv. Onos \ . . .. . . v’ 1 v siu), gi pirmadienyj (birz. 30

darbifainkus ir. tas pat trokas 
važiuos į Dievo Apvaizdos 
par. ir nuo p-nu Sklido namo,

dr-jos narės, kurios darže pa
tarnaus restorane. 2-ras \Vest

d.) pusę po trijų ryto jau jo
siela aname pasaulyj buvo. 

Sidės trokas išeis po sumos, B. • . , . . . 'v. . t Štai, koks misteringas zmo-
Su šiuo troku važiuojant rei- • c« i • •*’ gaus gyvenimas. Svarbiausi
kės mokėti po 25c. ten ir at
gal.

Brigl^on Parko piknikierių
organizatorius K. Anužis pra
neša, kad expressininko An
tano Ticzkaus trokas, talpinau 
kis virš 60 piknikierių, jau ne
sutalpina visų norinčių va
žiuoti. Vietinis “Draugo” F. 
Gubista taip uoliai platino pik

dalykų — gyvybę — negali 
pats sau rytojui užtikrinti.

A. a. Naugžemis pasižymė
jo gerais darbais. Buvo vie-

A. L. R. K. Moterų Sąjungos kuopa, Gary, Ind., savo 5 metų gyvavo sukaktuvėse.

ženkleliai. Nutarta padaryti 
100 — 50 moterims ir 50 vy

nas pirmųjų sios parapijos lun } ranis> Įgaliota pirm. Juozas
datorių. Per daugelį metų 
komitetu. Pirmu reikalu sta
tė parapijų, bažnyčių ir jos 
reikalus. Visų savo gyvenimų

Ibuvo pavyzdingas katalikas, 
niko tikietus, kad tikisi už pric daugdio dran.
savo darią pelnyti pirmutinę gij|J ;r flarbavosi. j,abd.
dovanų.

Blankus.
Iždininkas A. Grisius kai- 

kuriuos įstatų punktus patai
sė; kas sirgęs už dvi savaites 
paims pašalpų, gaus iš anksto 
užsimokėti už C mėnesius; kas 
paėmęs pašelpų daugiau kaip

Ciceriečiaį, kurie dirbs prie m- visas kataiikiškas jstai. 
baro, džiaugiasi, kad tini gf‘-Įgas> ypatingai Šv. Kazimiero 
rų manadžieiių J. Grybauskų, įVienuolynas nustojo

|katalikiško misijų laikraščio 
Jdatintojas, kuris prašė Auš
ros Vartų klebono pagarsinti 
parapijonams, kad jo “Krikš
čionių šeimos” platinamas lai
kraštis yra begalo įdomus ir 
naudingas. Klebonui paaiški
nus, kad parapijoms turi sa
vo lietuviškus katalikiškus

! I a i k rašė i us “ Laivų ” ir “Dr
augų”, agentas atsakė, kad 
ijis nuolatos eidamas per šei- 
i mylias savo ausimis girdėjęs, 
jog lietuvių jaunimas nemo
kąs jų skaityti ir per tai skai
tąs anglų kalboje leidžiamus 
įvairius raštus ir dažniausia 
niekam tikusius.

SKAITYKITE IR PLATIN* 
KITĘ “DRAUGĄ".

turtas-ir garbė visados kiltų. |ra mokyklos ir bažnyčios va-dėjimo lietuvių bažnyčioje
Yra geras katalikas ir senas 
parapijonas, uolus katalikiškų 
laikraščių, “Draugo” skaity-

lymas ir kiti pataisynku. 
Buvo kilęs klausiuuts ar tam

darbui samdyti darbininkus
tojas, tikras lietuvis patrijo- ar ieškoti talkininkų. Pasiro-
tas. Chicagų apleidžia liepos 
14 d. Į laivų sėš' lG d. liepos.

Aš, Juozas Blankus, kaipo 
pirm. draugijos Šv. Jono E- 
vangelisto, vyrų ir moterų,

dė, kad talkininkų ir talki
ninkių iš pat pradžios atsi
rado, o toliau vis daugiau at-

“Lietuvių dienų” prasidės iš
kilmingomis pamaldomis ir po 
pietų 2 vai. bus paradas mies
te, vėliau visų bendras posė
dis, vaidinimas ir kalbos. Jau 
trečias metas, kaip AVisconsi- 
no lietuviai vasaromis šuva-

Sųp 5 kp. pirmininkavo. Re- už dvi savaįtes> gaus užsimo-Įlinkiu draugijos vardu tau,
kėti už visus metus iš anksto j brangus broli, laimingos ke- 
ir visus kitus mokesčius; kas lionės, laimingai parkeliauti

siranda kaip vyrų, taip ir mo- jžiuoja vienon vieton. Užpernai 
terų. Jie savo laikų! ir darbų turėjo susirinkimų Keno- 
aukuoja par. reikalams. Įshoje, pernai Mihvaukeje, o

Malonu paminėti, kad tie šįmet Sheboygane. Tikrai ma-

MOTINOS dabar 
sužino vertę

MAGNEZIJOS

kurs sudarys savo unijų, 
kurion norintieji galės įsira
šyti.

Šv. Onos dr-jos narės, ku
rių
restorane
Buividienę, o kasierka bus 
p-nia Skudienė.

Torvnoflakiočius organizuo
ja vietinis “Draugo” agentas 
Silvestras Paukštis, kurs pik
nike dirbs prie sportiškų laz
delių. Pagelbininkas pramato- 
mi Pr. Veriga, Adolfas Rada- 
vičius, Mikolas Paukštis, Jus- Draugija Šv. Jono Evange- 
tinas Bulava ir kiti. Taipgi disto laikė priešpusmetinį šu

didelio prietelio. Užtad, nors 
laidotuvių dienų buvo labai 
lietinga, tečiaus plati pažintis 
a. a. Kazimiero — jo draugai, 

ių geras būrys patarnaus, prįcteliai skaitlingai dalyva- 
estorane, už vedėjų tini Orių VQ paskuĮįnįam patarnavime.

