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Neišvengiamas Italijos Su Franci ja Karas - Gerard
21 DARBININKAS ŽUVO SPROGUS 

GAZUI KALIFORNIJOS TUNELY
VOKIETIJOS VALDŽIA PRADEDA

NESISKAITYTI SU PARLAMENTU

“Mažoji Ententė” Skaidosi?
ITALIJOS SU FRANCIJA 

NESUTIKIMAI
21 ŽUVO GAZO 

SPROGIME

WEST POINT KADETAI ŠLIAUŽIU KORPUSO MOKYKLOJE

i i

kykloje Fort George G. Meade, arti Washingtono.

DAR PRANEŠA APIE 
GANDHI PALIUOSAVIMĄ

LONDONAS, liepos 18. — 
Iš pasitikimų versmių patir
ta, kad Anglijos valdžia dar

buojasi numalšinti Indiją ža
dama čia rudenį konfereneija
Indijos reikalais. Valdžia tad 
nori paliaubų su apkaliu tu i- 
ndiečių vadu Mahatma Gan- 
dhi. Sakoma, jis būsiąs paliuo 
suotas iš kalėjim<K.ir atšauk -

LIETUVOJE
NESUPRANTAMAS ŠVIET. 

MINISTERIJOS ŽYGIS

Tenka patirti, kad šviet. 
iministerija jau ynai 1 uvo 
nutraukusi 25 nuoš^ Jjpšalpų 
Liet. moterų kultūros rjr'
jos seminarijai KauiVė. o; 
teinantiems metams pažadėti 
nutraukti net 50 nuoš.

NEW YORK, lieos 18. — 
Iš Europos gryžo James W. 
Gerard, buvusis prezidento 
AVilsono laikais ambasadorius 
Vokietijai.

Jis pareiškia, kad Italija su 
Franeija ruošias karan.

“Karas neišvengtinas” sa
ko Gerard. “Apie tai jau ir 
kalbama.“

Anot jo, Franeija nesanti 
puolėja. Ji pasimokinus buvu
siuoju kaųu. “Man regis,Jf sa
ko buvusis ambasadorius, 
“Francįja bijo karo.“

Tarp abiejų valstybių pa
darytos paliaubos karo laivy- 
ni} reikale. Bet Franeija ne
nutraukia ginklavusi Italijos 
pasienio.

siųs savo sekėjų vedamus, su-y Liet. moterų kultūros drau- 
kilimus. i gija visoje Lietuvoje žinoma

Tik dabar svarbiausia eina-1 savo visam kraštui naudingo- 
West Point Karo Akademijos pirmamečiai kadetai lankosi šliaužiu korpuso mo-’si nustatyti busimąja! kon fe- mis mergaičių ūkio ruošos

ČEKOSLOVAKIJA AT- 
VIENĖJAMA

CAMP MITCHELL, Cal., 
liepos 18. — Kasamam giliai 
po žeme vandeniui pravesti 
vienam San Franeiseo tunelių 
sprogo gazas.

Žuvo 21 darbininkas. Kitam , yiENNA, Austrija, liepos 
tunely 13 darbininkų smarkiai ,18 _ Ungarijai pavyko sav0 
supurtyta. Jie išgelbėti. pn85ll traukti Jugoslaviją

ir Rumuniją. Sušaukiama že
mės ūkio konferencija^ kuri į- 
vyks Rumunijoj. Čekoslovaki
ja nepakviesta.

Čekoslovakija konferenci- 
jon, sakoma, nepakviesta, nes 
ji esanti daugiau pramoninė 
šalis. Bet kaikurie čekų laik
raščiai reiškia baimės. Ar ka
rtais ši valstybė ne atvienė- 
jama, klausia laikraščiai.

PLINTA CHOLERA 
FILIPINUOSE

MANILA, liepos 18. — Cho-1 
lera nenuslopinama (Filipinų 
salose. Mirė jau 800 žmonių. 
Valdžia išvysto kovą šiai epi
demijai.

CHICAGOJE
Kasamam griovy žuvo 

du darbininku
Oak Park ir Archer avės. 

kasami grioviai sriutų nuova
doms. Vienam 12 pėdų giliam 
griovy užgriuvo žemė 3 dar
bininkus. .Vienas išsigelbėjo, 
kitu du žuvo.

IŠ AMERIKOS GALIMA 
TELEFONU SUSISIE

KTI SU LIETUVA

NEW YORK, liepos 16. — 
American Telephone and Te- 
legraph Co. (Telefonų ir Te
legrafų kompanija) šiandie į-'

• rencijai pagrindus. Į tą kon- įmokyklomis ir ji yra katuli- 
Iferenciją būsiąs priimtas ir kiška draugija. Jos mėrgai- 
. Gandhi. ' čių seminarija Kaune yra vie-

'na pavyzdingiausių tos rūšies 
mokyklų ir einant konkords 
pripažinta J. E. Kauno 

.ikivyskupo Metropolito konfe
sine (tikybine) mokykla ir

Egiptas, kaip lokių turi valdžia lygiai 
šelpti, kaip ir visas kitas mo
kyklas. Del tokio šviet. minis
terijos žygio minėtos sc-miru 
rijos laikytojai ir mergaičių 
tėvai įteikė J. E. Resp. Pre
zidentui skundą. “M. L.“

EGIPTIEČIAI LAVONUS 
NEŠIOJA MIESTO 

GATVĖMIS

ALEXANDRIA,

SHANGHAJUJ KARO 
PADĖTIS

VOKIETIJOJ PANAUDO
JAMA DIKTATORINĖ

VALDŽIA

SHANGHAI, liepos 18. — 
Čia pradėjo riaušes kelti ko
munistai. Tuojaus įvesta ka
ro padėtis.

Paskirtas vyriausias 
inžinierius

Aldermonų taryba parinko 
vyriausiąjį štabą požeminių 
geležinkelii} planų paruoši
mui. Vyriausiuoju inžinierium 
paskirtas R. F. Kelker, Jr. 
Jam bus mokama 100 dolerių 
dienoje.

. .. x • liepos 17. — Vakar čia palai-vede iš Amerikos telefonu su-1 , * , ■ x ,j«ota 13 žmonių, kurie užvakar 
žuvo riaušių laiku kovojant su 
policija.

Žmonių minios išryto puolė 
valdišką ligoninę, kurioje bu
vo žuvusių lavonai ir valdžia 
nenorėjo jų išduoti. Daug li
goninės langų išdaužyta.

Kada lavonai išgauti, minios

su
tais Karmų irKlaipėda.

Su tais Lietuvos miestais 
gali bile kas susisiekti dieno
mis ar naktimis iš visų dides
niųjų Šiaurinės Amerikos 
miestų.

! Kauno ar Klaipėdos telefo-1 
nu sujungimas atsieina 35• 
dol. 25c. Po to už kiekvieną 
kalbamą minutą mokama po 
11 dol. 75c.

s mies-

i gatvėmis triukšmingai juos 
nešiojo grąsindami valdžiai.

LIETUVOS PREKYBOS 
SUTARTYS SU DANIJA 

IR ISLANDIJA

BERLYNAS, liepos 18. — 
Kadangi parlamentas atsisakė 

pripažinti valdžios finansinę 
programą, prezidento von Hi- 
ndenburgo patariamas kanc- 
lieris Bruening, remiantis ko
nstitucijos 48-uoju straipsniu, 
paskelbė tos programos vyk
dymų be parlamento pripaži
nimo.

Pranešta, kad parlamento 
atstovai socialistai reikalaus 

atšaukti programą. Jei tas į- 
vyktų, kanclieris turi įgalioji
mo paleisti parlamentą.

KURDŲ ŽIAURYBES

VICE-KARALIUS SKIRIA 
DELEGATUS

BOMBAJUS, liepos 18. — 
' Indijos vice-karalius lordas

__________ — ■ Irwin parinko ir paskelbė de-
INDO-KINIJOJ SUKILIMAI legatus konferencijai Londone 

Indijos reikalais. Konferenci-
PARYŽIUS, liepos 18. — 

Indo-Kinijos provincijoj Sa- 
idec keli šimtai gyventojų su- 
įkėlė maištus prieš valdžią. 
Kareiviai nušovė tris jų va- 
dus.

i ja prasidės spalių 20 d.
Kol-kas paskirta 14 delega

tų: 9 princai ir 5 ministeriai.
Visoj šaly reikalų vedimas 

labai sutrukdytas. Indiečiai
kovos nenutraukia.

Sveikina “laimėjimą”
Nemažas skaičius įžymiųjų 

čikagiečių susirinkę La Šalie 
viešbuty minėjo “pilietinį lai
mėjimą,“ kad balsuotojai pri
pažino naują miestui susisie
kimų ordinansą. Nusako mie
stui gerovę.

ANGLIJOS LORDAI PRIEŠ 
MjOTERIS

ATIDENGTA ŠVENTOJO 
TĖVO PIJAUS XI STO- 

VYLA

• iškėlė tai stovylai sumanymą
Vandens atsargos

Chicagoje yra daug didelių

Tarp Lietuvos — iš vienos 
Paskiau pasukta į kapines iri pusės, ir Danijos bei Islandi- 
ipalaidota. jos — iš antros, sudaryta ir

pasirašyta prekybos sutartys. 
Sutartys sudarytos didžiausio 
palankumo principu.

Kažkokios ypatingos reikš
mės Lietuvos žemės ūkiui šių 
sutarčių sudarymas neturės.
jul ________l”
BAIGĖ VYTAUTO DIDŽIO

JO GIMNAZIJĄ KLAI
PĖDOJE

LENGVAI SUŽEISTI 
TRYS LAKŪNAI

ISTANBUL, Turkija, liepos 
18. — Ararato apylinkėse ku
rdai kulkosvaidžiu numušė 
vienų turkų orlaivį, iš kurio

ROMA, liepos 7 (per paš
tą). — Pažymėtinas Švento
jo Tėvo Pijaus XI pagarbai 
atidengtas paminklas Desio 
miestely, arti Milano, Švento
jo Tėvo tėviškėje, kur yra gi
męs /ir augęs.

Tas paminklas — tai Pi
jaus XI stovyla, pastatyta 
priešais bažnyčią, kurioje Jis

mėtyta į kurdus bombos.

Kurdai nutvėrę turkų lakti- krikštytas birželio 1 d., 1857
ną išlupo jam akis, gi orlaivį 
sulaužė1 į šipulius.

ZEPEUNAS ISLANDIJOJ

REYKYAVIK, Islandija, 
liepos 17. — Per čia praskrido 
orlaivis “Graf Zeppelin1’ skri 
zdamas į Špicbergeną. Tarp 
22 keliauninkų yra Ii* žinomas 
gen. Umberto Nobile.

metais.
Atidengimo iškilmėms pir

mininkavo miestelio .“podes- 
ta“ ((majoras) Giulio Gavaz
zi. Jo lėšomis stovyla padirb
dinta.

Gavazzi yra turtingas Lom
bardijos įmonjnkas. Jis visais 
laikais draugingais ryšiais bu- 
ivo surištas su Achille Ratti
— Šventuoju Tėvu. Jis pats bronzos (žalvario).

ir skulptoriui nurodė ruožus, 
kaip tas darbas turėtų būt 
(atliktas.
i Skulptorius yra
<menininkas prof. Dressler. 
Stovyla yra 3 ir pusės metrų 
įaukšta. Šventasis Tėvas apsi
taisęs pontifikaliais rūbais, 
tiara ant galvos, sėdi kilnoja
mam soste ir laimina žmones.

Stovyla pastatyta ant ke
turkampio akmens iškėlimo. 
Iš visų keturių iškėlimo ker
čių tryška vanduo (fontanos). 
Priešaky ant vidurinio akme
ns (marmuro) iškėlimo yra iS- 
kalta simbolinė grupė iš Šve
ntojo Tėvo gyvenimo: laipio
tojo po kalnus virvės ir kir
velis, taipat didis skaičius 
knygų tarpe Alpinu gėlių, 

i Apatiniai paminklui akmens 
pamatai iškloti birželio 29 d., 

,1929 m. Pati stovyla yra iš

ir gilių duoMių, užsilikusių nuo 
takmenų skaldymo. Dabar ke
liamas sumanymas tas duobes 

žinomas],pakeisti rezervoarais ir juose 
laikyti atsargos vandenį, ka
dangi vakarais kai-kurioms 
miesto dalims ima trūkti va- 
indens — nesuspėjama pum
puoti.

Du pašauta
Du negru plėšiku užpuolė 

krautuvę, 542 E. 47 gat., ir 
ten du žmogų pašovė, kada 
tiedu piktadariam pasiprieši
no. Pabėgo be jokio grobio.

Chicagos aldermonų taryba 
(pripažino mažąją sąmatą, va
idinamą “baby budget,“ kas 
apima 7,399,369 dol. išlaidų.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — šiandie gali būt lie
taus; kiek vėsiau.

