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Vokietijoj Paskelbta Kabineto Diktatūra
SUOMIJOJ SUVARŽOMI VISOKĮ 

KOMUNISTU VEIKIMAI
ANGLIJA SKELBIA JI PRIEŠINGA 

SUMANOMAI EUROPOS FEDERACIJAI

Egipte Kovojamas Karalius

PALEISTAS PARLAMEN
TAS, KABINETO DIK

TATŪRA

ŽNYBIA SUOMIJOS 
KOMUNISTUS

HELSINKI, liepos 19. —

KARO LAIVYNO STOTIS PHILADELPHIJOJ

'J NO f. B Y.'O'J L/

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
LIETUVOS BANKŲ 

SINDIKATAS
KETURI MEDIKAI ATEI

TININKAI f

Kaune pradėjo organizuotis 
į sindikatą visi didesnieji ba
nkai ir nutarė mokėti už in
dėlius tokius procentus: 1) už 
paprastą einamąją sąskaitą 5 
nuoš. metinius, 2) už 3 mėn.

/Šiemet pavasarį medicinos 
fakultetą baigė keturi ateiti- 
minkai: Petras Kazlauskas, St. i 
•Tuminas, St. Kudirka ir Ant. 
•Aleknavičius. Visi baigusieji 
(gavo medicinos kandidato pą-

indėlius 6 metinius, 3) už 6' žymėjimus. Iš viso šiemet me- 
mėn. indėlius 7ir pusę nuoš. Į dicinos fakultetą baigė 29 žmo- 
metinius ir 4) už 12 mėn. in-Įnės. “R.”
dėlius 8 nuoš. metinius.

BERLYNAS, liepos 18. — 
Einant prezidento von Hin- 
denburgo išsprendimu, kanc- 
lieris H. Bruening šiandie pa
leido Vokietijos parlamentą, 
(Reichstagą) ir patsai pasi
skelbė finansų reikalų dikta
torium. Diktatūra jis dalinsis 
su kitais savo kabineto na
riais.

Ši diktatūra tęsis 90 dienų, 
kol bus įvykinti valdžios su
manyti finansiniais reikalais 
įstatymai. Bet nuo parlamen
tų paleidimo į 60 dienų turi 
įvykti nauji rinkimai. Galimas 
daiktas, valdžia ras priemo
nių rinkimus atidėti toliau.

Daug kas yra nuomonės, 
kad parlamento nepatvirtintų 
įstatymų valdžia neturi teisės 
vykinti. Tą klausimą spręs 
teismai. Bet kol-kas įvyks, va
ldžia į tai neatsižvelgia.

Centraliniai bankai, turin-Karo laivyno stotis (navy yard) Philadelphijoj susilaukė naujo komendanto, vice
Suomijos vidojiniy'reikalų mi- j admirolo L. A. Bostwick. Jis pakeitė admirolą Latimer. Atvaizduojama, kaip admirolas “f savQ provincijoj,

.................. , , . Latimer perduoda komandą vice-admirolui Bostvvick. /r j j,•msteris visiems gubernatona-'—r—■.................. . i , " . ------------------------------
•ms parėdė suvaržyti visokį 
ikomunistų veikimą. Neleisti 
(komunistams turėti jokių su
sirinkimų, gatvėmis ėjimų ar-', ROMA, liepos 18. — Šven- 
'ba pramogų. ^tasis Tėvas Pijus XI bran-

------------------------------------------------------- igiais atminimais apdovanojo

ANGLIJA PRIEŠ EUROPOS Mrs. N. F. Brady, našlę, iš 

VALSTYBIŲ FEDERACIJĄ New Yorko. Miręs jos vyras 

buvo įžymus katalikas gera-

GELBĖTI AMERIKIEČIUS

ŠVENTOJO TĖVO DO
VANOS AMERIKIETEI CHICAGO JE

EGIPTIEČIAI PRIEŠ 

KARALIŲ

ir juos vers tik tokius proce
ntus mokėti.

Numušimas procentų nuo i-

DIDŽIOSIOS BRITANIJOS 
ATSTOVYBE KAUNE .

Patyrėme, kad Britų konsu
latas Kaune panaikinamas, o

ndėlių būtų neblogas dalykas, jo vieton įsteigta Didžiosios
ii POLICMONAS NUŠAU- I LONDONAS, liepos 18. — jei bankai numuštų procentus Britanijos karališkoji atsto- 

TAS, KITAS SUŽEISTAS ' Egiptas gali susilaukti revo- ir paskoloms. Bet dabar, ro-(vybė. Dabartinis konsulas p.

LONDONAS, liepos 19. — daris.
Anglija pasiuntė Francijai'1 ,Šventasis 'Tėvas našlei įtei- 
atsakymą į ministerio Briand.kė brazųpatioą vėliavą, ant 
^sumanymą sudaryti Europos'.kurios yra 8 naujų šventųjų, 
('valstybių federaciją. Anglija' Amerikos kentėtojų, paveiks- 
pa reiškia, kad tokia federaci-jlai. Vėliava buvo vartojama 
įja yra ne tik1 nereikalinga, bet 'tuos kentėtojus įskaitant į 
<ir pavojinga. Be kitko, tokia šventųjų eiles iškilmėse birže- 
federacija pažeistų naudin
gus T. Sąjungos darbus.

Ministeris Briand, sakoma, 
lukeriavęs visai kitokio Angli
jos atsakymo.

lio' 29 d.

Taipat jai įteikė simbolinius 
karvelius ir žvakes, kas buvo 
naudojama tose pačiose iškil
mėse.

UŽ TAIKĄ INDIJOJE

Užpraeitą naktį Morgan 
Parke kovoje su plėšikais du 
policmonu nukentėjo: policmo. 
nas Guiltanane nušautas, gi 
policmonas Vistortas pavoji

liueijos. Gyventojai nusistatę idos, kol kas to negirdėti. O Breston pakeltas cbargė d’af- 
prieš savo karalių Fuad, ku- ( toks reikalų tvarkymas tai jau faires. “R.”
riam savo šalies reikalai skai- iyra gryniausias žmonių išnau 
tosi antraeilis dalykag. 'idojimas. Į tai turėtų įsikišti1

i Karalius yra uždaręs par- valdžia. “M. L.”
rv, 4 A TD A A AM 4 A -m A »•« A « > .-ji- •lamentą. Parlamento nariai |

SIEKS PIRMENYBES

PEIPING, Kinija, liepos 
19. — Amerikos konsuliatas 
Foochove upe Min pasiuntė 
laivą gelbėti 36 amerikiečius, 
kurie pakliuvo kiniečių karo 
mūšių laukan.