Bažnyčia pamaldų metu bu-

dovanas paims už nesirgimų, 
turės būti užsimokėjęs už me
tus iš anksto; kaspaėms po
mirtinę, o prigulės draugijoj, 
turės užsimokėti už metus iš 
anksto.

Knygųč patikrinimui išrink
ti: J. Staselis ir P. Zičkus.

vo pilna žmonių ir kapuose Nutarė draugijos pinigų 200 
dideliausi būriai. Matėsi iš Į.do] padėti ant nuošimčio j 
visų kolonijų.

savo parapijon — Anykščiuos- 
na laimingai gyventi ir gai
vinti savo krutinę Lietuvos 0- 
iu.

Laimingo su tamista pasi
matymo Lietuvoj.

J. Blankus.

i -
Tyla.

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR.

šios kolonijos biznieriai lenk- 
tyniuosis su Marųuettepar- 
kiečiais prie baro, o kitų ko- 
lęnijų biznieriai nemano ap 
sileisti.

A. NAUGŽEMIO LAIDO
TUVĖS.

surinkimų birž. 29 d., Dievo 
Apveizdos parapijos mokyk-* 
los kambary.

Susirinkimų atidarė pirm.
Juozas Blankus, nutarimus' 
perskaitė rašt. P. Kupronis.
Fm. rašt. A. Daviato, kuris 
buvo apsirgęs, vieton laikinai 
išrinktas J. Grišius.

Draugijon įsirašė: A. Čer- 
l.auskas. Ligonių dr-ja turė
jo du: A. Seulį ir J. Bartaus- 
kį.

A. a. J. Urbonavičiaus po- džius šių šalį. Jo vieton iš-

skolinimo ir namų statymo 
bendrovę “Lietuva”.

Šeiminiško išvažiavimo pra
nešimų darė J. Blankus, komi
tetas A. Grisius, J. Augusti
nas, kad mažai liko pelno, 
nes lietus tų dienų žmones nu- 
gųzdino. Po lietaus kad ir bu
vo giedra, bet žmonių jau ne
atvažiavo. 1

Iš Vytauto sukaktuvėms I 
minėt K-to susirinkimo pra- Į 
nešimų darė A. Grišius. Kat- Į 
rie atstovai buvo išrinkti lan- I 
Ryti K-to susirinkimus, bet 
jų nelankė, jų vieton išrinkta 
kiti: L. Gaižutis, S. Remėkis.

Rast. P. Kupronis pranešė 
atsisakąs iš vietos, nes aplei-

SVARBUS VEIKIMAI AUŠ
ROS VARTŲ PAR.

Westsidieeiai praleidę savo 
parapijos piknikų, stojo ir 
naujų darbų. Pirmoj vietoj y-

biznieriai, kurie negalėjo at
silankyti į parapijos piknikų, 
dabar atsiuntinėja po dešim
kę. Pirmutinis tų padarė biz
nierius Andrius Karninskis, 
2341 So. Leavitt St.

X Antradienyje pas Auš
ros Vartų klebonų lankėsi 
kun. P. Garmus, Slieboygan’o 
klebonas, kviesdamas westsi- 
diečius dalyvauti Wisconsino 
“Lietuvių dienoje”, kuri 
šiais metais rengiama 20 d. 
liepos, Slieboygano mieste. Šv. 
Marijos Panos Nekalto Prasi-

PADĖKA

Bridgeport. — Šeštadienvj, 
liepos 5 d. įvyko laidotuvės 
vieno pirmųjų šios parapijos 
kūrėjų, visų kilnių organiza
cijų nario, įstaigų rėmėjo a.
a. Kazimiero Naugžemio. Įmirtinė bus pasiųsta Lietuvon

Laidotuvės buvo ypatingai jo moteriai. Pinigus pasiusti 
iškilmingos, gedulingos. 8:30 [galiota valdyba.

rinktas J. Grišius. P-nas Ku- 
prionis draugijoj priklauso 
apie 20 m. Buvo veiklus na

Kadangi Phillips 
Milk of Magnesia 
gelbsti užlaikyti vai
kus sveikatoj ir ge
rame upe, tai kiek
viena motina privalo 
apie jį žinoti.

šis nekenksmingas 
veik be skonio vais
tas geriausia pašalina

vaikuose tuos sitnptomus, kurie pa
prastai k-įla dėl surūgusių vidurių, 
vėmimo, karščiavimo ir dieglio. 
Kaipo lengvai liuosuojantis, jis 
švelniai veikia, bet tikrai, pašalin
damas sukietėjimą, slogas, vaikų 
ligas.

šaukštukas Phillips Milk of Ma
gnesia aUieka darbą pusės paintės 
kalkinio vandens prirengiant karvės 
pieną kūdikiui. Daugelis vartojimo 
būdų yra išaiškinti knygoj "Useful

lonus panaudojimas automobi 
lių ir lengvo susisiekimo ge
rais keliais! “Lietuvių die
na”, kur ji nebūtu surengta, Į Information". Ji jums DYKAI bus 

pasiųsta. Kreipkis } The Phillips Co.,
palieka begalo didelio įspū
džio ypač į vietinius gyvento
jus ir jaunųjų kartų!

X Šių savaitę iš Tecliny, UI. 
nuo Dievo žodžio skelbėjų mi-

117 Hudson St., New York. N. Y.
Pirkdamas žiūrėk, kad gauti tikrą 

Phillips Milk of Magnesia. Dakttu- 
rai jj ligoniams skirdavo per 50 
metų.