LONDONAS, liepos 18. —į B0STWICK, Ga., liepos 17. 
Anglijos lordų rūmai 53 bal- — Trys amerikiečiai lakūnai 
sais prieš 49 nubalsavo atme-J,<<K of, New Haven“ orlaiviu 
sti sumanymą, kuriuomi eina- leidosi iš New Yorko skristi 
nt norėta į šiuos rūmus atsto- Buenos Aires, Argentinoj, 
vais skirti ir moteris. Lordų |be sustojimo. Kubos saloje ir 
didžiuma nenori įsileisti mo- (kitur jiems turėjo būt patiekta 

!ižibalo ore, ty. iš kito orlaivio.
---------------------- ji Vakar netoli čia lakūnai į-

MIRE JAUNAS LAKŪNAS skrido į tirštas miglas ir or- 
------------ jlaivis smogė į žemę. Lėkikai

BENNINGTON, Vt., liepos iengvai sužeisti. Mašina suiū- 
'18. — Pasižymėjęs lakūnas jug Jie suspėjo nusileisti pa- 
Frank Goldsborough, 19 m., ragutais.

•mirė vietos ligoninėj. Jis bu- * _____________

Vytauto Didžiojo gimnaziją 
Klaipėdoje šiemet baigė iš vi
so 13 mokinių. Iš jų dvylika 
yra bernaičių ir tik viena me
rgaitė. “R.“

vo sužeistas orlaivio susidau- 
žyme į medžius aplinkiniuose 
kalnuose.

Chicagos aldermonų taryba 
pravedė rezoliuciją, kuriąja 
einant savaitė tarp liepos 21 
ir 28 d. skiriama gauti darbų 
karo veteranams.

Šiandie Chicagos policmo- 
nams ir gaisrininkams išmo
kamos algos už antrąją birže
lio dalį. ,

Iš kilusio gaisro namuose, 
5311 Blackstone avė., vos iš
gelbėta 3 vaikai ir viena se
nutė.

NEPAPRASTAS GA- 
RADŽHJS

AUDRA TIES ŽEIMELIU

WASHINGTON, liepos 18. 
- Komercijos departamentui 

įpranešta, ikad Stokholme bai- 
igtas statyti milžiniškas gara- 
įdžius. Garadžiaus asla užima 
340,000,000 ketvirtainių pėdų.

JUODOS SKAITLINES 
ŽALIAS DUGNAS

SPRINGFIELD, III., liepos 
18. — Ateinančiais metais Il
linois valstybėje automobilių 
“licence platės” turės žalią 
dugną ir juodas skaitlines 
(numerius).

Birželio 22 d. po pietų Žei
melio valsčiuje siautė smarki 
audra. Audra apėmė 3 kilome
trų plotą. Ledai smarkiai ap
daužė javus. Tačiau perkūnas 
inieko neužmušė, porą tik pri
trenkė. “R.”

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. aterL 4.8fl 
Francijog 100 frankų 3 91 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13 94 
Šveicarijos 100 frankų 19 37 
Vokietijos 100 markių 23.83
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veikimų), kad tik jie savo tikslo atsiektų. 
Ir, reikia pasakyti, komunistai Suomijai daug 
pavojaus buvo sudarę. Jei vyriausybe nebūt 
laiku apsižiūrėjus, Suomija būtų patekusi Į 
kruvinojo bolševizmo rankas.

Aviu vyriausybės energingam veikimui, 
Suomija nuo tos baisios nelaimės išsigelbėjo 
ir užkirto kelių bolševizmo įsigalėjimui. Ko
munistų partija visai bus likviduota, jos vei
kimas griežtai uždraustas. Kito kelio kovoje 
su valstybės griovikais ir tautos nepri 
nėra.

Komunistai Suomijon veržėsi dėl to, kad

D ARBA
DARBININKŲ SKYRIUS

S

f Pasidalindami firmos rei
kalais su darbininkais 1917 I

------------ 'įlietais Hapgoodai reikalų ve-
Columbia Conserve Co. mie- (dimui raštu padarė tokius pa

šte Indianapolis savininkai, grindus:
rietenai William P. Hapgood su dviem' 1. Darbininkai už dkrbų

įbroliais, 1917 metais savo fir- apmokami remiantis aktualiais 
t mos reikalus vesti pasidalino jų reikalais. Džianitorius,

. i su 150 darbininkų. Suėjus kurs turi skaitlinga šeimynų, 
Suomija yra svarbus strateginis punktas ir!, ... . _ , . v . . . . . , vi - ° ± __ _ trylikai metų reikalai žymiai brangiau apmokamas uz vy-

padidėjo. Firma į vienerius riaušių agentų, kurs yra ne-kad sudarius ten centrų komunistų propagan
dai į visų Pabaltės kraštų. Taigi, Suomių ap
sivalymas nuo komunistų, žymiai sumažins jų' _l-, > •veikimų visoj Pabaltėj.

DARBININKAI YRA FIR
MOS VIRŠININKAIS.

ĮŽEIDŽIA KRIKŠČIONIS.

metus turi arti pusantro mi- 
liono dolerių apyvartos.

Suėjus trylikai metų Hap
goodai bendrai su darbinin-

vedęs arba bevaikis.
2. Užmokesnius kiekvienam <

darbininkui nustato visi dar
bininkai. Darbininkų tarpe y- 
ra “vadai”*arba “patarėjai”,!

PIRMAS PARAGAVIMAS.

Du juoduku — Dora ir Daratėlė — Cliicagos Moterų ir 
Vaikų ligoninėj pirmų syk ragauja, watermelioną ir, iš veidų 
matyt,kad jaučiasi taip, kaip du ančiuku, pirmų syk pate-

Tautininkų vyriausybė Lietuvoje pakeitė 
švenčių įstatymų, dėl kurio visuomenėje kįla

kais minėjo šias sukaktuves.
Pasirodė, kad ' šiandie darbi-!bet nara “bora'l”; 
įlinkai firmoje turi jau 51 nuo j ' edęs darb'nkedęs darbininkas apino- \ kusiu į prūdų.

APIE VIENYBĘ.

Del pasklidusių gandų apie krikščionių 
demokratų ir tautininkų partijos susitarimų 
bendradarbiauti valdžioje, Kauno “Vieny

bė” rašo: t fl!-

“Pamatęs žmogus, kad Tautininkai ir 
Krikščionys Demokratai savo nusistatymais 
yra vieni kitiems artimi, kad tų dviejų sro
vių bendradarbiavimas kraštui būtų labai 
naudingas ir todėl yra reikalingas, kad toms 
srovėms susitarus būtų pasiekta daugumos 

^lietuvių vienybės ir tauta būtų tvarkoma 
(svarbiausiais — tikybos ir tautiškumo — pa
matais ir kad, pagaliau, visos laisvamaniškos, 
bedieviškos ir bolševjkiškos srovės, kurios 
šiuo laiku randa sau plačių veikimo dirvų, 
būtų nebaisios ir ilgainiui visai išnyktų, tai 
nėfiortuūs pn'ėirii išvadoj kad-yra juodoji 
ranka, k«Fi pasistdčiiiši katr'tikslą: žūt būt 
šias dvi srovi* kiršinti ir neduoti sueiti ben
dram tautų, tėvynes" ir tikybos darbui”.

Ta juodųja ranka esu liaudininkai, kurie 
viskų darų, kad tik krikščionys demokratai 
ir tautininkai nesusitartų. Bet, mums rodos, 
kad ir tautininkai čia daug yra kalti. Jei 
jie sutiktų sušaukti Seimų ir atvesti visų Lie
tuvos vidaus politikų į normalų ir teisėtų pa
dėjimų, krikščionys demokratai ir kitos ka
talikiškos partijos mielai tartus. Kol to ne
bus, kalbos apie vienybę yra tuščios.

- . .... . s:™*: „„„'karnas pusantro karto dau-protestai. Šiaulių katalikų visuomenės susi-(bim4 fetrų. vadinasi, jie yra, v .
rinkimas vyriausybei pasiuntęs tokio turinio i pirmenybėje ir susirinkime , ° .
protesto raštų: [darbininkų didžiuma gali ir

Naujuoju Švenčių įstatymu, kuriuo įsa- tmi teisė“ iSsWsti HaP8®»- 
dus visai iš firmos darbo pa-koina sekmadieniais ir šventadieniais atidary-w . . .

ti prekybos ir pramonės įstaigas nuo 13 lį 'šalinti. Jei tas įvyktų, pareiš- 
gi 16 vai., laužomi Dievo ir Bažnyčios įsaky-lkia vyriausias Hapgoodų bro
mai: “Sekmadieni ir šventadienį švęsk”. Tuo lis> Jls pasišalintu be jokio 
tarpu žydai turi savo šeštadienį ir joks įsta
tymas neverčia jų tų dienų prekybos įstai
gas atidaryti.

murmėjimo, kadangi didžiuma 
turi teisę tų attikti.

Bet darbininkai

KOMUNISTAI SUOMIJOJ.

Pastaruoju laiku ypatingai daug veiklu
mo komunistai parodė Suomijoj. Jie ten bu- 
vo pasiryžę žut-būt laimėti kovų su “buržu
jais”, nuverst esamų vyriausybę ir patys už
valdyti Suomiją. Rusijos Sovietų vyriausybė, 
be abejo, daug paramos teikė vietiniams 
komunistams (-juos dirigavo ir finansavo jų
—————— 1 ' ■

ŠAUKSMAS BE ATSAKYMO.
Apie krikščioniu persekiojimų Rusijoj ir 
Europos vyriausybių vadų veidmaihybė. 
(Pagal Roberto de Traz’o straipsnį laik

rašty “Revue de Geneve” 1930 111.
, Sausio mėn.).

(Tąsa)
“Jei to jūs nenorėtumėt padaryti 

Dievo vardan; tai lai tai būtų žmonišku
mo, civilizacijos, nusiginklavimo vardan. 
Parodykit savo žmoniškumų, savo kultū
rų! Jūs turite savo rankoj tinkamu prie
monių padaryt toms begėdybėms galą.

“Ir jūs, sielų ganytojai, kurie me
tai po metų renkatės į konfefenoijas 
svarstyt klausimams, kaip tautų gyveni
me taikinti Evangelija, jūs, kurie 'norite 
įgyvendint ant žemės doros ir taikos tvar
kų, pradėkite pagaliau gvvendint Sov. 
Rusijoj tų uždavinį, kurį pasiėmėte. Kreip 
kitę jūsų dėmesį į šią šalį, kame kovoja
ma su šventa Evangelija, kame dora ša
linama iš gyvenimo, kame religija nai
kinama, kame liet patsai Dievas išjuokia-

jaustis laisvu ir laimingu. Tai į likti vaikų namie ir eiti į 
dęs darbininkas kas savaitė pagoniškas nusistatymas. ičl/biuies. Tad jos gauna iš 

Aštuntajam posme gi pa-idirbtuvių darbo, kinį ...Leką 
' kad darbininkas ne- inamie- T° darb° >'ra visokio-

apturi po du doleriu kiekvie-1 
nam trijų vaikų išlaikymui. 
Jei darbininkas turi daugiau 
trijų vaikų, už anuos kitus 
nieko negauna.

4. Darbininkų išrinkta me
tams valdyba kas savaitę tu
ri susirinkimus, kuriuose kiek 

vargiai i vįena fįrmos reikalų vedinio

žymima,
gali turėti savastyje nei vie- 
no Šero. Visi Šerai priguli vi- P^08 8^6 sntaisymas, tai 
sieins darbininkams. Tas reiš- vienų ir visokių plaukų va- 

lymas, ir tt.
Pagalvokite, tokius darbus

kia, kad kol darbininkas fir 
moję dirba, jis yra tų bendrų

daugiausia siuvimas, tai iš

Tuo juk skaudžiai įžeidžiami krikščionys norės Hapgoodų pašalinti. Jis jr darbo smulkmena perdėm 
ir jų religija, daroma gėda Lietuvai prieš vi- nėra jokiu “bossu” ir kito- j aptariama ir išsprendžiama, 
sas kiikseioniskas valstybes ii lyg parodoma, kiu ^viršininku,’ bet labai nau- • Drezidento pasiūlymus gali 
kad Lietuvos vidaus sutvarkyme pirklio in-j dingu firmai patarėju. į kritikuoti ar taisyti kiekvie-

Columbia Cppserve Co. ga-' nas darbininkas. Ir jei di- 
mina įvairios rūšies sriubų, j Jžiuina kritikui pritaria, pre-
Kaip sakyta, 1917 metais, trys zidentas pasiduoda ir prieš į 
broliai Hapgoodai įgijo savy-[tai neužsivarinėja. 

birželio 1 d. po pamaldų šventoriuje skaičiuje, bėn visų firmų ir tada jiems 5, Darbininkus iš darbo ga- 
apie 3,000 žmonių, tokį įžeidžiantį mūšų re,'atėjo mintis. 4 -galvas finuos jį pali«osnoti;T^;i4arhininkų 
ligijos jausmus įstatymų maloniai prašome vpdimn nastat.vti ant. nam’n

atmainyti”.

teresai pastatomi aukščiau už dvasinius vi
suomenės interesus. Visų aukščiau išdėstytą 
turėdami galvoje, mes, Šiaulių miesto ir vals
čiaus katalikiškoji visuomenė, susirinkę š. m.

maloniai prašome vedimų pastatyti ant naujų 
pagrindų. Būtent, panaikinti

------------- viršininkų ir pavesti “bos-
Kdniunistai nori pasmaugti Kiniją. Ki-‘ šauti” visiems 'lygiai 150 dar

piečiai daug pastangų deda, kad atsilaikyti 
prieš kruvinąjį komunizmą. Pasaulis njato 
Kinijos vargus, tačiau neina jai į pagalbą J Tad išspręsta atlikti išmegi- 
kuri ypatingai paskutiniuoju laiku- yra labai' nimas, ar firma galės klestėti, 
reikalinga. Jei komunistams kada nors pasi- kaip ilgai ir ar atsieks milib- 
sektų Kiniją pavergti, jie būtų daug laimėję, no dolerių apyvartos į metus. 
Tada Europai ir Amerikai daugiau susidary-! Praėjus trylikai metų iš- 
tų pavojaus iš komunistų pusės. Anglija, ku-1 mėginimas pavyko ir todėl 
ri daugiausia galėtų padėti vesti kovų prieš Hapgoodai su darbininkais 
komunistus Kinijoj, dabar užimta savo var-' laimingas sukaktuves minėjo, 
gaiš- ' Darbininkai įgijo didžiumų

------------- Šerų šių pastarųjų nepirkda-

bininkų. Firma tais laikais 
turėjo dar nedidelę apyvarta.