Abi kariaujančios pusės ža
dėjo nekliūdyti tų amerikie
čių.

'AR ŠVENTASIS TĖVAS 
APLEIS VATIKANO 

RŪMUS?

VfiSULA APGRIOVĖ 
JAPONIJOS SALĄ

TOKYO, liepos 19. — Kiu
žiu salą labai apnaikino vėsu- 
la, taifūnu vadinama. Nuken
tėjo daug žmonių. Dideli nuo
stoliai.

ALEXANDRIJOJ RIAUŠĖS

ALEXANDRTA, Egiptas, 
liepos 19. — Gyventojų riau
šės šiame mieste nenuslopin
tos visiškai. Kariuomenė ret
karčiais yra priversta šaudy
ti į minias.

ATVYKO SENAS TURKAS

ST. LOUIS, (Mo., liepos 19. 
-1- F. O’Brine ir D. .JacksuO 
dar nesenai turėjo plrmeny- 

Birželio 21 d. Nemune pri- jbę į(rekordą) ilgiausia orlai-

ngaisužei^as. piktadariai pa-!'Sprendė liepos 21 d. be ka-i TRYS VĖL PRIGĖRĖ

AVASHINGTON, liepos 19.
- Senatorius Bitine, rep. iš , R0MA, Uepo8 19 _ I§
Wis., senate iškėlė ypatingą ,tikano patiriama? kad tenai lūs. 
rezoliuciją. Valstybės depar- tariamasij kur geriau būtų šį
tamentas raginamas panaudo- mat gventąjam Tėvui praiej 
ti savo įtaką Britų imperijos ti vasaros karSčius.

įsu Indija sutaikymui. Tuo bū-Į v , . . , _ .... /. , / Yra dvi vietos — Benedik-rdu, butų sulaikytos vedamos 
žmonių skerdynės Indijoj.

bėgo, Vienas jų greitai suim
tas. Be to suimta dar keletas 
įtariamų.

—— ■ ■ J ■■■■■■■ —

Automobilių aukos
i Cook apskrity šįmet ligi lie
pos 18 d. nuo automobilių žu
vo 521 asmuo.

Gatvekarių tarnautojų 
ženklai

Gatvekarių tarnautojams iš- ’ 
dalinti nauji kepurių ženklai. 
Kompanija kas 5 ar 6 metai 
keičia šiuos tarnautojų ženk-

taliaus leidinio susirinkti į po
sėdi. |

Jei karalius nepanaudos ka- gėrė A. Panemunės valsčiaus, 
riuomenės ir leis atstovams Žaltiškių k. gyventojas Pr. 
susirinkti į parlamento rūmus,' Žaltauskas, berankiodamas a- 
susirinkę spręs du dalyku: ar akmenis, prigėrė Nemune. Jis 
reikalauti karaliaus pasitrau-• sirgo nuomario liga. Skenduo- 
kimo.iš sosto, ar kad jis tuo- lio lavonas surastas, 
jaus grąžintų šaliai konstitu-| Besimaudydamas Dubysoje, 
icinę valdžią, kadangi šiandie 
(konstitucija yra paneigta.

Jei karalius nenorėtų taip 
ar kitaip klausyti — revoliu- 

icija būtų neišvengtina. Taipat 
būtų pavojaus karaliui ir tada, 
jei jis uždraustų parlamentui 
susirinkti.

viu be nusileidimo skrajoti. 
Nuo jųdviejų tą pirmenybę a- 
tėmė broliai Hunter Chicagoj. 
Dabar aniedu išsprendė įvei
kti brolius Hunter.

NEGRAI KREIPIAS I 
VYRIAUSIĄJĮ TEISMĄ

AVASHINGTON, liepos 19. 
c— Arkansas valstybės negrai 
kreipias į vyriausiąjį šalies 
teismą prašydami išspręsti: 
ar atskiriose valstybėse poli- 
itinės partijos gali uždrausti 
negrams balsuoti “primary” 
balsavimuose?

Naujas viršaitis
“Association Against the j 

Probibition Amendment” (or-Į

TAIKOS ŠALININKAI AP
LANKĖ GANDHI KA

LĖJIME
tinų vienuolija Monte Cassino ĮRan’zac’ja k°v°t’ 18-ę.jį prie-
. _  .. . ’rlol TlliYima oon iri .
iir Valley Aaosta.

Tariamasi, kuri vieta būta?
atatinkamesnė.

Anksčiau pranešta, kad Šve
ntasis Tėvas vyksiąs į Gon- 
dolfo Pilį, kuri pertaisoma. 
Bet tas pus-oficialiai užginta.

SPROGIME ŽUVĘ TIK 12

AMERIKIEČIAI ŠVENTOJO 
TĖVO AUDIENCIJOJE

. ROMA, liepos 18. — Vakar 

Šventasis Tėvas audiencijon 

priėmė keletą amerikiečių. Pri 

vatinėn audiencijon priimtas 

EI Paso, Tex., vyskupas Scbu-

CAMP MITCHELL, Cal., ler. Paskui du kunigu Owens 

liepos 19. — Pirmiau skelbta (iš Fitzgerald iš Bostono. Šie-

PROVIDENCE, L. I., lie
pos 19. — Amerikon atvyko 
iš Turkijos Zaro Agha, 156 
metų amžiaus. Jo pase pažy
mėta, kad gimęs vasario 16, 
1774 metais.

žinia pataisoma. San Franci- 
sco kasamam vandens tunely 
gazo sprogimo metu žuvę tik 
12 darbininkų, bet ,ne 21.

dviem draugavo Bostono mie
sto majoro Curley du sūnų, 
Paul ir Leo Curley.

dą) Illinois valstybėje sau vi 
ršaičiu išrinko Chicagos advo
katą R. M. Shaw.

Nubaustas išnaudotojas

AV. J. McGarthy sulaikytas 
už pergreitą automobiliu va
žiavimą. Pas jį paskiau nuėjo 
iE. Harlib, 30 m., ir pasisakė, 
kad už pinigus jis galįs jį vi- 
įsai paliuosuoti nuo atsako
mybės. McGarthy davė jam 
115 dol. ir žadėjo daugiau. 
Kada Harlib paskiau nuėjo 
įgauti daugiau, jis areštuotas.