-Milk of Magnesia” buvo Chas. 
H. Phillips Chemical Co. S. V. re
gistruotas vaizbos ženklas ir jos

.... , , i,- , • j- Ipirmtakuno, Chas. H. Phillips nuosijomenų atvyko VVestsiden 4875.

METŲ SUKAKTUVĖS

O

< *

vai. ryto kūnas atneštas baž
nyčion, kurios kleb. gerb. pra
lotas M. L. Krušas nuėjo iš 
namų patikti. Bažnyčioj visi 
penki altoriai seselių Kazi- 
meriečių buvo gedulą papuoš
ti ir penkios šv. Mišios laiko
mos kartu: prie didžiojo — 
gerb. praloto, prie pirmųjų 
šoninių — gerb. kun. I. Al- 
bavičio, gerb. , kun. J. Šiau- 
linsko prie antrųjų šoninių— I 
gerb. kun. A. C. Martinkaus, 
gerb. kun. F„ Jurgaičio. Per ! 
šv. Mišias p-lė Franutė Ga- 
ruekaitė, vargonuojant gerb., 
Pociui, gražiai giedojo solo 
“Avė Maria”. A. Rėmėjų 2; 
«kyr. narės ir Apašt. Maldos 
dr-jos narės sudarė didelį Į 
būrį einančių prie šv. Komu- Į 
nijos.

Pirm. pranešė, kad baigiasi iy: ir stengėsi, kad draugijos

Saugumas Pirma Visko
Dabar yra laikos perkelti savo taupomųjų sąskaitų 

į šį Bankų. Viskas, kų jus turite padaryti, yra tai at
nešti savo taupmenų knygelę — toliau mes viską at
liksime. Depozitai padėti iki Liepos 15 d. neš nuošim
čius nuo Liepos 1 d.

HALSTED EXCHANGE NATIONAL 
BANK

Halsted Street at 19 Place

KAZIMIERAS NAUGŽEMIS
Šiuomi reiškiu gilų ir širdingų' ačiū visiems pri- 

sidėjusiems prie atidavimo paskutinio patarnavimo 
mano vyrui, A. a. K. Naugžemiui. Gerb. kun. pralo
tu! M. L. Krušai, kunigams Ig. Albavičiui, J. Mar- 
čiulionui, A. Martinkui, J. Šaulinskui ir F. .Jurgai
čiui.

Gerb. varg. p. A. S. Pociui, p-lei F. GaruCkaitei. 
Didžiai gerb. Seserims šv. Kazimiero, Labd. Sų-gai 
šv. Kazimiero Akademijos Rėmėjų 2 sk. Apaštalystei 
Maldos, Šv. Jurgio dr-jai. Ačiū ir lai Dievas atmo
ka visiems asmenims ir draugijoms aukavusiems Mi
šias šv. ir gražias gėlės.

Velionies sunui Antanui Naugžemiui dėkoju už 
didelį širdingumų ir paramų man suteikta šioj liūde
sio valandoj.

Visiems dalyvavusiems bažnyčioje pamaldose ir 
palydovams į kapines lai V. Dievas atmoka aš ne
sugebu ganėtinai atsidėkoti.

A. a. Kazimieras jau šaltoj žemelėj pats nebega
li išreikšt dėkingumo už jam suteiktų pagarbų ir 
patarnavimų, tad jo atminti gerbdama aš reiškiu 
giliausios padėkos jausmus visiems.

Nuliudusi:
Žmona, Barbora Naugžemienė ir visa šeima.

A.

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

sulaukęs 36 m. amžiaus, gimęs Kėdainių Apskr., 
Pernaravos valšč. Kaitrios I’reikapės. Paliko didelia
me nuliūdime moterį Stanislavų ir du sunu Vladislo
vų ir Robertų, senų montinelę Lietuvoje ir broli Vin
centų Amerikoje.

Jau štai metai suėjo kaip musų mylimas vyras 
ir brangus tėvelis persiskyrė su mumis ir su šiuo 
pasauliu. Sunkus, ilgi ir graudus buvo šie metai. Ro
dės, kad jis dar bene sugrįš, bet protas sakė, kad 
taip nebus. Tad Gailestingas Dievas tesuteikia tavo 
nemariai sielai amžinų atilsį, o mums kantrybės ir 
spėkų tęsti šių* žemiškų kelionę. Ilsėdamasis pas Vieš
patį, lauk mus pus tave ateinant.

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

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

1500 S. 49 Avė., Cicero, Tek Cicero 3760
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ŽINIŲ-ŽINELĖS
• — - - —

X Šiandie Grant parke (ar
ti Roosevelt Rd. ir Grand 
Boulevard) L. Vyčių mergai
čių basebolo lygos žaidimai. 
Žais: Town of Lake su Nortb 
Side, West Side su Dievo Ap
veizdos parap., Cicero su Bri- 

dgeport, Brigbton Pnrk ty
mas liuosas. Žaidimai prasi
dės 7 vai. vakare.

X Liepos 9 d. L. V. Chica

gos Vyčių Apskr. laikė mė
nesinį susirinkimų, kuriame 
išrinko komisijų kuopų įneši
mus busimam seimui sutvar
kyti. Visos kuopos savo įne
šimus turi atsiusti prieš lie
pos 27 d. šiuo adresu: Mr. 
A. Lapinskas, CG35 S. Saera- 
mento Avė.

kos krautuvė, pasidarė ant 
tiek populiarūs, kad jau ir be 
garsinimo visi apie juos ži
no ir jų laukia.

Pereitam sekmadieny, iš sto 
ties WCFL vėl teko gėrėtis 
gražiu dainayimu ponios Suu-

Lietuvių Auditorium, 9 ir 
Lincoln gatvių, AVaukegan, 
Illinois.