Lietuvos katalikų moksleivių ateitinin-; mi. Kas metai darbininkams 
kų sąjunga 1929-30 mokslo m. turi 5400 na- apart paprasto už darbų už- 
rių su 77 kuopomis, o studentų ateitininkų mokesnio tekdavo dar ir pel- 
sųjunga turi 588 narius. Ateitininkų sendrau- no. Tas pelnas jiems užaugi- 
gių (baigusiųjų mokslus) sekcija turi virš no kapitalų, lygų 51 nuošim- 
300 narių. čiui visų Šerų.

M———— M

Šerų dalininku ir iš Šerų pel- m°terys parsineša į savo su- 
nijas. Pasitraukęs arba pa-rtku5ius: Pilnns visokių ligų 
liuosuotas iš darbo, visko no- namus- Juk jų vaikai sirgu- 

■liuoja, viduj nešvarumai, nėra 
laiko apsivalyti. Su įvairių

valdyba.
6. Sudaromas pensijų fon

das pasenusiems darbinin
kams.

7. Darbininkų taryba turi 
teisės iš firmos iždo skirti 
pašelpos sergančiam darbi
ninko šeimynos nariui, jei to
kia būtų reikalinga.

8. Visų darbininkų visi šė
lai laikomi vienoje grupėje. 
Pavieniai negali turėti atski
riu sau šėrų, taip pat nega
li užrašyti namiškiams.

Šiuose pagrindų ruožuose 
ypač pažymėtinu du dalyku.

Trečiųjani posme pareikšta, 
vedusiam kad darbininkui ne- 
velytina turėti daugiau trijų 
vaikų. Girdi, didesnis 
skaičius varžo

tenka. Likusiais Šerais pasi- i 
dalija likę darbininkai. Pri
imti nauji darbininkai apturi
mu iš firmos pelnu įsigija Še
rus ir tie Šerai įtraukiami į 
abelnų šėrų grupę.

Kaip ten nebūtų, firmos 
reikalų vedinio išmėginimas 
ypatingas. Aguona.

MOTERŲ DARBAS NAMIE.

Čia kalbama ne apie nami- 
nį darbų, ne apie namų ruo- 

. [šų. Tik apie pramonius dar
bus, kokius moterys atlieka 
savo namuose. Tokius mote
rų darbus angliška spauda va
dina “sweat sliop’.’, kas reiš
kia persidirbimų, didelį nuo
vargį ir išnaudojimų.

Yra tokių vargdienių mote
rų, kurių vyrai mažai uždir
ba. Mažų vaikų išlaikymui 
pati motina turi imtis ko
kio nors pašalinio darbo. Yra 
našlių su daugeliu vaikučių. 
Jos taip pat turi pasidafyti 

vaikų pragyvenimų.
darbininkui" Tokios moterys negali pa-

ligų perais tie dalbai paskiau 
pakliūva į krautuves ir par
duodami žmonėms.

Šie moterų darbai namie y- 
ra praplitę visuose didesniuo
se miestuose, bet labiausia 
New Yorko.: mieste, kur yra 
galybės pavargėlių žmonių. 
Einant Darbo departamento 
Moterų Biuro pranešimu, 1927 
metais Netv Yorko mieste 1,- 
567 darbdaviai yra davę dar
bus į namus 11,516 darbinin
kių.

Šie pramoniniai darbai na
mie yra ne tik visuomenei 
pavojingi, bet dar tampriai 
surišti su dideliais moterų 
darbininkių išnaudojimais. 
Begalo sunkiai jos dirba ir 
vargsta, bet pigiai apmoka
mos. Kaip tik gali jas išnau
doja darbdaviai.

Taip yra visais laikais, gal 
taip bus ir tolesniai, kadangi 
niekam nerūpi dirstelti į tos 
rūšies kenksmingus visuome- 
hei durbus ir išnaudojimus.

D. C.

1 mas. .
t v . '“Jūsų uždavinys — sujungt tautas 

įgyvendinant Evangelijos principus. O 
vis dėlto jūs nepakeliat savo balso prieš 
tuos šventenybių išniekinimus. Jūs pa
tapote kurti tam šauksmui, kuriuo šau
kiasi Rusų tauta. Atverkite savo ausis į 
šį mano šauksmą ir pakelkite savo bal
są! Aš bejėgis senelis, deja, nebegaliu 
savo tautai suteikt jokios kitokios pa
galbos, kaip tik melstis ir šaukti. Aš ta
tai jau ne kartą dariau. O šiandien vėl 
tatai darau iš nauja. Mano šauksmas jun
giasi su šauksmais ir pagalbos maldavi
mais mano tautos, kuri kovoja mirties
kovą”.

Taip paskutiniu laiku šaukėsi į pa
saulio tautas Rusų Bažnyčios vyriausias 
galva prašydamas pagalbos Rusijai. O 
ar turėjo ši* jo šauksmas kokį atgarsį? 
Tik labai nedaugelis laikraščių šį jo 
šauksmą padėjo. Įdėjo jį ir Genevoj 
(Šveicarijoj) einąs laikraštis “Revue de 
Geneve”. To laikraščio leidėjas, žinomas 
rašytojas Robertas de Traz’as, prie šio 
atsišaukimo pridėjo dar ir šitokį komen-

torių (paaiškinimų) kaip ir* atsišaukimų 
į šių dienų Europos gyvenimo vairuoto
jus. Jis šiaip rašo:

Mums gerai žinoma, kad visoj Rusi
joj žmonės kankinami ir skerdžiami. Bet 
mes su tuo dalyku taip gerai apsiprato
me, kaip kad esame apsipratę su papročiu 
keturis kartus per dienų pavalgyt. Kai 
mums su įkvėpiamu oru patenka biauraus 
kvapo, tai mes priklinamės. Kai mus kas 
nori įtraukt į sūkurį, tai mes išsigąsta
me. Bet mes visai esame patenkinti, ir 
nesipurtome, girdėdami žudomųjų kūdi
kių verksmų. Mes tuo visu esame paten
kinti ir net kartkartėmis nueiname į baž
nyčių, kad būtume ramūs.

' Monsinjore — rašo toliau Traz’as, 
kreipdamasis į Antonijų — Tamstai yra 
žinoma, jog Ramsajus Makdonaldas (da
bartinės Anglų vyriausybės galva, minis- 
teris pirmininkas) yra religijos papročių 
prisilaikąs krikščionis (anglikonas); kaip 
kad ir Hendersonas (Anglų užsienių rei
kalų ministeris), kurį aš savo paties aki
mis mačiau, kaip jis per vienas pamaldas 
reiškė jautraus maldiaigiuno ženklų. Betgi

Tamstai, Monsinjore, yra taip pat žino
ma, kad šiuodu tokiu Jurgio 5-jo, Brita
nijos “karaliaus iš Dievo malonės” mi- 
nisteriu yra pasirengę atnaujint oficiali- 
nius santykius su Sovietais, su tais pik
čiausiais krikščionybės neprieteliais (Jau 
atnaujino, bet nesidžiaugia. D.).

Tamstai taip pat \us žinoma, kad 
Ilerriot’as (buvusis Prancūzų vyriausy
bės galva) tasai dėkingas revoliucijos 
sūnus ir, kuris, kaip toks, dedasi esąs 
teisių lygybės, asmens laisvės, toleran
cijos (pakantumo), tautų taikos apašta-* 
las, betgi kai jis buvo atsistojęs prie vy
riausybės vairo, tai savo didžiausiu rū
pesčiu buvo turėjęs atnaujinimų diploma
tinių santykių su Sovietų Rusija, kurioje 
asmens laisvė yra nuslopinta, kurioje siau
tėja kruvinas despotizmas ir kurioje lai
koma didžiausia pasauly kariuomenė.

Toliau, Tamstai, nėra nežinoma, jog 
paskutinįjį Lapkritį, bolševistinės revo
liucijos dvylikos metų sukaktuvių proga 
ir Sovietų Rusijos atstovas Vokietijai 

Krestinekis surengė puotų, į kurių suplau 
kė visas Berlynas. Daugybėje svečių bu

vo matyt keletas įžymių Vokietijos poli
tikų bei diplomatų, daugelis parlamento 
narių, įžythūs kariuomenės atstovai, taip 
pat literatinio ir meninio pasaulio įžymy
bės. Ten liejosi šampanas, gėlės skleidė 
malonų kvapų, aidėjo muzika ir' toastai 
(sveikinimai).

Ar Tamsta, Monsinjore, būdamas 
toks nelaimingas ir be pastovios gyve
namos vietos, nedarai stambios klaidos, 
kreipdamasis į krikščioniškų solidarumų? 
Taip, Tamsta darai psichologiškų ir net 
istoriškų klaidų. Tamsta užmiršti, kad 
mes esame ne krikščionys. Mussolinis (1- 
talijos dabartinis diktatorius) ne krikš
čionis, Tardieu — (Prancūzų ministeris 
pirm-kas) ne krikščionis, Rnlleris — 
(Vokietijos socialdemokratų vadas, buvęs 
ministeris pirmininkas) ne krikščionis. O 
ar tos darbininkų minios, kurios kas va
karas plaukia iš pabrikų ir užpildo mil
žiniškus darbininkų kvartalus, yra krikš
čionys? O ar tie elegantiški ponai ir po
nios iš prabangos kvartalų dar yra krikš
čionys?

(Bus daugiau).
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Prašau Į Mano Kampeli
Prof. Kampininkas

PROF. KAMPININKO k RADIO

Ohicaga. — Pranešama, 
jog Amerikos ir visų kitų ne
komunistinių šalių kaliniai y- 
ru didžiausioj nebviltyj. Mat, 
lietuviški tavorščiai, užuot 
rinkę aukas kaliniams vaduo
ti,' kaip pirmiau darė, dabar 
visu uolumu renka ir mo
kesčius iš Aidi — Aidi kolek- 
tuoja milionui dol. iš SLA. at
imti. O. kaliniai, anot draugo 
Valonio, “privalo žinoti vie
nų”, kad ta “procedūra, tai 

!ne valandos — kitos darbas.
Kaunas. — čia įvykus dai-;«E jkiri ,ir vilkinanti.”

Nelaimingi kaliniai!nų šventė Vytauto garbei, 
“M. R.’** pranešimu, skanda
lingai nepavyko. Milžiniškas 
choras (8,000 dainininkų) esu 
parodė tik dalį tos jėgos, ku
rių turėjo. Ieškoma dabar 
kaltininkų. Vieni kaltina mu-i 
zikus už varžytines vadovau
ti, kiti — stipresniais bal
sais dainininkus, kurie dainuo 

,^jant kitus užrėkę.
Bet jūsų prof. Kampinin-1 

kas sako, kad didžiausias 
kaltininkas buvo dulkės, ku
rios gaubė dešimts tūkstan
čių publikų ir chorų. Žiūrėkit 
tiktai, pav., kai Černiausko ar 
Bergmano (Chicagoj) piknikų 
daržuos, nepalaisčius žemės, 
dulkės piknikieriams gerkles 
užneša, tai ant vietos tuojau 
gali jas papsu, nyr byru ar
ba kaušu aiskrimo žemyn nu
valyti. Gi Kaune dainų aikš
tėj nei žemė, sakoma, nebuvo 
fajermonų palaistyta, nei tų 
“patogumų” dulkėms iš ger
klių žemyn nuvaryti, čia pat 
po ranka neturėta. Tat, argi 
galėjo dainininkai pilnom 
dulkių gerklėm parodyti visų 
savo jėgų?

Maskva. — Leninui prieš 
mirsiant pasakius, kad Rusi- | 
,joj privalo būti viena dikta-j 
! turą: buržuazinė arba proleta-( 
rinė, komunistai pasirinko' 
pirmųjų, tai yra buržuazinę 
diktatūrų. Stalinas ir kiti jo1 
tarnai yra buržujai.

dėsnį prekių skaitlių išeina pi
giau, tai reikėtų koncentruoti 
tam tikrų prekių užsakymų 
išanksto nužiūrėtose vietose 
(sakysim, — per Amerikos 
Liet. Ekonom. Centrų).

10. Gal būtų praktiška, kad 
Amerikos lietuvių importeriai, 
Amer. Liet. Ekon. Centrui ir 
Lietuvos Prekybos ir Pramo
nės Rūmams tarpininkaujant, 
turėtų Lietuvoje savo agentū
rų, kuri prižiūrėtų užsakytų 
prekių tinkamumų, gerų suru- 
šiavimų ir supakavimų ir pre
kių išsiuntimų laiku.

11. Svarbu, kad Lietuvos 
gamintojai, interesuoti savo 
produktų eksportu Amerikon, 
išpildytų gautus užsakymus 
ūmai ir sųžiningai, o to nega
lėdami padaryti — kad duo
tų greitų atsakymų užsakyto
jams.