Už tai Harlib teismo nubau
stas 30 dienų kalėjimu ir 1,090 
•dol. pabauda.

Surado gazo sunkimąsi

BOMBAJUS, Indija, liepos 
18. — Pradėta darbuotis už 
taiką Indijoj. ,Tų žygių prie
šaky yra patsai Indijos vice- 
karalius lordas Irwin. Dviem 
indiečiam vadam jis davė lei
dimą aplankyti uždarytą ka
lėjime Gandbi, vyriausiąjį tau 
dininkų vadą. Norima patirti, 
(kokiomis sąlygomis jis norė- 
,tų taikintis su britų valdžia, 

i Sužinota, kad vice-karalius 
esąs palankus kaip Gandhi, 
taip kitus areštuotus tautinin- 

,’kuS paliuosuoti iš kalėjimų — 
paskelbti jiems amnestiją (ša
rvos rūšies susimylėjimą), jei 
Gandhi atšauktų savo veiki
mą.

AVINNIPEG, Man., Kana

da, liepos 19. — Už 30 mylių 

•nuo čia susidaužė traukinis, 

žuvo 4 žmonės.

i ROMA, liepos 19. —> Šven

tasis Tėvas Pijus XI audien

cijon priėmė Mrs. M. O’Brien 

ir jos dukterį Anną iš Chica

go-

NEAV YORK, liepos ,19. - 
Barlow su žmona savo pa-i Kietųjų anglių kasyklų angle-

gyvenime, 5834 Dorchester a- 
ve., degtukus žibindamu norė
jo surasti vietą, kur gazas 
sunkias iš vamzdžio. Surado. 
Abu yra ligoninėje.

kasiai, kaip pranešta, čia bai
gia konferenciją su kasyklų 
vedėjais. Abi pusi linksta tal
kon. Esą jau baigiamos gami
nti sutarties sąlygos.

ties Kelovos malūnu, prigėrė 
16 metų vaikas, Ant. Jočys, iš 
Pavamblių kaimo, Seredžiaus 
valsčiaus.

Birželio 23 d. Palesio kai
me Vilkijos valsčiuj bežaisda
mas prigėrė kūdroje maža me
rgaitė, O. Brazauskaitė. “R.”

93 MIESTAI TURI VIRŠ 
100,000 GYVENTOJŲ

NUSIŠOVĖ VIRŠAITIS

Iš Klaipėdos praneša, kad 
savo bute nusišovė Šilutės a- 
pskrities Šakūnėlių valsčiaus 

viršaitis Grūžinas. Jis sėdė
damas paleido šūvį tiesiai į 
bumą ir vietoje krito negy
vas. Dieną anksčiau apskrities 
viršininkas jį buvo pašalinęs 
nuo pareigų. “R.”

AVASHINGTON, liepos 18. 
— Einant šių metų federaliu 
cenzu, Am. J. Valstybėse yra 
93 miestai, turį virš 190,090 
gyventojų.
’ Gyventojų skaičiumi pirmą
ją vietą užima New York, an
trąją — Chicago, paskiau pa
eiliui seka Philadelphia, De- 
troit, Los Angeles, Cleveląnd,, 
St. Louis, ir t.t.

RUSŲ POETAS VIEŠI 
KAUNE

Rusų poetas K. Balmontas, 
kuris neseniai atvyko į Lie
tuvą, dabar vieši Kaune. Tuo 
-tarpu lanko Kaune gyvenan
čius lietuvių poetus ir rašyto
jus. Poetui lietuvių kraštas 
labai patinka Ypač nuoširdūs, 
įsako, jų žmonės. “R.”

KARVĖ SU PAAUKSUO
TAIS DANTIMIS

AVENATCHEE, Wash., lie
pos 18. — Cascade kalnuose 
besiganančiai karvei dantys 
aplipo aukso dulkėmis. Sako
ma, karvei ėdant žolę dantų 
kalkės aukso dulkes į save pri
traukė. Aplinkiniai gyventojai 
išjudo ieškoti aukso.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Nepastovus oras; 
pramatomas lietus; gal kiek 
vėsiau. • , 73

PINIGŲ KURSAS
\

ŪKIŲ SURAŠYMO PRO
JEKTAS

Ministerių kabinetas savo 
posėdy priėmė statistikos įs
tatymo ir visuotinio ūkių su
rašymo projektus. “R.”

Lietuvos 100 litų $10.1X1 
Britanijos 1 sv. sterL 4.86 
Francijos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23 
Belgijos 100 belgų 13.94 
Šveicarijos 100 frankų 19.37 
Vokietijos 100 markių 23.83



DRAUGAS Šeštadienis, Liepos 19, 1930

“DRAUGAS”
lieto* kasdien, tiakynu MkaaadMBtad

PRENUMERATOS KAINA: Metama — Pu
tei Metų — IS.BO, Trinu Mėnesiena — 11.00, Vienam 
Mtaealul — 7Be. Europoje — Metams |7.00, Pusei Me
tų — |4.00, Kopija .OSo.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų ne<rų- 
Mna, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam 
tikslui pašto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:N Iki 12:00 vai. 
kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 

vai. po piet.

Be abejo, ir jaunimo organizacijos nėra išim
timi.

Jei norime, kad L. Vyčių organizacija iš
augtų, kad jos kuopos atsirastų visose lietu
vių kolonijose, kad joje atsirastų daugiau 
gyvumo, duokime jai tvirtesnį pagrindų, pri
taikinkime jos veikimų prie lietuvių tautinio 
ir Amerikos gyvenimo, duokime jai autorite
tingus vadus, kuriuos jaunimas mylėtų ir ku
lių klausytų.

Laisv. Men. J. Žilevičius.

ŠIS TAS Iš UOS SRITIES.
ganizuota pavyzdingai, jei ne 
geriau, tai jokiu būdu ne blo
giau kaip pas svetimtaučius. 
O chorai daugel vietų svetim
taučius pralenkia, jei ne ko
kybe, tai bent kiekybe. Di
desnėse kolonijose rasti baž
nytinį chorų, susidedantį iš

rų Lietuvoje, kurie retkarčiais 
slapta kai kų pagiedodavo 
ar padainuodavo lietuviškai. 
Chorų vedėjai, susilaukę tos 
nepaprastos naujienos — 
giesmyno, griebėsi visomis iš
galėmis giesmės giedoti ketu
riais balsais — choru. Kiti 
taip toli nuėjo, kad vietoje 
lotiniškų dalių mišiose, pra
dėjo J. Naujalio harmonizuo-

NAUJAS PROHIBICIJOS 
ČYFAS.