Šį išvažiavimų rengia Waū- 
keganiečių “spulka9, kaipo 
ekskursijų Chicagos spulkų 
delegatams.

DAKTARAI:

Telefonas Grovehlll 1262

DR. A. G. RAKAUSKAS

LIETUVIŲ VALANDA.

Radio programai, kuriuos 
rengia Jos. F. Budriko muzi-

GRABORIAI:

Simpatiškas —
Mandages

Geresnis ir Piges
nis už kitų pntar- 
navimas.

i Telefonas Yards 1188

rienės. Ji labai gerai išpildė 
keletu numarų, akompanuojant gos raštininkui priduoti savo 
vargonais. [vardus, kad galima būtų pra-

Taipgi p-nas Sauris valgo- nešti waukega,mečiams, kiek 
nais sugrojo keletu'gražių lie- atsilankys.

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2433 W. MARQUETTE ROAD 
Kurie važiuos, meldžiu Lv- 'Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. — 

6 ir 7 Iki 9 vai. vakare. 
Sertdoinls nuo 9 — 12 vaJ. ryto. 

Nedėliotais pagal sutartį.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Weatern Avonue 

Tel. Proepect 1028
Rezidencija 2369 So. Leavitt St. 

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

Nedėlioj pagal susttarikną

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAG R ABU VED® J AI 

Didysis OflaEjs:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 it 1743 
SKYRIUS

4447 So. Falrlleld Avenue 
SKYRIUS

1414 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero r 7 94 

SKYRIUS
8241 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3241

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 7582

S. D. LACHAwICZ
LIETUMS GRABORIUS

Patarnaij*. lailotuvėse kuopigiau- 
sla. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu kerite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2516 Arba 2518

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

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

J. LuIeviSius
GRABORIUS IR 
BALSAM UOTO JAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
8108 3. Halsted
S r. Chicago, III.

Tel. Victory 1114

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1G50 West 4Gth St.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHSCAGOJE
Laidotuvėse pa

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

OFISAS
868 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Ha’sted Street, Tel. 
Victory 4088.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Masu patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes netoli
ma Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

O f 1 a a a
4603 S. Marsbfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

Naujausio iš
radimo su go
riausiais pa
tobulinimais 
ambulansns 
(ligonvcži- 
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. EUDEIKIS KOMP.

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

. i 
I?'i

tuviškų melodijų. Reprodukci
jos muzika buvo gera, o lie
tuviška veselia-tikrai buvo 
šauni, pilna įvairių dainų ir 
muzikos.

Budriko radio programai 
visados yra įvairūs ir žingei
dus, per tai visiems ir pa- [valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllals 

tinka.
Teko nugirsti, kad sekan- į 

čiam sekmadieny Budriko 
krautuvė duos gerų radio pro
gramų.

Radio klausytojas.

John J. Zolp., rast.

Rez. Tel. Midway 6512

Ofiso Tel. Vtrglnia 4084
Rezidencijos: V** Buren 8844

DR. T. DUNDULIS

i

DR. R, C. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 2 4-tas Street 

Telef. Canal* 1713-0241

GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS 
4142 Archer Avenue 

Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 
S Iki 4 Ir 4 Iki 8 v. v. 

Nedėllomls nuo 10 Iki 12 ryto 
Namų Cfisas 8418 Franklln Blvd. 

Vai.: nuo 8:80 Iki 4:84 vak.
Ir Ketvergais vakare

DR. ŽMUIDZINAS

PRANEŠIMAI.

GYDYTOJAS. CHIRURGAI IR 
AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue 
Tel. Drezel 6323 

Vai.: 8 Iki 10 ryto 
1-8 vai. vakare

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI:

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

Kampas 46th Ir Paulina Sts. 
Tel. Boulevard 6203

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

BUTKUS
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UNDERT AKINO CO.
P. B. Hadley Lic,

Koplyčia Dykai
WEST 18th STREET

Canal 3161

Ofiso Tel. Victory 8898
Rezidencijos Tel. Dreyri 4141

DR.A.A.ROTH
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. 
Nedėllomls Ir šventadieniais 10-11

Tel. Hemlock 8700
Res. Tel. Prospect

DR. B. ARON

Dievo Apveizdos Parap. —
D. L. K. Vytauto 500 metų 
sukaktuvių apvaikščiojimo vi
sų draugijų atstovų susirinki
mas bus liepos 11 d., para
pijos knygyno kambary, va
kare po pamaldų. Kviečiami 
visi susirinkit, nes daug yra 
reikalų svarstymui. Kurie at
stovai esate išrinkti iš drau
gijų, malonėsite visi dalyvau
ti. Juozas Blankus, koresp.

Lietuvos Statybos ir Sko
linimo Bendrovių Lyga lai
kys bertainiiiį susirinkimų lie
pos 19 d., 7:30 vai. vakare,

NAUJAS IŠRADIMAS
Kurio svietas per šimtus metų/lau

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

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

T. A. D. PRODUCTS 
8133 So. Halsted St. Chicago, III.

Ofiso Ir Res. Boulevard 6918

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

Ofiso valandos nuo 1 Iki S po 
pietų Ir 4 Iki 8 vai. vakare

Res. 8201 S. WALLACE STREET

ADVOKATAI

Telephone Central 6926

F. W. GHERNADGKAS
ADVOKATAS 

134 Nortb La Šalie Street
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 •'tki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ. 

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

PAUL. M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Sulte 721 First National Bank Bldg.
38 S. DEARBORN ST.

Tel. Randolph 8130-6131. Vai. 10-6 
Vakarais: 2221 W. 22nd Street 

(Su Adv. John Kuchlnsku) 
Vai.: 6-8; ser. Ir pėt 6-4.

Tel. Canal 2652

A. PETKUS
GRABORIUS 

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

Tel. Victory 4488-84
Res. 4424 S. R0CKWELL ST.