13. Pageidautina, kad Lie
tuvos eksportininkai įsteigtų 
New Yorke savo generalę a- 
genturų.

X'-U j.--------

Tas p. Gen. Konsulo mintis 
Konferencija priėmė domėn.

Jau buvo gerokai po 6-os 
valandos vakaro, Ekon. Kon
ferencijos dalyviai, po sun
kaus protiško įsitempimo, jau
tėsi bent kiek pavargę ir gei
dė greičiau vykti stačiai iš šio 
posėdžio Gen. Konsulate į Ska 
ndinavų .Linijos laivų “Uni
ted States” vakarieniauti ir 
toliau tęsti dienotvarkės pas
kirtus darbus. Tačiau prieš 
išvykstant į vakarienę, Kon
ferencijos dalyviai nepralei

do progos vėl apsilankyti Lie
tuvos produktų parodos kam
bary ir praktiškai išmėginti p. 
Ambraziejaus sugabentų lie- į

ROTARIEOIŲ PREZIDEN
TAS.

Almon E. Roth iš Palo Al-
tuviškų kumpių “drūtumų” ir t0) Calif>, ,Stanford
p. Romano lietuviškų saldai- unįVersiteto biznio menedže- 
nių saldumų. rjug^ įįj-įnktas prezidentu va-

Konferencijos dalyviai gru- dinamog internatio-
pėmis išvyko vakarienės po nal „ kuri6 geimag nesenai 
Hudsono upės apačia tai trau- buvo chicagoj.
kiniais, tai automobiliais. į

Tai baigėsi antrasis Ekon. |
Konferenc. posėdis. įNorth Dakota- Ore«on> Pen-
___________________________ 'nsylvanija, Rliode Islande,

PATIKO IR NELIKO mala ir iš tų šviežių miltų 
kepa šviežių duonų.

PRAŠAU NESIJUOKTI!

Nedarbui Amerikoj, ir vi
sam pasauly, prašalinti yra 
tik vienas būdas, būtent kad 
mūsų mokslininkai greičiau 
išrastų priemonę susisiekti 
su Marsu, į kurį tuojau prasi
dėtų emigracija — darbo ieš
koti.

Kalbasi dvi kūmutės:
— Žiūriu į savo Uršutę ir 

negaliu atsidžiaugti. Tokių 
turi galvų. Užaugus ji tikrai 
bus.;, bus... vat, ir pamiršau 
tų žodį. ; j '

— Gal astronome?
— Dacet, dastronomė.
— Argi?
— Je, veizėk, da tik tre

čiam greide, o jau visas mufių 
žvaigždės atmintinai žino.

Pirmoji Amerikos Lietuvių 
Ekonominė Konferencija

ANTRASIS POSĖDIS.

(Rašo Observer).

(Tęsinys).
1 2. Reikia importui pasirin
kti tik geriausių produktų rū-
SĮ.

3. Reikia supažindinti lie
tuviškųjų ir amerikoniškųjų 
publikų su Lietuvos produk
tų pavyzdžiais:

b. a) laikant nuolatines pavyz
džių parodėles: Lietuvos Ko
nsulatuose, — lietuvių ban
kuose ir “Statymo ir Skolini
mo” bendrovėse, Vaizbos Bu
tų patalpose, laikraščių reda
kcijose; ■

b) paruošiant prekių paro
dėles per Ekon. Konferenci- 
jas, laike Vaizbos Butų meti
nių konvencijų, laike pašalpi- 
nių organizacijų seimų, laike 
parodos Čikagoje (1933 m.) 
ir t.t.

4. Reikia, kad Vaizbos Bu
ktai, kiekvienas savo mieste ir

savo štate, pasirūpintų surin
kti tikras žinias apie krautu
vininkų skaitlių ir jų specia
lybę, ir iš jų tarpo sudaryti 
“importo kooperatyvų,” ku
ris skelbtųsi spaudoje ir per 
sueigas apie gautas iš Lietu
vos prekes. Ten, kur teks ko
operatyvas, susidedąs iš 

wholesale” (urmo) ir “re- 
tail” (smulkmenų) pardavėjų

pasirodytų negalimas, — at
skiri krautuvininkai galėtų tų 
rolę puikiai atlikti.

5. Reikalinga, kad vietos
Vaizbos Butai moraliai remtų 
Lietuvos prekių importinin- 
kus ir kad Vaizbos Buto na
rių šeimynos duotų pavyzdį 
visiems; patys vartotų kiek 
galima daugiau Lietuvos pre
kių/ir paragintų kitus ir ne
praleistų progos pasiūlyti ir 
savo kaimynams amerikona
ms. |

6. Reikalinga, kad Vaizbos 
Butai patartų lietuviškų pre
kių importeriam8 neieškoti di
delio pelno, bet verčiau didin
ti prekių apyvartų.

7. Reikalinga, kad gerbia
mieji lietuviškų prekių impor
teriai nesivėlintų su užsaky
mu sezoninių prekių ir kad 
nedarytų rizikingų bandymų, 
nes vienas nepasisekimas gali 
sugadinti visų biznį ateičiai.

8. Reikalinga, kad Vaizbos 
Buto nariai ir ypač kiekvie
nas lietuviškų produktų im- 
porteris, atidžiai sektų publi
kos skonį, pastabas ir Lietu
vos prekėms statomus reika
lavimus, ir kad apie visa tai 
praneštų savo Vaizbos Buto 
valdybai, gi pastaroji praneš 
apie tai artimiausiam Lietu
vos Konsulatui.

9. Kadangi importuojant di

SVETIMŽEMiy KLAUSIMAI.
j Wasliingtone, Wisconsin 
■District of Columbia.

Tarp gerų dalykų buvusių 
“Draugo” pikniko restorane 
buvo ir grynai lietuviškos 
duonos iš kepyklos p-no Ka
valiausko, 841 W. 33 st. Tos 
duonos gauta iš p-no Kava
liausko didelis krepšis, bet 
piknieriams ji taip patiko, 
kad jos tuoj neliko.

ĮDOMUS TRUPINIAI.

Tampa, Fla., 1928 m. išleido 
rinkon $491,000,(XX) cigarų.

J. A. V. geležinkeliai val
džiai 1928 m. taksų sumokėjo 
$420,000,000.

A. Jackson’as buvo išrink- 
Ta duona yra po teisybei tas senatorium po to, kai pa-

Diegly*, gesal, iš
pūtimas, dažnas vė
mimas, ' karščiavimas 
vaikuose Ir kūdikiuo
se paprastai rodo, 
kad maistas vidurė- 
lluose yra surūgęs.

Kai tie ženklai pa
sirodo, tai duok val
kui šaukštą Phillips

nepaprasta. P-nas Kavaliaus
kas jų kepa lietuvišku arba 
kitaip sakant europeišku bu- 

Įdu. Jisai turi savo kepykloj 
ir malūnų, kuriuo grudus su-

Kuomet Vaikas 
Karščiuoja,

Piktas, Nesveikas

sitraukė iš prezidentystės.

K*i+ncu ot Magneaia. Įdėk jo 1 pirmu-
JYllOSe tjnj vaiko maisto buteliuką ryte.

valstijose moterys negali tar-: Paaugu8‘em* vaikAmj reikia duo- j v . tl šaukštą vandens stlk'.'e. Tas nu-
KLAUSIMAI IK ATSAKY- ■taranus sulig kuri, būna įlci- "auti- i £ £

MAI. džiami technikaliai ir prote- Piliečiu Valkai Neminėti Na-,llnksrtias lr laimingas. Paiiuosuos
| i vidurius nuo visokio surūgusio Ir

sionaliai darbininkai. Tokie turalizacijos Certifikatuose. I nesuvirškinamo maisto, jts atidaro 
darbininkai bus įleidžiami tik, KLAUSIMAS. Pradžioje Zl«XU*ir S'.'
jeigu turės kapitalo iš 5,000 sausio mėnesio tapau J. A. t. -nta.
pesų (arba $2,400 Amerikos Valstybių piliečiu, gavau pi- ,p vaikams, išsirašyk indomią kny- ... v k. , ® . 'ett “Useful Information”. Rašyk jpinigais). lietybės certifikatų. Tunu ne- The Phillips eo., no varick st.

Nepilnamečio Pilietybė. pilnameti sūnų, kurs visa, KAI.
KLAUSIMAS. Mano tėvus 'neįvardytas pilietybės certifi- 

lapo J. A. Vai. piliečiu 1920 kate- KaiP lis S“11 darodyti pi 
m. Aš tuo taiku turėjau tik '’e*ykę!
20 metų ir gyvenau Europoje.

D&ktarai ją prirašinėjo per S0 me
tų.

Mlik of Magnesla buvo S. V. Re
gistruotas Vaizbos Ženklas The Cha*. 

S. V.. New York, N. Y. j H. Phillips Chemical Kompanijos lr
a mo * izvii a o o t j°8 Plrmatuko Chas. H. Phillips nuoATSAKOMAS. Sulig nau- j«7s.

Deportavimas Pabėgusių Jū
reivių.’

KLAUSIMAS. Ar jūreivis, 
kuris atvyko/į šių šalį po lie
pos 1 d., 1924 m., ir čionai 
išgyveno daugiau tris metus, 
gali būti išdeportuotas? Ki
tais žodžiais, ar Imigracijos 
Akto iš 1917 m. trijų-mctų 
1 imitacijos aprūpinimas vis
vykdomas, arba ar 1924 m. 1926 m. atvykau į J. A. Vals.

Imigracijos įstatymas reika- da neturėdamas 21 metų. Ar jomis pilietybės regulacijomis, 
lauja išdeportavimų pabėgu-1 aš esu skaitomai piliečiu? Ar visi tie, kurie tapsta piliečiais 

' 1 -- turiu laikyti pilietybės egza- tėvų naturalizavimu, gali gau 
minų? !ti taip vadinamus “certifica-

=

Turiu garbės lietuvių visuomenei 
paskelbti, kad aš tebesu Cicero j, te
betarnauju žmonėms ir visą savo 
laiką pašvenčiu tam, kad prideramai 
visiems patarnauti. Tą atlieku pagal 
geriausių savo išgalių.

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

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

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

Laukdamas progos jums patar
naut, lieku.

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

4847 West 14 Street
Cicero, 111. ' Tel. Cicero M

SS

šių jūreivių, nepaisant kaip 
ilgai čionai gyveno?

S. F., Brooklyn, N. Y. 
ATSAKYMAS. Imigracijos 

Akto iš 1924 m. deportacijos 
aprūpinimai kaip Darbo De
partamento perstatyti inima 
visus pabėgusius jūreivius, 
taip kaip inima visus kitus 
imigrantus, kurie čionai nele
galiai atvykę po birželio 30 ds. 
1924 m. Federaliai teismai pri 
silaiko prie to įstatymo. Vie
name atsitikime, italas nele
galiai čionai atvykęs 1925 m. 
ir išgyvenęs virš tris metus, 
bet buvo suimtas kaip nelega
liai atvykęs ir valdžia įsakė 
jį deportuoti. Jo deportavimas 
sulaikytas, nes jis pavedė jo 
atsitikimų Augščiansiam Teis 
mui, nes žemesniuose teismuo- 
se deportacijos įstatymas* bu
vo sulaikytas. Net ir dabar 
visi laukia to Teismo nuspren
dimo, nes jeigu jis sulaikytų 
to italo deportavimų; tai dau
gelis kitų žmonių imtų šį pa
vyzdį.
Meksikos Imigracijos Suvar

žymai.

KLAUSIMAS. Keli mano 
draugai, dabar gyvenanti Lie
tuvoje, nori vykti į Meksiku, 
ir tenai apsigyventi, nes jie 
negali atvažiuoti į J. A. Val
stybes. Ar galite man pra
nešti, ar ta • šalis turi kokius

A. C. Brooklyn, N. Y.lte °( derivative citizensbip”.
ATSAKYMAS. Kuomet at-iBe,kia užmoksti $10 už U 

vykai į J. A. Valstybės netu- “rtifikatų. Kadangi toki cer- 
rėdomas 21 metų, tapai šios itifikatai Saminami- ‘“i ™ikai 
šalies piliečiu nuo to laiko ™Priskaity‘i Prie tST« PUiety 
kuomet buvai legaliai įleistas 'artifikatų. Jeigu pilietys- 
del nuolatinio apsigyvenimo. t5s PraS-vmas turėjo visas 
Gali, jeigu nori, išsiimti “eer-' ^.nacijas apie šeimynų, 
tificate of derivative Citizen-,tad sūnus len*fvai «aIės i”” 
ehip”, prisiekdamas ištikimu- J“ «k ‘orės
mų J. A. Valstybėms ir ui- Pasaky« natūralizacijos ofl 
mokėdamas $10. Nuo tavęs ne- cieriui P^Onėti į naturaliza-
reikalaus jokio egzamino. fijos <«tifikatų. dienų, kada 

išduotas ir certifikato numerų.
Paskolintų Pinigų Ratos. Koumet jis sulauks 21 metų
KLAUSIMAS, Ar galite amžiaus, jis galės, jeigu pagei- 

man pasakyti kokias ratas daus> išgauti “certificate of 
pinigų skolintojas už užstatų derivative citizensbip”. 
(pawnbroker) ima šioje ša-į IšbuvimA3 Užsieny. !