“DRAUGAS”
L1THUANIAN DAILY FRIEND

Publlshed Daily, Except Sunday. 
8UBSCR1PTIONS: One Tear — »6.00. Slx Montbs

— IS.BO, Tbree Montha — 12.00, One Montb — 7 be. 
■■repe — One Tear — |7.00, 81z Montna — 14.00 
Copy — ,01c.

Advertisln* ln "DRAUdAS” brings best resulta 
Advertlsing rates on appltcatlon. '

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

Bendrasis žmonių giedojimas 
bažnyčioje.

“Kas gieda, tas dvigubai 
meldžiasi”, šis posakis senai 
yra Bažnyčios Tėvų užgirtas, 
nes jis yra giliai reikšmingas

Mūsų dienraščio skiltys visada yra at- * ir turi labai daug savyje gry- 
viros svarbiems jaunimo klausiniams svarsty-• iriausios tiesos. Tie, kurie y-
ti. Tat. f, uolu ir prašome apie tai rašyti. Tuo-,m girdėję didžiules _ ““i“8^ svetjnltanfius toWa8 skait|jai) būvusiai aKfkaitlingai įn 
mi patarnausime jaunimui ir bendrai — lie-:žmonių giedant bažnyčioje^, 
tuvybei.

SEKTINAS PAVYZDIS PABALTEI.

tas giesmes giedoti. Ši naujie- ;
50—90 žmonių naujiena. Kur na patiko visiems: dvasiški-1

t, .. .. ... .ilines rasime?!i laike procesijų, “Pulkim ant1

L. VYČIŲ SEIMO BELAUKIANT.

Šiemet L. Vyčių, mūsų jaunimo organi- 
’ zacijos seimas įvyksta rugpinčio 4, 5 ir 6 die- 
i nomis, Kenosha, Wis.

Nežinia kodėl šiemet taip mažai yra kal
bama ir rašoma šiuo, mūsų nusimanymu, pa
čiu svarbiausiu mūsų tautiniame gyvenime 

f jaunimo klausiniu. L. Vyčių besiartinantis 
. seimas turėtų sukelfl visuomenėje didelio su- 
čidomėjimo ir susirūpinimo. Dabar-gi tylima. 
Ir toji tyla nėra geras ženklas. Tiesa, Ke- 
nosliiečiai gražiai prie seimo ruošiasi, dažnai 
spaudoje atsiliepia. Bet tai ir viskas. Kur 
dingo kitos kuopos, kurių skaičius siekdavo 
iki pusantro šimto? Kur dingo mūsų veikėjai? 
Nejaugi norima šių kilnių jaunimo organiza
cija numarinti?

Mes nieko nesakytumėme, jei pas mus 
jaunimo reikalai būtų pilnai aprūpinti, jei 
toje pačioje L. Vyčių organizacijoje viskas 
būtų tvarkoje, nebūtų nieko taisytino, jei ji 

. būtų pakankamai stipri ir skaitlinga. Bet, de
ja, taip nėra. L. Vyčiuose yra daug kas tai
sytina ir kai yra vienatinė mūsų centraiinė 
jaunimo organizacija. Taigi, kaip galima iš
aiškinti mūsų visuomenės, o ypatingai jau
nimo vadų indiferMitiškumų ir tylėjimų apie 
tuo» reikalus, kurie yra aktualiausi?

Besiruošiant prie seimo, kaip tik ir yra 
iaikas iškelti organizacijos gėrusias ir silp-

,-nųsias puses. Iš rimtos kritikos, paprastai,►
i atsiranda noras ir pasiryžimas eiti tobulyn, 

atsiranda naujų sumanymų, naujų planų ir
»: pačios organizacijos vardas kartu gražiai gar

sinasi. Del to nereikia bijoti rimtos kritikos 
•ir nereikia bijoti kritikuoti. Pats seimas tik- 
grai nieko gero organizacijai neduos, jei prie
\jo nebus tinkamai prisiruošta, jei neatsiras 
Cpasiryžimo kas yra bloga išmesti, kas netvar- 
;koj sutvarkyti, kas būtų sveika jos augimui

— priimti. Juk tam ir yra šaukiami seimai.

4 ŠAUKSMAS BE ATSAKYMO.
Apie krikščionių persekiojimą Rusijoj ir

; Europos vyriausybių vadų veidmainybė. 
7 (Vagai Roberto de Traz’o straipsnį laik

rašty “Revue de Geneve” 1930 m. 
Sausio mėn.).

į (Pabaiga)
* Tamsta, Monsinjore, šaukiesi pagal- 
*bos. Bet kam mums bent pirštu pajudint 
^jūsų reikalui. Juk mus išmokė vienus ki- 
*tų nekęst. Marksas skelbia luomų ųeapy- 
tkantą, Židas (Gide prancūzų socialistas) 
: skelbia šeimynų neapykantą, nncionalis- 
»tai (tautininkai) skelbia tautų neapykan- 
^tų, ekspresionistai skelbia neapykantų 
*ihene. Šių dienų žmogus keliasi rytų jn- 
“irtęs, eina į jo nekenčiamų' darbų, stum- 
■-dosi su savo kaimynu, ieško išsiblašky- 
*wų, kurie jam yra tik nuobodūs. Šiandien 
‘sutraukyti visi ryšiai vienų kitiems pa
slankumo, pagarbumo, dėkingumo. Mes 
vieni kitų vengiame ir vis mažiau vieni 

'kitus besuprantamo. Žmonės vis daugiau

kelių”, suplikacijas, Velykų 
naktyje prie grabo. Dievo 
Kūno Šventėje, tiems neviena' 
ašara yra išbirusi, kuomet iš 
tūkstantinės minios skrenda 
galinga meliodija nepalikda
ma nei vienos sielos neprijun
gus prie bendros vienatos.