Tel. Virgin!* 1290

JOHN SMETANA, 0. D.

OPTOMETRISTAS
Aklų Ekspertas Ir pritaikymo akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kam p. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėklt mano Iškabas 
Vai. 9:30 ryt Iki 8:30 vak. Seredo
mis 9:30 iki 12 v. Nedėllomls nėr 

skirtų valandų. Room 8 
Phone Canal 0523

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. L* Baile St., Room 1741 
Tet Randolyh 0881-0883 Vai. 4-4 

Vakarais
2241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Victory 4682
7-4 vai. vak apart Panedėllo Ir 

Pėtnyčloy
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DS< ...

Tel. Wentworth 3000

Bez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

JOHN J, BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

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

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 6090 

Name; 8 lkl 9 ryte Tel. Repub. 9606

Ofiso Tel. Victory 8887

Of. Ir Res. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-8 po 
plet. Utarn. Ir Suhat Nuo 3-9 vak. 

^Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Rcpublic 8461

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAB 
Gydo staigias ir chroniškas Ilgas 

vyrų, moterų Ir valkų

0818

DARO OPERACIJAS
Ugonlus priima kasdieną nuo 

bletų iki 8 vai. vakaro. 
Nedėllomls Ir seredomis tik 

Iškalno susitartu

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6156 South Kedzle

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

Ofisas ir Laboratorija ’ą
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

PRANEŠIMAS

OR. M. T. STRIKOL Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠGYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belsklo-Rakščio aptle- ' ,
kos) po nr. 3423 West Marųuette Rd. , L: 2 iki 5 po piet1> 7 lkl 9 vak.

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.

Valandos: nuo 2 iki 4 po plet. Tel. 
Prospect 1938.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 lkl 8 vakare. Tel. Boulevard 7826 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1928. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

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

Tel. Kenvvood 6107
Valandos:

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

apart šventadienio Ir ketvirtadienio

OFISAI:
4901 — 14 St 2924 WashingtOD 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzle 2460.2461

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

Nedėllomls
Susitarus

AKIŲ GYDYTOJAI:

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

Valandos nuo 10-12, 1-3, 7-9 
Km.. 2506 W«t 69th St, 

Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare

DR. VAITUSH, 0. P. D.

DENTISTAI
Office Boulevard 7642

DR. C. Z. VEZEUS
LIETUVIS DENTISTAS

4446 Bo. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos

T*L Canal <222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTI8TAB

2201 W1ST 22nd STREET
(Kampas Leavitt Bt)

Valandos* Nuo S lkl 12 ryto 
nuo 1 lkl 6 vakare

Seredoj pagal sutari)

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 6223 

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6466

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas ’

1821 SOUTH HALSTED BT.
Rezidencija 6600 So. Arteslan Avė. 

Valandos 11 ryto lkl 8 po pietų 
S lkl 8:80 vakare

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofis^ po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—13 nuo 2—4 pe 

pietų: 7—8:84 vakare 
Nedėllomls 16 iki 13

Telef. Midway 2880
Tel. Cicero 2962

DR. S, ASHER Tel. Boulevard 1461

DR. V. A. ŠIMKUSDENTISTAS
4901 W. 14 St. Cicero, m !

X-Ray Ir Gas į
Valandos: 10-12 ryt., 1:30—6 Ir 6-6 _ „ _ ___
vai. vak. Seredomis ir Ned. susitarus 3343 SO. HALSTED STREET

Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris

Tel. Armitage 1740 Valandos: Nuo 2 — 4 
T—9 vakare

». P.

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)

Dentistas
1808 MILWAUKEE AVĖ

Kampas North Avė.

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

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

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą kuris 
esti priežastimgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-

Nortvvest Tower Bldg. Room 
Vai., 9-12 ryto; 1-8:30 vai. vak
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DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

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

DR, HERZMAN
Iš RUSUOS

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

| Gydo stalgias Ir chroniškas Il
gas vyrų, motorų Ir vuikų pagal nau
jausius metodus X-ltay ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET

mo, skaudamą akių karšt). Atltai- jo ofi.SU Nortll Side j, 0 ClCe- 1
Pirmiau Dr. Gussen ture- valĄndos: J!“0 *° 12 pletu ,rnuo 6 Iki 7:30 vai. vakare.

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Franklln 4177
Nuo 9 lkl 1 Išėmus Subatas

62 East 107-th Street
Kampas Mtchlgan Ava 

Tel. Pullman 6956
Nuo 8 |kl 9 vak. Ir Bubatomle

sau kreivas akis, nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
regystę.

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

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
i Tel. Boulevard 7589

Tel. ofiso Canal 3110 Rez. So. Shore 
roj laikė skyrių. Dabar Cicc- 2238. arba Randolph 6soo. 
roj susilaukė tiek pacientų,'
kad Nortb Sidėj skyrių užda
rė.

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

kainų.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8804

VALANDOS:
Nuo 10 lkl 12 dieną 
Nuo 2 lkl 8 po pietų.
Nuo 7 lkl 9 vakare.
Neč8l. nuo 10 lkl 12 dieaą

L
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Z S D R A U a A S Penktadienis, Liepos 11, 1930

Kaip žinoma, žymus lietu
vių gydytojas ir finansinin
kas dr. S. Bronza šių vasarų 
važinėja po Europų, aplanky
damas ten pačias garsiausias 
vietas. Šiomis dienomis “Dr
augo” Redakcija gavo iš jo 
tokį laiškutį:

“Birželio 29 dienų daugiau 
negu 5,000 žmonių dalyvavo 
Kristaus Kančios vaidinime, 
kuris įvyksta vienų kartų 
per 10 metų. Šeštadienio va
kare įvyko didelis svečiams 
paradas. Visos vietos išpar
duotos mėnesiai iš anksto su 
būtų rezervacijomis. įjosimai 
prasideda sekmadieniais 8 v. 
iš ryto ir tęsiasi iki 6 vai.