Vnri™ KLAUSIMAS. Atvykau įS. 0., New Yorko miestas. Ij A VaJstyhes 1913 m > ig_
ATSAKYMAS. Beveik vi- .. ... 1Qongyvenau čionais iki 1920 m.

sų valstybės įstatymai reika- jr iSvažiavau į Lietuv,. Te. 
lanja 3 nuoš. kas mėnesį, nors nai išgyvenau tris mctus>
kelios valstybės leidžia aukš- grjžau . j A Valstybes 1923 
tesnę ratų. New Yorke 3% į sitH0 atvykan
mėn., per šešios mėnesius, ant Kanadą ir nebuvau užre. 
paskolos mažiau $100. 2% Kjgtraotas> kitais n0.
į mėnesį ilgiau. Kas dvylikę |(,ga|iai įvažiavM Ar gdliu 
mėnesių žmogus turi mokėti (apU j A VaIstybių .piliei!ilt) 
nuošimtį pilnai arta |padnodamas tik atva.
naują tikietų. 'žiavimo dienų, nes aš 1917 m.
Ar Moterys Gali Tarnauti Pri- 'išsiėmiaus pirmas popieraa? 

siekdintųjų Teismuose.

KLAUSIMAS. Ar galite
J. D., Chicago, UI.

ATSAKYMAS. Ne. Pirmos 
man pasakyti, ar gali moterys popieros jau negeros, nes

nors imigracijos suvaržymus? 'tarnauti prisiekdintųjų teis- joms laikas išsibaigė (Jos ge
L. M., Long Island City, 

N. Y.
ATSAKYMAS. Po įstaty

mu, priimtu balandžio 20 d., 
1929 m., Meksikos preziden
tas draudžia įvažiavimų sveti- 
mų darbininkų. Meksikon 

[Nors kita byla, įvesta liepos 
18 d., 1929 m., išdėsto reika-

niuose (jnries) kriminaliuose ros tik septyniems metams, 
atsitikimuose. Perilgai išbuvai užsieny. Ne-

Ponia W. K., Columbus, O.'gali legaliai sakyti, kad rezi- 
ATSAKYMAS. Ohio valsti- dencija J. A. Valstybėse nebn- 

joj gali. Taipgi gali Arkan- vo pertraukta. Nors negali 
sas, Californija, Delaware, išdeportuoti, delei nelegalio 
Iowa, Kansas, Kentucky, Lo- atvažiavimo 1923 m., bet da- 
uisiana, Mkbigan, Mississi- bartinės regnlacijos neduos pi 
ppi, Nevada, New Jersey, lietybės.

JAU BEIO COLUMBIA REKORDAS 
Įgrojitas Bmlriko Raib Oitetros

Orkestros kurių Jus girdėjote iš Radio stoties AVCFL 
kas nedėldienį per visų žiemų.

16173F “Vakar Vakar vakaro ir Čigonai

NAUJOS LIAUDIES DAINELĖS 
Įgrajino Budriko Radio Orkestrą

16140F Lazdijų Polka ir Mylimo Polka—Mahanojaus Orkestrą. 
16167 Lietuva Tėvynė Muaų ir Tykiai Tykiai Nemunėlis Teka. 
16166 Birutė ir Kur Banguoja Nemunėlis.
16155 Ganiau Avelės ir Saulutė Tekėjo.
16151 Mielašlrdystė ir OI Berneli Vienturti.
16161 Valio Dalgelis ir Jausmai Svajonės.
16J067 Sirpsta noksta Avietėlės lr Vakarinė Daina.
16041 Mes be Vilniaus Nenurimsim ir Girtuoklio Daina.

VANAGAIČIO

16085 Vanaginė Polka lr Lietuvos Džezas.
16154 O čia lr šimts Velnių Polka.
16130 Margarita ir Benosis.

KITŲ ARTISTŲ REKORDAI.
15131 Dvi Gitaros ir Juodos akys.
15076 Kvletkos Valcas lr Buk Sveikas Polka.
15571 Anušos Polka — Buchatkos Solis.

Šie visi rekordai yra labai gražus, elektra rekorduo- 
ti. Kaina 75 centai kiekvienas. Perkant 6 rekordus kar
tu, į kitus miestus, mes už persiuntimą nieko neruokuo- 
jame.

Jos.F. Budrik, Ine.
3417-21 SO. HALSTED STREET

Telefonas Boulevard 4705
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l’enkladlenis, Liepos 18, 1930

SO. CHICAGO ! PIKNIKAS
S V. JUOZAPO PARAPIJOS

SO. CHICAGO SĮkm*|,N(- iWlr 201,1930

WOJCIECHOWSKIO DARŽE- 
160-ta gatvė ir Burnham Avė., prie Calumet City, III.

KELRODIS. Važiuojant iš Chicagofe imkite Michigan avė. iki 
123 st. Pasukite Į kairę ant 123-čios, kuri įsisuka į Michigan City Rd. 
.ir važiuokite tiesiai iki daržo. Važiuojant strytkariais, atvažiuokite j 
So. Chicago prie šv. Juozapo pa r. bažnyčios, iš kur busai eis į dar
žą 9:30, 11:30 ir 1:30 vai. Kviečiame visus. Bus dovanoms radio ir 
daug kitokių daiktų.

PARAPUONAI.

SO. CHICAGO

SO. CHICAGO
LIETUVIAI AMERIKOJE

ROCKFORD, ILL.
Parapijos išvažiavimas.

Liepos 13 d. įvyko šv. Pet
ro ir Povilo lietuvių parapi
jos išvažiavimas į King’s Miš
kus. Jis pavyko labai gerai. 
Žmonės, vieni tuojaus po ank
stybų, kiti po antrųjų Mišių, 
traukė į miškus. Prisirinko jų 
daugybė — ir senesniųjų ir 
jaunesniųjų.

Oras buvo gražus — nei 
per karštas, nei peršaltas.

Miške, tuojaus susitaisė 
žaislų lošėjai ir linksmi žai
dimai, pasimainant žaidėjams,', 
tęsėsi iki sutemų. Piknikie- 
riai vieni ant stalų, kiti tie
siog ant žolės, išdėstė savo 
užkandžius ir praalkę stipri
nosi patys ir vaišino svečius. 
Gi tų svečių buvo net iš Ci
cero, Chicagos, Kewanees, Be- 
loit, St. Charles ir iš kitur.

vairios poros ėmė suktis ant 
šokių platformos. Šoko pra
kaitą liedami. Kiti linksmino
si besižvalgydami į šokėjus.

Povakare pasirodė ant plat 
formos p. J. Kailiukaitis su 
šv. Peiro ir Povilo par. cho
ru. Kad užtraukė choras, tai 
visas miškas atgijo. Iš visų

C H I C A G O J E
PRALOTO JULIAUS MA- 

OIEJAUSKČ IŠLEIS
TUVIŲ VAKARAS.

(Pabaiga)

To\vn of Lake ir-gi visame 
gerai užsirekordavo. Iš čia iš
rinktas komiteto pirmininkas,
Vincas Stancikas, kuris visą 

lolinuausių jojuunpų sukruto |aiką. intensyviai dirbo
Jonas Baltutis buvo komi-bėgti artyn. Negana buvo jis 

girdėti, visiems atsirado noro 
jį matyti. Daug gražių dainų 
sudainuota. Publikai patiko. 
Visi reiškė savo pasitenkini
mą delnų plojimu.

Miške atsirado šaltos košės, 
įvairių gėrimų, saldainių, už
kandžių ir kitų įvairybių. Sve 
čiai įkaitino darbininkus už 
“baro”. Ten dirbo M. Sauti- 
las, M. Sautiliėnė, J. Zubinas, 
O. NaujuUienė, St. Kasputis. 
Jie vikriai sukinosi, kad visus
patenkintų. Gerą “biznį” pa-

PasidarS dar linksmiau"kai Or Naujunienė, padedant 
M. Sautilienei. Jos, rodos, tu- 

‘ importuotųlietuvių orkestrą iš D. Va- 
rašiaus, Pr. Budvido, Šiukšte- 
tio ir Pilipaičio pradėjo grie
žti įvairius šokius. Atgijo pu
blika. Tuojaus, kai vėsula, į-

SKAUSMAS
taip lengvai palengvintas

Kaip gydyti 
Galvos

skaudėjimas
Neuralgija 
Neuritis

Ki1
' ODEL tūlos moterys tokios kant 
. rlos skausmuose? Vaikščioja pa 

krautuves, su skaudančia galva. Dir
ba kuomet visą, skauda. Daug va
landų pjerelna kol paima Bayer As- 
ptrln Ir gauna palengvinilną! Dau
gelis ima šias plllukės kaip tk gre
sia koks skausmas. Taip Ir Jus tu
rėtumėt daryti. Tikri Asplrln visiš
kai nekenksmingi; negal sloginti 
Širdies. Bayer vardu pillukė visuo
met tikras Aspirinas; visuomet tas 
pats, visuomet saugus. Taigi nėra 
Išmintinga kankintis galvos skaudė
jimu. šalčiu, neuralgijos skausmais, 
ar kitkuo, ką Šios plllukės galėtų pa
lengvinti veik taip greit, kaip jos 
praryjat. rirklt bonkutėmis Ir tau- 
pinkit pinigus. Bet kuri vaistinė tu
ri 100 piltuklų dydžio.

BAYER
ASPIRIN

Žiurėk, kad 
gautum tikrą 

EAU DE QLHN1NE

Pinaud
— Visam pasaulyj garsus 
plaukų tonikas, naikina
pleiskanas, stiprina plaukus. 
Jūsų aptlekoj arba rašyk: Pi
naud, Dept. M, 220 E. 21 St., 
Ni’S- T«rfc, N. T. Sernpelis dy- 
kai.

teto vice-pirmininkas ir-gi ne
mažai pasidarbavo, ypač jo 
“Cadilac’as” buvo darban 
įkinkytas, o vyresnysis sūnūs 
Aleksiukas, visą laiką pralo
tu! šioferavo.

rėjo kokių ten 
tavorų”.

Trukšmingas buvo ‘biznięs’ 
prie “Rūtų darželio”, prie 
kurio dirbo Pr. Gelažius. Ten 
retą valandėlę galėjai prieiti 
arčiau. Visuomet ten buvo 
pilna “laimikio ieškotojų”.

Neblogai sekėsi Ant. Rup
šiui su lazdelėmis, itin, kaip 
praeiviai matydavo prie laz
delės prilipusį dolerį.

Jaunas vaikas Patašius ir •
vėliau jaunoji Noreikienė už
sispyrė paimti lazdelės su do
leriais. Daug juodu dirbo, bet 
ir laimėjo. Jų ištvermė pelnė.

Atsirado šiek tiek asmenų, 
panorėjusių griauti “bokštą”. 
Kaip kam čia sekėsi. Ne vie
nas pargriovė bokštą, bet ne
nugriovė iš pamatų, tai ir 
nepelnė. ,J fj'į,

Roselande ir West Pullma- 
,nas davė gerą paramą. Ener
gingai darbavos: A. Adomai
tienė, A. Jucienė, p-lė Rustei
kaitė, S. Kiupelienė, O. Zala
torienė ir M. Višniauskienė. 
Prie stalų patarnavo V. Viš- 
niauskaitė ir F. Adomaitė.

Brigliton Park darbavos E. 
Jokubauskienė, O. Kazragienė, 
M. Balsienė, Adomaitienė ir 
U. Dausonienė. Prie stalų pa
tarnavo. B. Kazragaitė.

Nemažai pasidarbavo ir 
K. Marozas iš Brigliton Park.

Bendrai ėmus, išleistuvės 
Ibuvo šaunios. Jos visus, taip

ir stiklai nuplauti, westsidie- 
čiai bus padarę įžanginį dar
bą jubiliejinių metų, kurie 
bus apvaikščiojami 1931 me
tais.

Parapijos daržas šiemet vi-

dotuvės a. a. Onos Laurynai- 
tytės. Jos palydovų prisirin
ko pilna bažnyčia. Šv. Mišias 
už mirusią laikė kartu trys 

ikunigai: klebonas, kun. Matu
laitis ir kun. Petrauskas, ku
ris bažnyčioje sakė pamoksląsiems metasi į akį. Mat jis ge- . . v . .

rai atrodo. Žole graži ir dide- „ «
lė, šiemet susodyti medžiai ^US'
prigijo ir net pralenkė kitų X Ryt tuojau po antrųjų 
seniau pasodytus. Tokių nau-i^v. Mišių Aušros Vartų mo-

bas turės išvažiavimą nedė- 
lioj, 20 d. liepos, Jefferson 
miškuose. Komisijos« darbuo
jasi, kari turėti gražų progra
mą ir muzikantus, kad visus 
palinksmintų. Taigi, visi turės 
progos gražiuose miškuose 
linksmai praleisti laiką. Va
žiuosime visi!

Kluhietis.

Nemažai prie to darbo pri 
sidėjo Rumšienė su savo duk
rytėm, kurios parūpino “ri- 
binukus” ir šiaip darbavos. 
Kartu su jomis dirbo ir Ogin- 
taitė, A. Rumšaitė, A. Gedri- 
mienė, su dukterim, Būras, La- 
kavičienė ir k.

Iš Town of Lake pasi
darbavusių skaičiun įeina da: 
R. Ivaškiewicz, G. Krenčius 
ir Stanley Rezicki.