Matyt, per daug patys sa
vimi pasitikėdami, pamiršome 
t. y. išleidome iš akių, patį

teligentijai ir žmonėms —1 
kaimiečiams. Kuomet visas' 
tas giesmes, kur tik minios 
buvo giedamos, chorai prade-1 A. W. AVoodcock, š Salisbu-

svarbiausį dalykų, kur visuo- jo giedoti, kaimiečiai pradėjo rv,’ Md., paskirtas nauju pro-
mėt lietuviai buvo savo Tėvy
nėje pirmi žale kitų kaimyni
nių tautų — bendrąjį žmonių 
giedojimą.

bandyti senu papratimu pri- bibicijos direktorium Justici- 
tarti. Bet pamatę, kad savo jos departamente, 
balsų negali tinkamai pritai- į ■ ■ ■ -

Minint Islandijos nepriklausomybės tūk
stančio metų sukaktuvės, penkios Skandina
vijos valstybės padarė begalo gražų ir visam 
pasauliui sektinų dalykų. Islandija, Danija,
Švedija, Norvegija ir Suomija, birželio 27 d.,” ’ . | Drebėdavo langai, lig smuiko
pasirasė draugingumo ir arbitraciios sutar- , , ..v. .■ , , . .... Istvgos, net milžiniški vargonų
ti. Tos valstybės pasižadėjo viena kitai nie- • , . . , , . .
, x ... . , . . . . . .v i balsai pranykdavo toje bega-
kuomet neiti i karų, bet visus jų tarpe is-;.. .. ,, .. . .v .. . ,. .v .. „ ;r bneje garsų bangoje, nepakilusius ginčus atiduoti įsspresti Hagos larp- ...•, . . . , T_.. . _ . . . , . , . , . 'jekdami numos nustelbti. Ki-
tautimam Teismui ir nuosprendi be jokių klau ...... . , .... • r.............. ... datikiai, girdėdami tokias gies
sinm ir pasipriešinimų priimti. ... . . , .- r i • * j mes negalėdavo jonus atsige

ni sutartis padaryta be jokių slaptybių, i rėtį jr nestebėtina, jei isto- 
Sutarties pasirašymas įvyko tūkstančių žmo-i rijoje randame visa eilę at
idų akyvaizdoje, atviram ore, o neužsidarius įsitikimų kur vien tik giesmės 
kokiose nors karalių paslaptinguose palociuo-Į garsų pagauti pereidavo ka- 
se- * i |. ^ytalikų tikybom Mes žinome iš

Tuo įvykiu Skandinavijoj buvo sužavėti! praktikos, kad nieks nepajė- 

svečiai iš Jungtinių Amerikos Valstybių, ku-įgia į žmogaus sielų taip gi

kinti, nutilo giedoję, o kadan- )Vįjoje nebeliko jungiančio 
Negalima kam nors vienam'S*1 choras giedojo naujus, niaZgO — masinio giedojimo 

kaltės užmesti, kad šiandien kaimiečiams nežinomus teks- -. ^^ūyčioje visus tu- 
mūsų bažnyčiose žmonės nu- ^us> savaimi kaimiečiai jlingjavo ki.ivon garsiai sa- 
tilo, bet, paieškoję giliau, ra- priversti buvo nutilti. Tose voje i<aiboje pasireiškiant per 
sime visų eilę kaltininkų, ku- bažnyčiose, Lietuvoje, kur gįegmę faį jabai liūdna. Vai- 
rie neapsižiūrėję lieka istori- (‘borai mažiau buvo savo uo bučiai, girdėdami tėvelius 
jos pasmerktais. Pasistengsiu Limo parodę, ten da ir šian- Į(aįp darant, visuomet sten- 
jų keletu nurodyti. ' .dien minios giedojimas puse- gįasį įrgį i a ' džioti. Tokiu

I. Tais laikais, kuomet lie- 5tinai laikosi. Tai pirmutine būdu tradicinis, masinis gie- 
tuviams buvo draudžiama iš svambiausia is daugelio prie- lojimas eidavo iš giminių į 
lietuviškos maldaknygės mel-,zas^ių’ kurios deka šis žave* gimines. Tai gyviausia ir ne
štis, jokie solistai bažnyčioje13ančiai «ra,žus godojimas Ii- : pamainoma vienintelė prie- 
lietuviškai giedoti nedrįso: ko nusloPintas- įmonė lietuviškumui išeivijoje

1 Jei kas giedojo, tat giedo- II. Spaudos laisvę atgavus, i palaikyti.
jo lenkiškai arba lotiniškar pasipylė desėtkai įvairių mal-j Į<Ur gi tas šiandien yra ir 
2 Jei kas bandė giedoti lie- 'daknygių ir beveik kiekvieno- ,kas tam daroma, kad masinį 
tuviškai, tas tuoj buvo kvie-je vienos ir tos pat giesmės j giedojimų bažnyčiose atgaivi- 
čianias “uriadniko” ar “pri- kitaip surašytos. Teko man nus?! Šiandien giesmių tekstų 
stavo”, kurie tokiems gies-'pačiam matyti juokingų, bet žvilgsniu pas mus galima su- 
mininkams tuojau parūpinda-į drauge ir graudų, reginį d t lyginti su Babiliono bokšto 
vo duonų nemokamai — kele- kiek metų iki didžiųjam ka- i statymu; kas žmogus tai ki
tai mėnesių kalėjimų. Likoįrui: per šermenis suėjo jau-’toksaį tekstas “Tėve musų”, 

™ vienint&is bffdas^iėsmių gie-Įnimas giedoti įprasta tvarka '“Sveika, Marija” ir kitų kas- <• 
buvo Pijaus — bendras' visų sur į giesmės; susirado 34 mal- dieninių maldų ir giesmių.

X patiekta bažnytinės muzi-,sirinkusiU ~ kolektyvis. To'daknygės ir tuoj jaunimas'gtai, turiu po akim 7 giesmi- 
Skandinavija visam pasauliui nurodė h-!kos reikalu «Moįu proprio» negalėjo jokiu būdu uždrausti,1 pradėjo giedoti. Nespėjo pra-'.„ėlius Amerikoje išleistus 

krų kelių nusikratyti galimų iškilti karų. Tik j gtft. ^"turime naujų nes visus: didelius, mažus, se-sižioti, kaip kiekvienas prade-'(dauguma jų gavienios laikui) 
reikia nuoširdžiai palinkėti, kad tuo k«lni’Piaus XK “Livini ChUtug Sano į®08 ir jaunus negi arės- jo kai kuriose vietose kito- ir keliolika įvairių parapijų 
pradėtų eiti visa Europa ir visas pasaulis. !titatem”. Tas mums parodo, tuosi‘ Tokiu būdu žmonių kius žodžius tarti, savaimi su- atskirų lapelių su įvairiomis