C H I C
DR. BRENZOS SVEIKINI-

MAI IŠ OBERAMMER 
GAU.

gas” lankys mane ir Lietuvo
je.

Liepos 11 d. išplauksiu iš 
New Yorko laivu Ile de Fran
ce su Paul P. Baltučio ekskur
sija, kuriai vadovauja gerb. 
pralotas Maciejauskas. •

Ištikrųjų, nors važiuoju 
savo tėvynėn Lietuvon, bet 
susigyvenus su Amerika, labai 
sunku atsisveikint ir palikti 
savo mylimus draugus ir pa
žįstamus, su kuriais draugijo
se ir šiaip tautos reikalais 
prisėjo dirbti.

NORTH SIDE ŽINUTĖS

Buvo paimtas didelis tro-isavo vasarnamį ir jame pla
kas, kuriame sutilpo apie 50

{žmonių ir dainuodami įvai
rias daineles 
kaip atsidūrė 
Chicago.*.

Vieni maudėsi, kiti gėrėjo
si miško gražumu ir gaivino 

savo krutinės liepų žiedų 
maloniu kvapu, kurių ten la
bai daug yra, o gabios cho
ristės triusėsi apie valgius.
kad visus pastiprinus.

Be to, teko garbės tarpe 
turėti savęs Dr. Račkų su

nei nepajuto, 
40 mailių už

leidžia linksmai vasarų, taip
gi kartu buvo atsilankę ir 
stud. P. Bulevičius su sesute 
ir p. A. Rubliauskuitė ir kita 
panelė, kurios pavardės nete
ko sužinoti.

Iš North Side taipgi buvo 
choro rėmėjų, kurie visi kar
tu linksmai laikų praleido. 
Žodžiu, išvažiavimas visiems 
labai patiko ir visi buvo ge
rame ūpe. Tik visa nelaimė, 
kad kai kurie parvažiavo į 
namus raudoni, kaip vėžiai,

ja rankas iškėtę, kad niekas 
neprisiglaustų. Šio išvažiavi
mo ilgai nepamiršim. Valio, 
komisijai!

Bijūnėlis.

žmona, kurie te,n pat turi i ir jau kelinta diena vaikščio

Jurgis Mockus
Išgyvenęs Dėdės Šamo ša

lyje virš 25 metų, pasirižan 
aplankyti savo brangių tėvy
nę, Lietuvų, kurios taip ilgai 
nemačiau ir išsiilgau.

Parvažiavus, gal, teks apsi-
vakaro su dviem valandom gyventi, jei, žinoma, bus pa-

Parapijos choras turėjo iš 
važiavimų, liepos 0 d., į Ga 
g(! Lake. Visi, kurie dalyva
vo tame išvažiavime, labai 
patenkinti. Vieta labai gra
ži, prie ežeruko, o aplink gra
žūs miškai.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6526

pertrauka pietums. Tai yra
šauniausias vaidinimas koki *
kada nors aš esu matęs. Svei
kinu visus”.

lankios apsigyvenimo sųlvgos. 
Tat, išvažiuojant, norėjau at
sisveikinti su visais giminė
mis, kurių turiu Kenosba, 
Wis., Waukegan, III., ir Cliica- 
goje, su kuriais asmeniui ne
galėjau pasimatyti. Taipgi no
riu pasakyti sudiev mano my-' 
limiems draugams, pažįsta- 

pikniko tikietų Chicagos » roselandiečiams kai-
apylinkių mokyklų mokini.} ’"ynams- kur danginusiai esu 

įpragyvenęs ir su jais laikų 
' praleidęs. Būtų buvę man link 
t sma ir malonu asmeniui pa- 
! duoti savo dešinę kiekvienam,

PARAPIJINIŲ MOKYKLŲ 
MOKINIAMS.

“Draugo” pikniko rengimo 
komisija pasirūpino išplatinti , 

ir

tarpe.
Brighton Parko lietuvių mo 

kykla paėmė 700 tikietų, Die
vo Apveizdos mokykla — 
400, Bridgeporto — 400, Tov n

į of Lake mokykla — 300, Į
Marquette Parko — 300, West 
Side — 300, Cicero — 500, 
North Side — 100, Roseland—

. 250, West Pullrnan — 165,
Chicago Heights — 100, Ga- 
ry Ind. — 100, Ind. Harbor 
— 100, AVaukegan — 135.

Dabar tie vaikai ir jų tė
vai yra labai susiindomavę 
“Draugo” pikniku ir visiems 
rupi ten būti.

Mat visi žino, kad ten tu
rės gerų “good time” ir bus 
proga įsigyti radio ir daug 
kitų dovanų.

;bet sunku visus pamatyti, to
dėl, sakau sudiev per dienraš-’

Draugų”, kuris buvo ina- 
mylimiausiu draugu. Ti

kiuosi, kad dienraštis “Brau

SADIO MSt.

tį
no

/

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

auksinių Ir slda- 
orinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio, planų rolių, ' 
rekordų ir .t. t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos lnstru- , 
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago. !
Telefonas HEMtOCK siu/

Wm. J. Kareiva
Savininkas * 

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir eurlų.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

AUTOMOBILIAI

WILLYS, VVILLYS KNIGHT; PRANEŠIMAS. 
IR WHIPPET

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

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės J jnus

WHITE SOX MOTOR SALES 

610 West 35 Street
Tel. Yards 0699

Town of Lake. — Liepos 
8 d‘. Šv. Kryžiaus ligoninėj 
padarė operacijų ant tonsilių 
Stanislovui Lukošiui, 1842 
W. 46 St.