Cicero, labai žymią rolę lo
šė. A. Valančiui pasidarbavus, 
į vakarą atvyko labai didelis 
būrys žmonių ir ciceriečiams 
buvo atskiras stalas.

Be to komiteto susirinkimas 
lankydavo: Daukšienė ir Si- 
ininaitienė.

Be jų, darbavos: K. Žilvi- 
tienė, V. Dabaškienė ir S. 
Bajorunienė, o iš mergaičių 
prie stalų patarnavo: .Dabašin- 
skaitė, L. Daukšaitė ir Valan
čiūtė.

Bridgeportiečių veikėjų pir- 
mon vieton įeina šios: B. Žio- 
gienė, A. Gerulienė, A. Juraš- 
kienė, T. Kaktienė, A. Savic
kienė. Jos labai sutartina dir- 
pasidarbavo vakaro įvykdini-

P-as J. Čiliauskas ir-gi daug

Įrengėjus, taip ir pralotą džiu-

jų medžių randasi 35. Tame 
tai darže rugpiučio mėn. bus 
antras parapijos piknikas. Tie 
patys talkininkai, kurią dabar 
darbuojasi parapijai, pagelbės 
parapijos komitetui pikniką 
surengti su visokiomis įvairy-' 
bėmis.

Talkininkas.

kykloje pamoka besirengen- 
tiems prie šv. Sutvirtinimo 
Sakramento.

RENGIASI PRIE IŠVAŽIA
VIMO.

North Side. - North West 
'Side Lietuvių Politikos klu-

Parapijos išvažiavimui ge- ho’ kad tik vakaras
rai pasitarnavo Crystal — 
Wholsale Groc. Co.

Ji paskolino savo “troką”

Be to buvo pasiryžus daug pa
sidarbuoti O. Taujenienė, betI
liga sutrukdė. Iš jaunų mer-

chorui. Taigi choras ‘‘in cor- pd« skdil pasitarnavo:
pore”, susikraustys j erdvų °‘ B. žiogaitė.
troką, linksmai dainuodami —............ ........ ■■—-
važiavo į pikniką ir gryžo iž do draugijos piknikas. Čia 
ten. žada pasirodyti naujų žaislų.

Nuoširdžiai pagelbėjo Juo- Manoma, kad jie susilauks 
zes Misevičius, anglių panda- daug mėgintojų, ši draugija 
vėjas. Jis pats savo troku nu- reikalinga paramos. Ji suor- 
vežė ir parvežė pikni kinius ganiaavo gerą “basebail

gino.
Pral. Maciejauskds ameri

kiečių jau išleistas. Grįžta 1 re ineyimas šv. Onos relikvi- 
Lietuvon su gražiu Buick’up1^ Aušros Vartų bažnyčion ir 
Baltučio sūnūs, Aleksiukas jo !,v> ^nos Nazareto koplyčioje
automobiliu šoferavo iki New 
Yorko, o iš čia Frencli Linijos 
Ue de Fraujbe laivu plaukia 
Lietuvon..

Linkime pralotui laimingos 
kelionės, ir sugrįžus darbuotis 
savųjų tarpe.

X.

DARBAS EINA GERAI.

X šiandien 7:30 vai. vaka- ĮSTABUS rezultatas
“Fort Stockton, Teras. — Afi gė

riau
TRINERIO KARTŲ VYNĄ

pagal nurodymus. Rezultatai buvo 
nuostabus. Sukietėjimas mane var
gino per metų metus, bet šis vais
tas paliuosuos mane nuo tų trlu- 
beūių. lllguel Tarias."

Dabar, kuomet atėjo vasara, tai 
Trinerio Kartus Vynas, yra geriau
sias nuo nevirškinimo, sukietėjimo

pradžia šv. Onos novenos pa
maldų.

X Šv. Panelės Škapliernos 
dienoje Aušros Vartų bažny-ov,±l 
čioje įvyko labai gražios lai-l^

Remkite tuos Profesionalus" 
Ir Biznierius, kurie garsinasi 
dienrašty] “Drauge”.
>i na tom iit-—iir m e r ‘ r ■ ,

ILGAS MIEGAS
SUSTIPRINA KŪDIKĮ.

"Musų kūdikis nubudindavo mus 
naktimis po keletą kartų iki pra. 
dėjome duoti jam po truput} Cas- 
torijos”, pasakė viena motina iš lo
va. "Po to gerai miegojo ir visiškai 
atsinaujino". Valkų specialistai reko
menduoja Fletcherio Castoria; ir 
milijonai motinų žino, kad tas gry
nai augtnenlnls, nekenksmingas vais
tas gelbsti valkams ir kūdikiams 
nuo dieglio, slogų, sukietėjimo, vi
duriavimo ir tt. Fletcherio parašas 
ant kiekvieno pakietb, Saugokis Imi
tacijų.

* 1' .......... . >)■ '-j i . i j

Daktarai jį rerekomenduoja. 
Imk jo reguleriai! Visose aptiekose.

Aušros Vartų par. mokyk
los valymo darbas jau gero
kai pavarytas pirmyn. Ka
dangi šv. Onos atlaidai arti
nasi, o prieš atlaidus, kaip ki
tose bažnyčiose iškilmingai 
atliekamos novenos, tai ir 
West Sidėj Aušros Vartų baž
nyčioj yra rengiamasi prie 
šv. Onos atlaidų. Todėl talki
ninkai suskubo bažnyčios va
lymo darbą, kad atlaidams 
butų išvalyta ir papuošta. Į 
talką vis atsiranda naujų pa- 
rapijonų ir parapijonkų. Tal
kininkai pasiskirstė laiką — 
vieni dirba dieną, kiti vaka
rais kol šviesu. Į talką gauta 
stiprus darbininkas Juozas 
Gikis, kuris nors dirba šapoj, 
bet, parėjęs iš darbo, aukoja 
laiką bažnyčios reikalams.

Kai bažnyčia ir mokykla 
bus apšvaryta iš vidaus ir iš 
lauko, langai bus numaiiavoti

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
INKSTŲ-KBPBNŲ-PUSLĖS . 

Per virš 200 metų tikrąsis Gold

1F

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP LŽSISENĖJŲSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Spcciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už- 
nuodijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir pas
laptingas ligas. ‘Jeigu kiti negalėjo jus Išgydyti, ateikite čia ir 
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
lį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. ▼. Nedėllomls Iki 12 d. 
4200 Wcst 26 St. kampas Keclcr Avė., TcL Cratvford 6573

PILNAS EGZAMINAS 
15.00 TIKTAI 15.00 T

BPECIALtSTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit paa

tikrą specialistą, ne pas kokį nepa- 
j tyrėlį. Tikru specialistu, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno lšegzaminavlmo. Jus sutau
pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio Bcope — Raggl.
X-Ray Rdentgeno Aparatu Ir vi
sišku bakterlologišku egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ru negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
Jus gydyti, tai Jūsų sveikata ir gy
vumu sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, ■ širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų, plaučių arba 
jeigu turit kokią užslsenėjuslą, įst- 
kerėjusią, chronišką ligą, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėlloklt neatėjo P*« 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimu Rumu 1014
20 W. JAOKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 
t po pietų. Vakarais nuo s iki T 

Nedėllomts nuo 10 ryto iki 1 
po platų

T ebera Proga
Jums dar tebėra proga laimėti dova

nų šimtus dolerių vertės.
t . • T • 1 ’ ' ' *

Ateik, pradėk naują sąskaitą ir išban
dyk savo laimę žvejojime musų viefikam- 
baryje.

žaislus. Nėra abejonės, kad joiteam”, kuris visus kitus Rock 
žmonės nepamirš ir parems for.lo ir apielinkės teani’us 
jį, pirkdami žiemai anglių pliekia. Supras visi, kas tai Į Medai Haarlem Oil buvo pripa- 
nuo jo. yra lietuviai. žintas gyduole dėl šių organų

Įvažiuojant į mišką palai- Bet tai draugijai “team’o” netvarkos. Lengvas ir malonus 
kė tvarką St. Keliotis, Getau- nariai aprėdyti uniformais at- Bandyk šiandie. Trijų

tis ir Pr. Krikščionas.
Viskas ėjo gražioje tvarko

je. Nesigirdi, kad butų įvykę, 
kokių nelaimių, ar negerumų.

Liepos 19 ir 20.
Tas dienas įvyksta šv. Var-

siėio bramriai Tat dera vi I dydžhh vaistinėse. Ieškokite: siejo brangiai. J at dera vi ..Qold Medaf. vardo kįekvieno- 
siems lietuviams padėti jai je
finansiniai sustiprėti ir spor- aNDIMPPn
to šaką toliau plėsti ir toliu-, 
linti.

Raporteris.
haarlem oil

Central^&’^Bank
ATRUST COMPANY

1110 Street
AStotr Bonk • • • • AČlMring HauseBonk

Valstijinis Bankas Biržos Bankas

Telefonas BOULEVARD«4600

A. f A.
DAMBRAUSKAS

IGNACAS
Mirė liepos 16 d., 2 vai.

po pietų, 1930 m, sulaukęs 
apie 60 metų amžiaus, gimęs 
Tauragės apskr., Žvingių par., 
Vllklauklų kaime. Amerlke iš
gyveno 3 S metus.

. Paliko dideliame nulludime 
du sūnūs Vincentą Chicagoje, 
Juozapą Kanadoje, dukterį A- 
nastaztją, marčią Oną, žentą 
Joną Liackų ir anukus ir 

, gimines Amerikoj. Lietuvoj 
moterį Vršulę, brolį Vincentą 
Ir gimines.

Kūnas pašarvotas, randasi 
817 W. 34th St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį 
Liepos 19 d , 8 vai. iš ryto iš 
namų į šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kur bus gedulingos 
pamaldos už velionio stelą, o 
Iš ten bus nulydėtas į fiv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Ignaco Dambraus- 
klo gimines, draugai Ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse Ir su
telkti jam paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nuliudą liekame:
Hunai, Duktė, Marti, žentas, 

Anūkai ir Giminės.
iAldotuvėse patarnauja gTab. 
A. Masalskis. Tel. Blvd. 4139

I



Penldūiiienis, Liepos 18, 1930

ŽIHiy-žtHELĖS
X Šiandie, liepos 18 d. Die

vo Apveizdos par. bažnyčioje 
prasideda devynių dienų no- 
vena prie šv. Onos. Šių pamal
dų svarba padidėja tuo, kad 
jas veš gerb. misionorius tė
vas Petlauskas, Marijonas. 
Reikia, kad kuodidžiausias 
žmonių skaičius dalyvautų

toli Field’o muziejaus, L. Vy
čių Mergaičių Baseball Lyga 
turi savo žaidimus, kuriuos 
gali kiekvienas dykai pamaty
ti. Žais šie tymai: West Side 
su Town of Lake, Cicero su 
North Side, Brigliton su Die
vo Apveizdos. Bridgeportas 
bus liuosas. Pradžia 7 vai. 
vak.

X Šiomis dienomis cicerie- 
tė A. Sruoginaitė keliom sa- 

Į vaitėm išvyko atostogoms į

ce. Pabuvus kiek žada atlan-f Ak. Rėmėjų dr-ja (Centras) 
kyti visas svarbesnes vietas, taip-gi rengiasi prie savo me- 
neaplenkiant nei šv. Onos ste-' tinio pikniko, rugp. 17 d.,
buklingos bažnyčios, Mon- 
treale. P-lė Albina yra narys 
University of Illinois Re
search Hospital staff.

X Šiuo tarpu šv. Jurgio 
par. rengiasi prie 2-rojo šių 
metų pikniko, kurs įvyks sek-

Marų ue tie Par k.
Nemaža jau piknikų įvyko.

Keletas da įvyks. Jų tarpe 
ir Rėmėjų dr-jos.

Prašome nepamiršti.
Centras ir skyriai smarkiai, 

varosi, kad piknikas Autų

DAKTARAI:

šiose pamaldose.
X Šiandie Grant parke, ne- Kanadą ir apsistos į Quebe-

GRABORIAI:

madieny, liepos 27, 1930, Čer- sėkmingas; da labiau, kad bū- 
niausko darže. , ( tų įdomus ir atsilankiusius

X Daug pasidarbavusių1 patenkintu.

Telefonas GrovehlU 2282

DR. A, G. RAKAUSKAS
j GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2433 W. MARQUETTE ROAD 
Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. — 

6 Ir 7 iki 9 vai. vakare. 
Seredomls nuo 9 — 12 vai. ryto. 

Nedėliomls pagal sutartu.

ra. 1 J. KOWAR«IS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezldenelja 2389 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2330

Ofiso Tel. Vlctory 88*1
) Of. Ir %«■ Tel. sin

ra. J.fc P08KA
3133 S. HALSTED SI

Anttos ofisas Ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 r. ▼. Ofiso Vai. Nuo 9-li rytais: nuo 7-9
Nedėlloj pagal susitarimų

Chieagos Vyčiams, p-lės J. Rėmėjos da niekad nieko
Uselytės su V. Gatavecku su- neužvylė. Tad prašoma nepa

miršti rugp. 17-tos

Ofiso Tel. Vlrglnia 8088
Rezidencijos: Vau Buren 8888

DR. T. BUNDULIS

Simpatiikas — 
Mandagu

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J, F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRAbŲ VEDU JAI 

. Didysis Oflabs:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 Ii 1742 
8K YRIUS

4447 Bo. Fairfiold 'Avenue 
SKYRIUS

1419 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero 1794 

SKYRIUS
12(1 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard >201

telefonas Yar^s 1118

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

S. D. LACHA w ICZ
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnanja laidotuvėse kuopigiau- 
Sla. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu bmite užganėdinti.