rie dalyvavo sutarties pasirašymo iškilmėse.
Mes manome, kad tokiu įvykiu yra su

žavėti viso pasaulio sveikai protaujantieji 
žmonės. Kas gali nesidžiaugti tuo faktu, kad 
yra pasaulyje tautų, kurios nuoširdžiai, be
jokių veidmainiavimų ir viliugysgių, iškil- laiko, ne vien tik kardinolai, 
aringai ir viešai pasižada nebekariauti, nebe- 
lieti nekalto žmonių kraujo, o savo galimus

liai įlysti, kaip muzika, tat 
savaimi aišku, jog bažnyčia, 
Įtraukdama muzikų į -bendrų 
apeigų branduolį, žinojo kų 
daranti. Dėlto tat laikas nuo

vyskupai ragina žmones prie 
bendro masinio^giedojimo, bet

kilti nesusipratimus išlyginti teismo keliu— ir popežiai to nepamiršta. Dar į 
taip, kaip kultūringoms tautoms ir pridera. nesenai mums

Pirmosios tokį žygį galėtų padaryti Pa- 
baltės valstybės — Lietuva, Latvija ir Estija. jog muziika yra labai svarbus nert,ikėjo prie to raginti, prantama, giesmė turėjo nu- giesmėmis chorams ar moky-
lialtes valstybes Lietuva, Latvija ir Estija, bažn či(Jje iei •• žmonės patys ėjo; čia jie ga-dilti, nes vienodų maldaknygių j<ioms išleistų, bet nelaimė,
Tuomi tarp jų ryšiai pasidarytų nuoširdesni,.^ * ri-ipjnanias; ' Įėjo liųosai savo kalboje mels-'nebuvo galima surinkti rei- 75^ kitoksai tekstas. Kur čia
artimesni, jų padėtis visais atžvilgiais sustip
rėtu

!taip rūpinamasi 
Dabar

__________ tys į si
' tuo

Ir Jungtinėse Valstybėse komunistų j u- pač turint omenyje išeiviją? 
dėjimas gerokai prasiplėtė. Tas faktas ir! Tiesa, turime visų eilę gra- 
kongreso dėmesį atkreipė. Bus daromi tyri- žiu bažnyčių, didžiulių var- 
nėjimai. Kaip žinoma, komunistai daugiausia gonų (net elektra varomų), 
veikia ateivių ir negrų tarpe. Taip veikti turime mokyklų ir taip ne- 
jiems yra įsakyta is Maskvos. Jie naudojasi mažų bažnytinį turtų; veik Naujalio su gaidomis atspaus 
esamuoju nedarbu. Del to ir Popiežius Jung-'prie kiekvienos bažnyčios —'dintas. O jau tuomet buvo, 
tinęs Valstybės perspėja dėl komunistų pro- su maža išimtimi — vra^var- lotiniškų dalių mišiose giedo-

mo.kėdavo gerai paslėpti. Baž- davo, jaunimas ir seniai atgi- nigas prie altoriaus kalba il- 
nvčia virsdavo bitauliu. Tas jo ir kelios dešimtys žmonių gas maldas, o žmonės turi 
tęsėsi iki spaudai atgaunant, lig bitaulis suūžė. Tai antras trumpas atspausdintas, arba

Atsiradus spaudos laisvei, ikaltinink,s — “““joj* klW\ antraip; tas pats su “Oriau- 

tuoj buvo ir giesmynas J/kuri R!,lutinili Privertė visus dfls Verksmai”. Ne mano da- 
nutilti. , lykas tai kritikuoti, bet tų

Jei Lietuvoje nutilo, tai dar, ’mu tik kaipo faktų, koksai 
netiek svarbu, Lietuvis Lietu-!------------------------------------

pagundos plitimo.

, atsiskiria nuo vieni kitų. Tad ir į Jūsų, 
Monsinjore, šauksmas, kaip ir visi pa
našūs šūkiai šiais laikais, paliks be atsa 
kyino.

Taip rašo Traz’as iš atžvilgio į Va
karų Europos santykius. O kų galėtume 
šiais klausiniais pasakyt Lietuvos santy
kių atžvilgiu?

Nagi, pirmiausia tai, kad Lietuvos 
santykiai daugiau ar mažiau atspindi 
Vakarų Europos santykius. Juk mes ve
jamos “vakarus” ir norime būt “kultū
ringa” valstybė. Todėl ir mūsų politika 
su Sovietų Rusija stengiasi būt “vaka
rietiška”. Tat nesistebėkime, kad kaip 
tik tuo metu, kada per Lietuvų nuėjo 
bųųga protestų prieš Sovietų Rusijos 
žmogžudiškus ir dievažudiškus darbus, 
tam tikra spauda visai tylėjo. Nesistebė
kime, ka.l kaip tik tuomet ir pas mus 
Sovietų atstovyliė rengė pas save puotas, 
kurioms nestigo svečių iš pačių aukščiau
sių mūsų vyriausybės viršūnių ir netgi 
mūsų krikščioniškos visuomenės vadų. 
Argi .čia kas nuostabu? Juk mūsų vals

gonininkas. Žodžiu, viskas or- Ijimui, nemažai bažnytinių cho voje neištautės. Bet jei išei- (Tąsa ant 3 pusi.)

tybė tokiuose puikiuose santykiuose su 
Sovietais! Mes neseniai sumezgėnie su 
jais ir prekybinius santykius. Kokios 
puikios naudus tik vien grynai prekybi
niu atžvilgiu iš to turime, aprašyta pra
eitame (23-nie) “Darbininko” N-ry. O 
kur dar gaunamoji “dvasinė” iš to nau
da, gaunamoji atatinkamos literatūros 
pavidalu ir kitokiais būdais.

Tokioje šių dienų supagonėjusios di
plomatijos baloje, kaip pasirodė, tėra pa
likusi tik viena kalva, iš kurios pasigirdo 
užuojautos balsas persekiojamiems Ru
sijos krikščionims: tai iš Kat. Bažnyčios 
vyriausios vadovybės. Šių dienų Katali
kų Bažnyčios Vyriausias Galva popie
žius Pijus XI aštuntą dešimtį metų ei
nąs senelis, nors neturėdamas nei vienos 
tų materialinių priemonių, kurioms šių 
dienų valstybės remia savo galybę, betgi 
nepabūgo pakelt savo balsą prieš barba
riškus Rusijos bolševikų darbus, kvies
damas ir visą krikščionių pasaulį pasi
melsti už persekiojamuosius. Ir į šį po
piežiaus žodį atsiliepė sujudėdamas visas

katalikų pasaulis, surengdamas proteste 
susirinkimus prieš neržniomiškus sužvėrė
jusių Rusijos didvaldų darbus.