X Liepos 13 d., 1 vai. įvyks 
Nekalto Prasid. Pan. Šv. mer
gaičių sodalicijos susirinki
mas. Ryte 9 vai. Mišiose in 
corpore priims Šv. Komunijų.

X Šv. Kryžiaus par. klebo
nas, kun. A. Skripkus, vieši 
dabar Lietuvoje. Sveikas, pa
sitenkinęs.

X Serga Sopbia Terleckie
nė, 4433 So. Wood St. Pa
šauktas kunigas suteikė sbr- 
gančiai sakramentus.

X Šį sekmadienį daugelis 
iš Town of Lake važiuos į 
“Draugo” dienraščio piknikų, 
Chemausko daržan.

X Šv. Kryžiaus par. pikni
kas bus rugpj. (Aug.) 17 d., 
Chernausko darže.

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAGOS PAŠTE

NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
Kaina 9845.00 F. O. B.

Jei manai pirkti karų, pirmiausiai 
ateik pas r.ius ir persitikrink, kad' 
pas mus rasite geriausios rųšles au
tomobilius už žemų kainų.

Taipgi turime Įvairių įvairiausių 
vartotų karų už labai mažų kalnų.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: Vainoras, J. Lasltya
Telefonas Lafayette 6688

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

Lucas Amilijo 
Mozeiko Stephan 
Šeštokas Kazimeras 
Skiri s Juozapas

AUTOMOBILIŲ CHAMPIONAM

B U I C K
Per 28 Metus Užima Pirmenybė. 

Pirm negu pirksi automobilių, pamė
gink BUICK

ARCHER BUICK CO. 
4400 Archer Avenne

Vlrglnla 2400 
1 Blokas Nuo Kedzle Ava.
JONAS ŠLEGAITIS
LIETUVIS PARDAVĖJAS

Automobilių pirkėjams ir savinin
kams pirm pirkimo naujo karo šir
dingai prašom atsilankyti ir pama
tyti naujus 1930 Nash automobiius 
sul vėliausios mados automatiškais 
įtaisymais. Sport Royal tekiniais Ir 
kitaisi Ištobulinimais, kokiais tiktai 
Nash ga'.i papuošti- Už tokias pri
einamas kainas pas
BALZEKAS MOTOR SALĖJ 

4030 Archer Avenne 
Tel. Lafayette 2082

VIENATINĖ LIETUVIŲ 
AGENTŪRA

GENERAL MOTORS

PONTIAC IR OAKLAND

J. MEZLAIŠKIS
Generalis Kontraktorius

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

2453 WEST 71 STREET 
Tel. Republic 4537

Phone Virgmia 205* 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street 
STANLEY^CIBULSKIS ~

MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS
Poperioju, moliavoju ir atlieku vi

sokias namų dekoracijos.
Darbas garantuotas.

5234 S. SEELEY AVĖ. 
Hemlock 0653

Tel. Lafayette 86 62* Ofisas ir Roz. 
ir 2384 4401 S. Mozart St.

J. C. ENCHER & co.
GENERALIAI KONTRAKTORIAI 
Real Estą te ir visokia apdrauda 

Notary Public 
Skyrius 4429 So. Fairfield

METROPOLITAN 
ELECTRięSHOP 

G. Navadomskis, Savininkas
Elektros kontraktorius

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

FOUR LEAF CLOVER 
CONSTRUCTION

Fundamentai 
Cementiniai bloksal 
Garadžiai, porčiai 

2 metų lokio K>iokėjimui 
Taipgi budavojam visokius naujus 

I namus.
1436 W. 45 St. Yards 2124

Arba8
2100 W. 23 St. Canal 5065

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS, Sav.

808—8 West 31 Street 
Tel. Vlctory 1888

DE SOTO IR PLYMOUTH
Geriausios Rūšies Automobi

liai.
Ateik pažiūrėti musų nau

jausių DE SOTO ir PLY-1 
M0UTH Chrysler išdirbystės 
automobilių už labai prieina-, 
mą kainų. i
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. 
Naujas Plymoutli $590.00 f.o.b,'

GAGE PARK MOTOR 
SALES

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

Telefonas Prospect 5669

MES
Budavojam naujas namus, 

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

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674

BUENOS AIRES, liepos 
10. — Argentinos respublika 
vakar minėjo 114 metų ne
priklausomybės sukaktuves.

TUOJ REIK MŪRININKO

Jeigu Tamsta mokate mūri
ninko darbų ir žinote kaip 
dirbti su “Natco Tiles”, tuo
jau kreipkitės į “Draugų” į 
kun. B. Vitkų. Phone Roosc- 

i velt 7791

Ant rendos moderniškas 
kambarys vienai ypatai. Yra 
ir garadžius.

6122 South Rockwell 
Hemlock 4081

NUSIŠOVĖ
Vilkaviškio miesto laukuose 

nusišovė vietos šaulių būrio 
šaulys Simijonas Mikolajūnas. 
Pamatęs jį policininkas norė
jo sulaikyti, bet šaulys nusi
šovė pirmiau negu tas spėjo 
prisiartinti. “R.”

Šiuo laiku į Latvi jų ūkio 
darbams išvyko keletas šimtų 
darbininkų. Taip sakysim, iš 
Šiaulių apsk. — 250 asm., iš 
Rokiškio — 1, iš Panevėžio —■

REAL ESTATE

lR

J. YUSHKEWITZ
REAL ESTATE 

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

Telef. Prospect 3140

REIKALINGA gera virėja 
klebonijoje, Cbicagoj. Atsišau
kti Į “Draugų”.

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago, UI.

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinltės 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 Aveuue
Tel. Lafayette 0455

WM. BENEGKIS
MALEVOJU IR POPIERUOJU 

Naujausios mados popiera. 
Pigiai. Greit. Darbų garantuoju 

Reikale telefonuokit 
Lafayette 7554

REIKALINGA TARNAITĖ
Mokanti lietuvių ir anglų 

kalbąs. Kreipkitės — 6640
S. Maplewood avė., arba te- 
lefonuokite Republic 7868.