Tel. ltoosevelt 2515 Arba 2516

2314 W. 23rd Place
, Chicago, III.

SKYRIUS:
1439 S. 43 Court Cicero, III.

» Tel. Cicero 5927*•:« I. 5 , ■. ' /I ■ ne i >

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

Tel. Vlctory 1H»

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46tli St.

tuoktuvės įvyks liepos 2Č d.,
5 vai. po pietų, Šv. Antano 
bažnyčioj, Cicero, Ui.

Vestuvių pokilis bus jau
nosios tėvų namuose.

X Marąuette Parke vis'niį rajį0 programai, suside- *ot»so Tei. canal 2118 

daugiau ir daugiau apsigy ve - į dantys iš Europos tautų liau 
na įvairios rūšies profesiona- j
lų. Pastaruoju laiku apsigy
veno dentistas J. A. Paukš
tys, kurio ofisas randasi 4193 
Archer avė.

X West Sidės biznierių i 
Šturmų sūnūs Aleksiukas pri
siuntė “Draugo” piknikui ge
rų. Piknikieriai tais cigarais 
atsidžiaugti negalėjo ir klau
sinėjo, kur tas gerasis Aleksiu 
kas ir kur jis galėjo gauti to
kių “fine” cigarų. O Petro 
Kalnio cigarai prie piliečių 
straikierio puikiai pritiko, nes į 

kaip straikieris, taip ir ciga
rai buvo dideli. Kontraktorius 
M. Zizas jų laimėjęs pastatys 
keletu namų iki juos surūkys.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

VaL: 11 ryto Iki 1 po pietų 
S Iki 4 ir 6 iki 8 ▼. v.

T_ i ii Nedėliomls nuo 10 iki 12 ryto
Kas penktadienį S vai. vak. , Namų Cfisas 3418 Franklin Blvd. 

iš stoties WBBM bus duoda- Val” nuo 8:M ’:M valL

Tyla.

Namų Tel. Lafayette 0098

diskų kurinių. Kiekvienai tau- l DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET

NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.

tai bus skiriama po vienų va 
karų. Žadama turėti ir lietu- •
ivių vakarų.

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 24-tas Street 

Telef. Canal 1713-0241

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

I

J. F. BADŽIUS
Kampas 46th Ir Paulina 

Tel. Boulevard 5203
Sts.

RĖMĖJŲ DR. CENTRO 
PIKNIKAS.

DR. ŽMOIDZINAS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drexei 6328 

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

ADVOKATAI

Ofiso TeL Vlctory <898 
Rezidencijos Tel. Dresel <121

KR. A. A. RDTH

vak. Antro Of. Val.; Nuo po 
plet. Utarn, Ir Subat Nuo 8-9 vah. 

' Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 RepubUo 8488

DR. A. RAČKDS
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, VyrlSkų 
Valkų Ir visų chroniškų ilgų
Ofisas 8102 So. Halsted St 

Kampas 81 Street 
VALANDOS: 1—8 po plet, 7-8 vak. 
Nedėliomls Ir Šventadieniais 10-12

Tel. Heanlock 8700 
Rez. Tel.

DR.B.RRON
Prospect 0619

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzie

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

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAB 
stalgias Ir chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų Ir valkų

Gydo

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 Wl. vakaro.

Nedėliomls -Ir seredomls tik 
lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija J 
ir x-raV

2180 WEST 22nd STREET
CHICAOO

Valandos: prieš pietus pagal sutartj. 
Namuose 2-4 po plet, ofise 6-8 v. v.

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. RARTDN
Gydytojas ir Chirurgas 

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

PRANEŠIMAS

ffl. M. T. SflHKOL Tel. Lafayette 5791

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-RakšČio aptie
kos) po nr. 2428 West Marąuette Rd. ,Val 
Valandos: nuo 2 iki 4 -pu -plet. Tel. 
Prospect 1239.

Senas ofisas toj pačioj vietoj:
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Bottfevhrd 7829 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1989. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

Telefonas Boulevard 1939

PIGIAUSIAS LJ.ET. GRABORIUS 
CH13 AG OJE

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

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

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

Vasaros metas, tai piknikų,
išvažiavimų metas, 

ggr -a____-i —•   

Dr. 8. A. Brenza
Ofiso Valandos:

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

4608 S. ASHLAND AVENUE 
Netoli 46tb St. Chicago, III.

Ofiso ir Res. Boulevard 5918

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

Ofiso valandos nuo 1 Iki S p
pietų Ir 1 1U I vai.

Res. ,82QĮ S. WAbL4C.g jTRPET

ra*. j.jAvra

2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

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

ras.fiffzis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 IVest 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tet Canal 8329 

Rezidencija: 6640 So. liaptesrooB
Avenue Tel. Republfo 7868
Valandos 1 — S & 7 — 8 v. V. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

DENTISt AI

NAUJAS IŠRADIMAS
BUTKUS

UNDERTAKING CO.
P. B. Hadley Lic. 

Koplyčia Dykai
710 WEST 18th STREET

Canal 3161

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

T. A. D. tonic būdamas vienoj 
formoj, o gydo daug ligų. tūkstan
čiams žmonių pataisė sveikatų, o 
dar milijonai nežino. Tai ir tu, bro
lau ar sesutė, - nekankyk savęs dau- 
gaus, o reikalauk tu o jaus iš savo 
aptiekos arba tiesiai iš

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

Telephone Dearborn 0057

F. W. GHERNAUGKAS
ADVOKATAS

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

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

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

(Išskiriant seredos)

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Phont Bonlevird 4139

A. MASALSKISI
GRABOtlUB

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
■•brangus, nes notari
ne Išlaidų užlaikymui 
akylių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

8807 Antram Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marsbfield Avenue 

Tel. 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 į ligoninę. Tnigi nelaimėje ar ligoje kreipkitėB į:

J. F. EUDEIKIS KOMP.

4GOS»07 So. Hermitage Avenue
Tel. Yards 1741 arba 1742

A. PETKUS
GRABORIUS

onsas
3238 S. HALSTED STREET

Tel. Vlctory «98|-89
Res. 4424 S. R0CKWELL ST.

Tel. Vlrglnia 1290

JOHN SMETANA, 0. D.

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

Pastebėklt mano iškabas 
Vai. 9:30 ryt iki 8:30 vak. Seredo
mls 9:30 iki 12 v. Nedėliomls nėr 

skirtų valandų? Room 8 
Phone Canal 0523

4—a

UfesE

A.A.OUS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St.. Room 1761 
Tel. Randolph 0881-0882 Vai. 9-6 

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 9582
7-9 vai. vak. apart Panedėlio Ir 

Pėtnyčios

I

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

DR. S. A. ŪŪWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Rezidencija

4729 W. 12 Pi. Nedėliomls
Tel. Cicero 2888 Susitarus

Office Boulevard 7941

ra & z. vEzais

LDETinnS DENTISTA8

4646 Bo. Ashland Avenae 
Akt Matesklo Aptiekos

Tel. Canal 9967 Rea Prospect ««f

DR. r. Z. Z4UT8R1S
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 8OUTH HALBTKD OT.
Reeldencija 6600 So. Artealan Ava, 
Valandos 11 ryto iki S po pietų 

6 iki 8:30 vakar*

AKIŲ GYDYTOJAI:

TaL Canal 6881

DR. G. I, DLD2IS
DENTIBTAB

2801 WEST 22nd
(Kampas Leavitt Bt.)

Valandos* Nuo 8 iki 19 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare

Beredoj pagal sutarti

Tel. Tards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numerio

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ugų 
VaL: vyto nuo it—12 nuo 9—4 pa

Meto: 7—8:96 raitoto 
Nedėliomls 19 iki 18 

Telef. Midvay 2880

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunaa Borden)

ADVOKATAS

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

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

Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9609

JOHN HJGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

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

J. f. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS

127 No. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Praakila 4177
Nuo 9 iki 1 Išėmus Hubatas

52 East 107-th Street
Kampas Mlchlgan Avė.

Tel. Puilman 5950
Nuo 9 iki 9 vak. Ir B u bato mis

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

Valandos nuo 10-12, 1-3, 7-9
Bes.. 9506 West 69th St, 

Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare

DR. VAITUSH, 0. P. D,

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue
Val.; Nuo 9 ryto iki 8 vakare----------- ----- :----- ;---- :—:----------
Tel. Armltage 17<0

DR. S. T. TUMAS
(TAMOŠAITIS)
* Dentistas

1608 MILM'AUKEE AVF. 
Kampas North Avė.

Nortwest Totver Bldg. Room 
Vai., 9-12 ryto; 1-8:80 vai. vak.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių {tempimą kuris 
esti priežastlmgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšt|. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystą ir tolimą 
rtgyste.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mallau- 
slas klaidas. (

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

Kainos plgesnėa kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
, Tel. Boulevard 7589

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

TėL Bbttfetord T4»l

DR. L A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir AttiBMrte

3843 SO. HALSTED STBEB®
Valandos: Nuo 3 — 4 k K 

7—9 vakare

DR, R£RZMAN
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 99 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo stalgias Ir chroniškas il
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius ibetodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
Įsitaisė modemiškų ofisų po j 

num. 4847 W. 14 St. Cicero, |
BĮ. Pirmiau Dr. Gnssen ,r
jo ofisę North Sidėj, o Ciee.'M „„ x
roj laikė skyrių. Dabar Cico- 2238. arba Randolph esno. 

susilaukė

Hhtore

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

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

DR. MAUME KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. P1aza 1209

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 8 po pietų. S
Nuo 7 iki 9 vakare.
NediL nuo 19 Iki 18 dkri*
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Nekalto Prasidejmo Panelės Sv. Par. Brighton Park

PIX NI KAS Sekmadienyje, Liepos-July 20,1930
CHERNAUSKO DARŽE, Justice, III.

PRADŽIA 10 V AL. RYTO
Puiki muzika, skanus valgiai, gardūs gėrimai.

Visus nuoširdžiai kviečia
KLEBONAS IR KOMITETAI.

C H I C A G O J E
radio iii.

Town of Lake. — Liepos 
16 d. N. P. P. S. mergaičių 
sodaiicija turėjo “Beach par- 
ty”.

X Davis Sq. parke yra }- 
rengta būda, kurioje veltui 
duoda kasdieną, vargingų šei
mynų vaikams pieno. Lietu
viai pasinaudokite proga.

X Serga p. Kazėnas, 4607 
So. .Honore St.

X Liepos 15 d. įvyko Š. K. 
A. Rem. susirinkimas. Rengia 
išvažiavimą, liepos 20 d., Jack 
son parke. Apsiėmė darbuotis 
6v. Kryžiaus par. piknike, 
rugpj. 17 d., Chernausko dar
že. Darbuosis prie “ice ere- 
am” ir saldainių.

X Labdarių 1 kp. rengia iš
važiavimą Marąuette parke, 

liepos 27 d. Išvažiavimas ren
giamas sušelpimui apleistos 
ir sergančios senukės, A.
Kasmauskienės.

X Liepos 12 d. naktį Žal- 
neriunai skubotai susirgusį 
sūnų pakrikštijo Antanu Ga
brielių; krikšto tėvai buvo Juo 
žas Jagminas ir Ona Janušai- 
tė. "

X Remontuojama Šv. Kry
žiaus mokykla iš lauko pu
sės ir bažnyčios šildymo į- 
rengimas.

Kas link a. a. V. Valinčiaus 
pomirtinės, buvo pasiųstas 
laiškas seserims Lietuvoj, kad 
atsiųstų laišką su klebono lin
dynių, jog tikrai yra velionio 
seserys. Šiomis dienomis gau
ta laiškas, viena sesuo pasira
šiusi, ne Iiudymo klebono, ne 
kitų seserų. Apkalbėjus reika
lą, nutarta 1 aiškas pasiųsti 
Jurbarko klebonui, kad jisai

MUSŲ CHORO VEIKIMAS.

Marąuette Park. — Jau bu
vo rašyta apie choro išvažia
vimą, “basket picnic”. Deja, 
tuomet nebuvo nutarta vieta 
bei valanda.

Pastangomis p. B. Kaune- 
cko, kuris yra vienas iš ko
misijos piknikui suruošti, su
sekė labai gerą vietą, kuri 
randasi ant 162 St. ir Cicero 
avė. Vieta vienbalsiai priimta 
ir visi choristai — tės dums 
ten liepos 20 d., 10 vai. ryto. 
Noriu pastebėti, kad visos 
mašinos išvažiuos “sharp” 
10 vai. ryto. Ponasi K. Bagdo
nas “pristrajys” muziką ir 
visi, kurie norės pamesti ke
letą svarų, galės lengvai pa
dalyti, sočiai prisišokdami. 
Nuvažiavimas labai patogus: 
Cicero avė, važiuoti į pietus 
iki 162 St. Paskui pasukti de
šinėn.

J. A. S.

18 DRAUGIJOS SUSIVIENI
JIMO BROLIŲ LIE
TUVIŲ IR SESERŲ.

Dievo Apveizdos Parap. —
Susivienijimo Brolių ir Sese
rų Lietuvių draugija laikė 
pusmetinį susirinkimą liepos 
13 d., parapijos svetainėj.

Draugijon įsirašė V. Bnbe- 
lienė.