Atsimenu skaitęs viename rusų isto
rininko Ivanovo istorijos vadovėly atsi
liepimą apie popiežius tų laikų, kuomet 
vadinamoj tautų kėlimosi gadynėj (4—C 
šimtmečiais po Kr.) iš rytų plustantieji 
barbarai griovė ir naikino visą Europos 
kultūrą ir civilizaciją. Ivanovas, patsai 
nors ir nebūdamas prielankus popie
riams, betgi ten pasako, jog popiežiai tais 
baisiais istorijos laikais buvę tikri žmo
nijos ir jos kultūros gelbėtojai, jog anos 
gadynės Katalikų Bažnyčios vadai stovė
ję savo pašaukimo aukštumoj. Tą pat 
ateities istorikai pasakys ir apie šių die
nų Katalikų Bažnyčioj vyriausią vadą Pi
jų XI, kuris taip pat — nors viso pasau
lio diplomatija tylėjo — šiandien pakėlė 
balsą prieš šių dienų azijatiškų barbarų 
pastangas sunaikint krikščionišką Rusi- 
joskul tūrą. Visų šalių krikščionys šiokių 
Pijaus XI žygiu didžiuojasi ir reiškia jam 
nuoširdžių padėkos jausmų. D.

VASAROS NAKTIS.

Naktis. Mėnulis šviečia ant dangaus. 
Visur ramu, gražu...
Dvelkimas jaučiamus vėjo švelnaus 
Jis dvelkia pamažu.

Vanduo sruvena upėje lėtai 
Negriaudamas krantų;
Ant kranto eglės, alksniai ir beržai 
Nejudina šakų.

Čia gojaus kvapas jaučiama saldus, 
Kaip gera ir smagu...
Gamta gaivina alpstančius jausmus, 
Visur ramu, gražu...

J. Levickas.

Atmink, kareivi iš bakūžės, 
•Stojąs už laisvę Lietuvos,
Jog priešo šarvas kris sudužęs,— 
Tik reikia ištvermės, drąsos! 
Atmink, jog reikia patvarumo, 
Jog reikia perleisti vargus, — 
^Fodel laikyk savy drąsumą, 
Sutversi geresnius laikus!

Ats. viršila Leonas Vitkauskas.
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RADIO

Clevelande bus pradėta “bu 
duvoti miesto sporto laipsnis”. Į 
Taip mintija sandariečių lai- 

, k rastis. »
’ Kitoje vietoj tas pats laik
raštis rašo, kad žaidžiant bn- 
sebolą “Šlivinskas pasižymė-

KAIP IŠVENGTI LIMPANČIŲ LIGŲ.
Kada epidemija (limpanti liga) siaučia, tai nugąstauti ir 

jo pievoje . Basebolininkams, nusjinįntį neapsimoka, nes nugąstavimai nieko nepagelbsti.
Žinoti kaip laike epidemijos elgtis, kad pačiam j ligos na
gus nepakliuvus ir kitus neužkrėtus, tai yra kiekvieno kul
tūringo žmogaus pareiga. Taigi, kada ligos plečiasi, privalai 
elgtis šitaip:

1) Klausyk ir šventai pildyk daktaro perspėjimus, val- 
Idžios įsakymus ir Sveikatos Komisijos parėdymus! Kas dak
tarų. paliepimų neklauso, — tas graboriaus turės klausyti. Jei 
pildysi kas patarta, tai jokia liga nesikabins.

2) Neik lankyti jokių ligonių. Ligonio prižiūrėtojas, 
jei sužiniai turi santikius su minia, yra lygus giltinei, nes 
jis ligos perus (mikrobus) išnešioja ir žmones užkrečia.

3) Neimk ir nedevėk mirusio žmogaus drapanų.

Kaunas. — šiltai vasarai a- 
tėjus, kaip laikraščiai rašo, 
Kauno maudyklėse pasidarė

!be abejo, tai bus naujanybė.

PRAŠAU NESIJUOKTI.

Spaudoje įdėta žinių, kad ! 
Kalaliari, Pietų Afrikos, ty
ruose baigia mirti “akmens 
gadynės” tauta — bušmenai. 
Sakoma, kad prieš kelis šimt-

didelė netvarka. Mat, Nemu-jn,w'ius bušmenai puikiai 
ne maudynės paskirstytos ri-,vav? nu0 Egipto iki Ge
ltomis — “Pliažais”: “Plia- ro^°H Vilties (Cape of Good

kvvrams,zas “Pliažas”_ 'Rope) išsikišulio.
moterims. Bet Kauno vyrai e-Į P° visą lietuviškų pasaulį kvarantina yra geriausia priemonė limpančių ligą kovoti, 
sų tokie nekultūringi, kad, iki šiol buvo žinoma, kad Chi-

“Plia-! caga, tai lietuvių išeivių met-
drąsiai į ropolis, stolyčia su daugiau prieg kiekvieną valgį ir einant gulti

patingai panages gerai išmazgok. Taipgi nusiprausk 'e‘dą jaiwjas jr ,norį> kad užmokės-[24 valandas, ty. ištisomis pa-

moterų! gyventojų negu pačiam Kau
ne. Bet padarytu šįmet gyven
tojų surašinėjimu (cenzu) Chi 
cagoj rasta tiek ir tiek lenkų, 
tiek ir tiek nigerių, gi lietu
vių — nei vieno.

Jei panašių davinių susi
lauksim iš visų vietų — nuo

■**■*■* a*

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS
Rašo:

Dr. Al. M. Račkus
2130 W. 22 St. Chicago 

Tel. Canal 6764

4) Nesipriešink kvarantinai (ligonių sulaikymui), nes

5) Prieš kiekvieną valgį numazgok su muilu rankas, y-

rus.