Tel. Lafayette 6719

AUG, SALDUKAS
REAL ESTATE

Rendavlmas, Pasko’-os ir Apdrauda 
(Insurance)

4038 Archer Avė., Chicago, III.

Phone Republic 4949

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorius

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

6127 S. Maplewood Avė.

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EKPRESS

Mes perniufuojame-perveža- 
rne pianus, forničius ir kito
kius dalykus.

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

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

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

Išvažiavau, paaukuosiu savo gražų 
namų priemiestų, Lombard, Iii. Ge
ros išlygos. Rašyk R. A. Sines, 207 
W. 24 St. New York City, N. Y.

IŠVAŽIUOJAM, reik parduot 7 
kamb. bung. 2 karų gar. štymu šild. 
canvas sienos, gera transp., arti 
mokyklų. Pamatyk. Sav. 7709 So.

i Michigan avė. Tel. Triangle 6064

4 57 DELAWARE, Gary, Ind. 7 
kamb. namas ir 4 kamb. katidžius, 
arti dirbtuvės. Pigiai, kad užbaigti 
reikalus.

50 karų garadžius, labai pigiai, jei 
j pirksi greit. Mr. Skakel, 5515 So.
Damen avė.

MORGIČIAI-PASKOLŪS
Geras garadžius, taisymas, pigiai, 

išvažiuojam. 5332 Elston avė., Tel.
,'<Kildare 3056.

1
M. YUSZKA 

Plumbing & Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams patar

nausiu kuogerlausia.
4426 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 8227

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojimo Kontraktorius 

Maliavų ir sieninės popieros krau
tuvė. Naujas stakas.

2834 So. LEAVITT ST. CHICAGO

MUSŲ BARGENAI
“DUTCH BOY”

St. Louis White Lead ma
li

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGICIŲ
Skolinam pinigus ant medi

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

Public Mortgage Exchange
S. L. FABIAN, Mgr.

809 West 35th St.

SKOLINAM PINIGUS
$50,00 iki $30,000 

neimam komiso iki $300.00
J. NAMON & CO.

6755 So. Westem Avė.
Telefonas Grovehill 1038

ANT PARDAVIMO

Arti Marąuette Parko 6 
kamb. muro bungalow, 2 ka
rų garadžius, platus lotas, bus 
parduotas už pirmų teisingų 
pasiūlymų.

Naujas 4 flatų namas, arti 
strytkarių linijos ir Marque- 
tte Parko. Priims senų namų į 
mainus.

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

2 flatų muro namas, arti 
Marąuette Rd. ir Western avė,. 
6-6 kamb., karštu vandeniu 
šildomas. Mainys ant medinio 
namo Brighton Parke. Kreip- • 
kitės.

A. N. MASULIS 
6641 So. Westem Avė.

Republic 5550

PINIGAI PASKOLAI 1-MI MORGI- 
CIAI

Praperteriams tiktai. D. P. Foley 
& Co. 906 Lakesido PI. Tel. Long- 

Ibeach 2897

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

gal. ir aukščiaus. 

Geriausio Sorto FLAT

$11.25
100 svarų bačkutę.

NAMAMS MALIAVA
užgali^" $1’48 g^TAS $2.5O už

NAKTINĖS JUTRINOS
Didelis pasirinkimas ski- MALIAVOJIMUI ŠEPE- 
rtingų išdirbysčių už kai- ČIAI, 4 colių pločio nuo 
nas, kurios nustebins ta- 75c au^sč^au« 
ve. Specijalės Cylinder
naktinės jutrinos su 3 ra- Mes turime lietuviškų 
ktais "75c Ir aukščiau, dalgių.

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

A. M. BUTCHAS, Savininkas
4414 South Rockwell Street

Telefonas Lafayette 4689

lava uz
ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Grocernė ir delicatessen. 5522 El
ston Avė. PARMOS.

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

vartoti. 3 šmotų tikras Mo
liai r parloriaus setas, vėliau
sios mados; dailus 8 šmotų 
j valgom, setas, 4 šmotų riešuto 
medžio mieg. setas su spring- 
sais ir madracais, 5 šmotų 
dinette setas, du 9x12 Wilton 

Į kaurai, lempos, veidrodis, ma
ži kaurai, paveikslai. Viskas 
už $475. Pristatysim. Visi 
įkartu ar skyrium. Privatinė 
rezidencija, 8228 Maryland 
avė., vienas blokas į rytus nuo 
Cottage G rovė avė., Tel. Ste- 
wart 1875.

IKftS — FARMOS 
80 akrų ūkė, arti ežerų, budinkal,

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

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

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

P. D. ANDREKTS 
R. 1, Pmtwater, Mich.

PRIVERSTAS PARDUOTI, $2.000 
už 1 ak. mažas namas, gera vieta 
triufiklams Ir paukščiams, arti Ben
senville. % m. J š. nuo "Grand avė. 
ant county rubežiaus. E. J. Kenney, 
Bensenville, III.

Pagerintas ūkis, 40 ak., namas, 
barnė, gar. 2 mail. į Avalon, Wis. 

|85 mali. } Chicago. Kad užbaigti 
reikalus už $5,000. R. J. Smith,
1446 Hollywoo<l avė. Chicago.

Pardavimui La Porte Co. Ind. 100 
ak. geras namas, 2 barnės, šilo, kiti 
budinkal, 7 karvės, 8 arkliai, 20 
kiaulių, 100 vištų, įrankiai, $10,500, 

‘A cash, likusi lengv. ilEnok. Art. 
VVIIliams, VVanatab- ind.