Ligonių turėta 2: J. Milke
vičių (pasveiko), o P. Bugvi- 
las tebeserga.

žiedus — paėmė: A. Viedman- Birželio 29 d. buvo surengę šomąja plunksna*ir gražiu pai
puotą savo dukteriai J. Gri- 
cei, kuri baigė pradžios moky
klą. Sukviesta giminės ir ar
timi' draugai, kurie linkėjo 
Justinai laimingai, po atosto- 
jgų, siekti aukštesnio mokslo.

Iš Vytauto 500 m. sukak. I Motina apdovanojo žiedu, te-

tas, K. Lendraitis. Kiti da
nepaėmė.

Nutarta rudeny surengti 
vakarą. Įgaliota M. Bankevi- 
čia parap. salę paimti vaka
rui. ,

apvaikščiojimo rengimo pra
nešimus darė J. Blankus, A. 
Grišius, J. Grišius, jog drau
gijų atstovai turėjo susirinki
mą, Mūsų kolonija rengiasi 
kuogražiausia suruošti gat-

ta su dėde gražia auksine ra-

sėliu. Mažeikai gelių bukietu.

Ponai Griciai yrą pavyzdin
gi žmonės. Sūnų Alfonsą jau 
antri metai leidžia aukštesnėn 
mokyklon. Griciai užlaiko sal
dainių krautuvę numeru 2034 
So. Union avė.

Union avė. susikūlė du auto
mobiliu. Viename važiavo gir
ti. Policija girtus nusivežė 
nakvynei. Rap.

JOHN H. GERTS, planus tunlja, 
taiso. Darbas garantuotas. 4226 No. 
8awyer avė. Irvlng 8691.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

M0R8IČIAI-PASK0L0S

RAKIS STUDIO
Specialistas grupių — vestuvių, 

pavienių Ir kitokių fotografijų. Esu 
patyręs tame darbe per daug metų.

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

Siuvimo ir valymo šapa. Gyv. 
kamb. Ir šit $65. Geras bizn. 3806 
No. Western.

Liepos 13 d. ant 21 str. ir 3200 SO. HALSTED ST.
REAL ESTATE

ištirtų ir tada draugija pa- vėmis vaikštynes. Draugija 
siųs pinigus. Įgaliotas rašt. užgyrė atstovu pranešimą, 
J. Grišius. . į kad rengtis prie vaikštynių, o

Del a. a. P. Bubelio pomir- ne automobilių parado. Katrie 
tinės moteris buvo atsilankiu- [atstovai nelanko Vytauto Ko
si į susirinkimą, reikalauda-J miteto susirinkimų, jų vieton 
ma pomirtinės. Draugija ne-j išrinkta S. Pukšmis, A. Čepu- 
galėjo mokėti,' o mums pra- lionis, P. Bekenas. 
nešė, jog giminės paduosiu į I. ■—... —. — .... .............
kortą. Adv. Oesnulis esąs glo- Reikia automobilių pardavėjų ir
bėju. Nutarimu rašt. Įgaliotas so'^torlų pardavinėti Fordo karus.

* iReik apsukrių vyrų Fordams parda-
pakalbėti SU adv. Česnuliu a- vlnėtl. Patyrimas nereikalingas, jei 

pie tą reikalą.

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.

ĮVAIRŪS KONTR AKTORIAI:

J. MEZLAIŠKIS
Generalis Kontraktorius

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

2453 WEST 7l STREET 
Tel. Republic 4537

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ. 
Telefonas Hemlock 6616

neatboji sunkiai dirbti. Lietuviams 
pirmenybė.

ARCHER-KEDZIE MOTOR 
00.

Iš pusmetinio knygų patik
rinimo pranešimą darė A. Gri
šius, jog knygos gerai veda
mos ir dr-jos turtas siekia Autorizuoti Fordo pardavėjai 
$4,000 su viršumi.

Garbės nariai dovanas -

SKOLINAM PINIGUS
$50,00 iki $30,000 

neimam komiso iki $300.00
J. NAMON & CO.

Po Valstijos Priežiūra
6785 So. Westem Avė.
Telefonas Grovehill 1038

4391 ARCHER AVĖ.
Tel. Lafayette 0770-1

PINIGAI PASKOLAI 1-MI MORGI- 
ČIAI

Praperterlama tiktai. D. P. Foley 
& Co. 806 Lakeside PI. Tel. Long- 
beach 2897 J

i tvi r-' > ............

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

STANLEY CIBULSKIS
MOIJAVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Poperloju, mollavoju Ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653

ES
Budavojam naujas namus, Į 

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

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674

PARSIDUODA.
2 akeriai žemės ir 6 kam

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

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

Chicago, Dl.
Tel. Prospect 2102

J. YUSHKEWITZ
REAL ESTATE 

Darome įvairius legalius 
dokumentus, apdraudžia
ma namus, automobilius 
Ir kitokias nuosavybes.
2433 West 69 Str.

Telef. Prospect 3140

%««kau Antano Dūdos, ii-T !»
gą laiką gyveno Chicago, Dl. 
West Sidėj. Vėliau išvažiavo į 
Lietuvą ir po to į Argentiną. 
Turiu labai svarbų reikalą. 
Taigi pats ar jį žinantieji ra
šykit. Aš irgi gyvenau West 
Sidėj, o dabar esu po šiuo ad
resu: Jonas Mickevičius

c-o Grove Club 
Coronada Beach, Far 

Rockaway, N. Y.

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

tukalnlų Ir slda- 
orlnlų daiktų, vė
liausios mados ra
što, planų rolių, 
rekordų Ir t t 
ralaau laikrodžius 
Ir musikos Instru
mentus.

2880 W«rt 63rd St Ghicago.
Telefonas HEMLOCK 8980

_ AWm. J. Kareiva
Savininkas 

Del geriausios
Ir patarnavimo, šau- 

^HMr klt
GREEN VALLET 

PRODUCTS
Olsells Šviežių kiauli

nių, sviesto Ir sūrių.
4644 80. PAULINA STREET 

TeL Boulevard 1880

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EKPRESS

Mes permnfuojame-perveža- 
me pianas, forničius ir kito
kius dalykus.

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

7128 So. Rockwell Street
Telef. Repnblic 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitas miestas.

AUTOMOBILIAI

WILLYS, W1LLYS KNIGHT 
IR WHIPFET

Taipgi didelis pasirinkimai varto
tų karų už labai mažų kainų,

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės t taus

WHITE SOI MOTOR SALES

610 West 35 Street 
Tel. Tardė 0(98

PUIKIAUSI KARAI

DE SOTO, REO IR 
PLYMOUTH

Pigus važinėjimas.
Labai žemos Kainos

Didžiausias pasirinkimas Vartotų 
Karų už Labai Pigių Kalnų.

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

AUTOMOBILIŲ CHAMPIONAS

B U I C K
Per M Metus Užima Pirmenybė. 

Pirm negu pirksi automobilių, pamė
gink BUICK

ARCHER BUICK 00. 
4400 Archer Avenue

Vlrglnla 2400 
1 Blokas Nuo Kedsie Ava
JONAS SLEGAITIS
LIETUVIS PARDAVĖJAS

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.

GAGE PARK MOTOR 
SALEŠ

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

Telefonas Prospect 5669

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjams Ir savinin

kams pirm pirkimo naujo karo Šir
dingai praSom atsilankyti Ir pama
tyti naujus 1930 Nash automobllus 
sul vėliausios mados automatlBkais 
įtaisymais. Sport Royal tekiniais Ir 
kitais ištobulinimai^, kokiais tiktai 
Nash gali papuošti- Už tokias pri
einamas kalnas pas

BALZEKAS MOTOR SAUy
4030 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 2082

Tel. Lafayette 8662 Ofisas ir Ros. 
Ir 2384 4401 S. Mozart St.

J. C. ENCHER & CO.
GENERALIAI KONTRAKTORIAT 
Real Eetate Ir visokia apdraudė. 

Notary Public 
Skyrius 4429 So. Falrfield

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas
Elektros kontraktorius

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

Phone Republic 4949

PETRAS GRIBAS
t •

Moliavojimo Kontraktorius

Mes mollavojlme, dekoruojame Ir 
lšpoperiuojame visokius namus. 
Musų kainos labai preinamos Ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRANAM PAI6E
$845.00 F. O. B.

Jei manai pirkti karų. pirmiausiai 1 
ateik pas mus ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšies 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 OOOO

3962 Archer Avenue

FOUR LEAF CLOVER 
CONSTRUCTION

Fundamentai 
Cementiniai bloksal 
Garadžiai, porėtai

2 metų lakto išpiokėjimtii 
Taipgi budavojam visokius naujus

namus.

436 W. 45 St Yards 2124
Arba

2100 W. 23 St Canal 5065

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogerlauaia.

>4426 So. Westem Avė.
' Tel. Lafayette 8227

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės Ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas, 
tad mortgage paruplnam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis Išlygomis. Tei
singas Ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avenue

Tel. Lafayette 0455

Tel. Lafayette 6719

AUG. SALDUKAS
REAL ESTATE

Rendavlmas, Paskolos ir Apdrauda 
(Insurance)

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

katidžlų, 810, Specialiai užsakymai 
pigus. AUlson arkitektas, 115 So. 
Dearborn. Central 0728.

2 flatų 5-5 kamb., 2 karų gar. 
jėla lšbruk. Sav. 6809 So. Laflin.

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
M&llavojlmo Kontraktorius 

Maliavų ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas atakas.

2384 So. LEAVITT ST. CHICAGO

MUSŲ BARGENAI

Pigiai už cash, kamp. lotas 60x125 
p. Ir 9c. kamp. So. Kilpatrlck ir 50 
g-vė. Georgų Bly, 2252 Warren bul.

Pardavimui plytų 2 apt. po 45 
kamb. mieg. porč. 2 št. apš. platus 
lotas, šal. Jvaž., 5650 No. Menard. 
Sav. Išvažiuoja. Parduos visai pi
giai. Duok savo pasiūk Ateik, l-mas 
flatas.

HUPMOBILE
Geriausi Ir Stiprinusi Automobiliai. Į 

Jei Tamlsta nori pirkti Automo- 1 
bllj, pirmiausiai prašome ateiti pas '
mus Ir pamatyti HUPMOBILE 1981 
modelių, kuris tikrai Tamlstas nus
tebins savo gražumu, greitumu, ir 
visa konstrukcija. Kaina $1.195. j 
f.o.b. Ir aukščiau.

BALZEKAS MOTORS 
6012-14 8o. Kedzie Avė.

Telef. Republic 9004

VARNISIUS
Didelis pasirinkimas var- 
nišių nuo $*1,39 
gal. Ir aukščiaus.

Geriausio Sorto FIAT 
PAINTAS $2.50 ui 
galioną.

1219 No. Dearborn Street 
Roomlng namas, 13 kamb. 2 karų

gar. did. šviesus kamb., bėgantis 
vand. naujai ištals. Ustas 3 V4 m et. 
Rendos $100. Gera vieta. Delaware 
1088. ____

3 kamb. namas, 2 lot. Pigiai. 
Sav. 4563 Polk, Gary, Ind.

7 kamb. plytų nam. furnace apš. 
$6,800. 1622 No. Avers avė.

PARMOS.

MALIAVOJIMUI SEPE 
colių 
Ir auk

ČIAI, 4 colių pločio nuo 
sčlau.

$20.00 ĮMOKĖTI PERKANT 
VARTOTA KARĄ IR i

$100.00 NAUJĄ
Išmokėjimui duodame 18 mėnesių 

laikų. Ateikite pamatyti pas mus ge
riausių karų uš žemiausių kainų.

Willys, Willyg Knight ir I 
Whippet Pardavėjai

HARRY J. MAPP, Ine. 
6739 8. Western Avė.

Telefonas Repbbllc 0841

“DUTCH BOY”
St. Louis White Lead ma
liava $1"|,25 už 
100 svarų bačkutę.

NAMAMS MALIAVA
Geros rūšies < 1 .AR 
už galioną.
NAKTINES JUTRINOS

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

Mes darome visokius darbus, kaip tai, mallavoja- 
me iš lauko Ir v|dų, plumerio, elektrikas taisome, į- 
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

Į Pardavimui 167 M ak. S ml. i Bour 
bon, $2,500 A. M. Lee, Leasburg. 
Mo.

Į 30 ak. paukščių farma, nauji na-
' mai, įrengimai, bėgantis vanduo,
; elektra, reik tuoj parduot. D. E.
Handley, Hanrlngton, Del.

6 ak. 7 kamb. m«d. nam., bamė. 
vlštinyčla, vaismedžiai. Macomb, 
111. T. E. Wet«l«r, Peoria, III.

80 ak. pieno Ir vaisių farma, ran
dasi Door OO. geri namai. Rašyk 
angį. Fred. Telch, Jacksonport, Wls.

Farma, 217 ak. $5,000, % cash ar- 
ba mainysi m 1 mažų farmų. Pigiai, 
50 ak. miško. Rašyk Mrs. F. Mar- 
row, Beaver Dama, N. T.

UK± ^PIGIAI.

120 akerlų su budtnkals. žemė 
gera, augštojoj Mlehlgano valstijos 
dalyje. 1H mali. iki geležinkelio 
stoties ir kieto kelio. Visai pigiai —

/tik $2,500.

LEON ALEXEJUN, Sav. 
1919 So. Harding Avė.

Chicago, 111.