6) Gerk tik atvirintą vandenį ir atvirintą pieną.
7) Buk kuodaugiausia ant saulės. Saulė užmuša ligų pe-

8) Nenusivargink.
9) Nepersišaldyk.
10) Miegok 8 valandas į dieną.

nežiūri ribų, užrašo 
žas” ir batalionais 
vaikšto po nuogų 
“pliažų”. Kadangi moterų
protestas čia nieko negelbsti, 
reiktų ir ant vandens įvesti 
karo stovis, koks gyvuoja ant 
sausžemio (Kaune tebėra įves
tas karo stovis: po 1 vai. nak
ties, visi turi eiti gulti).

(perskaudus ir todėl priešinas 
darbininkų norams.

11) Negerk svaiginančių gėrimų. Didieji pramoninkai šiandie
12) Maudykis tankiai ir drapanas (apatines) mainyk ; aimainuo,ja, kaj didžiuma jų

Atlantiko ir Pacifiko, nuo tankiai. į supirktų mašinerijų stovi be
13) Nevalgyk gerai nenumazgojus vaisius ir daržoves. Į jokio darbo. Sako, jie turį
14) Užlaikyk savo namą švariai. Kambarius išvėdink 'nuostolių. Mašinos stovi kilus 

Į nedarbui. Nedarbas iškilo su-

Cleveland, Ohio. Vietos Kanados ir Meksikos, — jūsų
lietuvių sandariečių laikraštis prof. Kampininkas bus įsiti-
rašo: “Trumpu laiku bus pra
dėta budavoti miesto sporto

kinęs, jog derlinguose Dėdės kasdieną.
Šamo plotuose baigia mirti

stadija”. (Stadija yra grai- kita “akmeninės gadynės”
kiškas žodis, kuris reiškia 
laipsni, tarpą, metą). Taigi

tautos dalis, kuri 50 —
taipgi puikiai gyvavo.

60

Tikrasis Bolševizmo Veidas.

15) Naikink savo namuose muses ir nevalgyk musių 'inažėjus užsakymams dirbtu-
suteršto valgio. įvėse. Užsakymai sumažėjo

16) Atmink, kad visokios ligos į žmogų įlenda tankiau-^Jnon6nis ėmus n,ažįau vįsko
šia per bumą ir per nosį. Tad užlaikyk burną švariai, ne-' I)irkti pįrkįmai sumažėjo, nes 
krapštyk nosies su nagais ir nevalgyk'!suterštų valgių. žmonės pasijuto turį mažai

P. S. Dr. Račkus atsakinės į klausimus liečiančius įvai-’pinigų 
rius higienos ir sveikatos sritis. “Draugo” skaitytojai no- ( Taj klausimas, kas žmonė- 
rėdami kokių nors patarimų apie sveikatą, lai siunčia savo’se sumažino pinigų kiekį, jei 
paklausimus tiesiai Dr. Račkui, arba “Draugo” Redakcijai, j dėl to kilo nedarbas?

> Kasgi kitas — patys pra
ĮSPŪDŽIAI IŠ KELIONĖS PO SSSR.

Jekaterinburgas — Maskva. .lyg davus komandą, vįsi kaip Mat, tuo metu buvo sekina- 
Sustojus mūs traukiniui Je- vienas nusitsaukė nuo pakau- ’dienis (pagal mūs kalendo- 

katerinburge, stotis jau buvo šių kepures. O jei kuris už-*rių). Jie ruošėsi su iškila į a- 
pilna prigužėjusi žmonių. į miršo ar nespėjo, tuoj buvo pylinkes. Minia buvo marga, 
Sakytum, raudonasis Jekate
rinburgas, kuriame buvo su
šaudyta caro šeima, vėl atgi-

draugo Įspėtas ar gavo tokį vyrukai maiSėai su mergino- Amerikos li(ituvių
antausį, kad ta pati nulėkė. Į mis, vieni kitus kibino, ou- 
Ir kai vėl traukinys pradėjo čiavosi, kumščiavosi, žodžiu, 

mė, lyg pabudo iš sunkaus į važiuoti, - po jį išsitiesė eilės nieku būdu negalėjai manyti,
miego. Žmonės buvo susirangę 
ant stoties stogo, stumdėsi 
prie durų ir stojant traukiniui 
ėmė kabintis ant vagonų. Vi
si tik spoksojo į “draugus”,

ištiestų kaklų. Tūkstančiai kad proletarą šalis būtų juos
. • , i . . . nas iš daugel tekstų, atspaus-zmonių eme saukti, kaip vėl- visai proletanskai nuteikusi. Į . ®

I r .. „ . .............. dantį giesminėlius, ar ant jaunio apsėsti, mojuoti ranko- Ir čia ižmogus jau galėjai aiš- 
mis, rodyti kumštis, grasinti (k iai nusivokti, kad bolševikų 
ir staugti taip, kad nebuvo1 jaunimas yra išaugęs po rau

dona žvaigžde..kurie lipo laukan. Tai turė-1 nė orkestro girdėti, 
jo būti sutikimas vis, valdi- _ Ar matoH _ tarS man
ninku, tarnavusių prie rytų 
kinų geležinkelio.

Daug kur buvo matyti iškiš
tų raudonų vėliavų su Lenino

kumštelėjęs į pašonę viens 
rusas, keliavęs drauge, kurio 
aš buvau paėmęs vieną bran
gų šilkinį šaliką, nes “drau-

Išėjęs į gatvę, turi būti la
bai atsargus ,nes ką-gi — ap
šauks “buože” — ir “su
diev”. Kažin sveiką kailį ar
beišneši... O jau apie čemodo-, .

_ . . - ,. o , tuose paaiškintą is sakyklosnūs nėr ką ne sakyti. Bend- ...... ,paveikslu. Jei žmogus nema->(r():„ nphūtn nrnlpidp urn liUS ner k4 ne s®*!™* Bend- . . . ... ~ ifeai *1° neouW praleidę pro, . -r, , .masinio giedojimo svarbumą,
nvtum esąs raudonojoj Rusi-isipna _ flnt tu tpWonu stul-,ras ’spūdis labai bIo«as‘ Bol'LJnvtum esąs raudonojoj Rusi-'^ną _ ant tų telefonu stul- ,ra8 
Joj, tai tartumeis patekęs į -pų reVoliucijos metu kabėjo,8evlkai. vlsa gerkle šaukla> 
bažnytinę procesiją skirtumas i visa eilė pakartų žmonių. Tai Kad’ ž^rėk, Maskva — did- 
būtų tik tas, kad vietoj bažny-įbuvo lyg trofėjus to kruvino'iniestis’ stačiai rnillj°nmė ex‘
t.nių vėliavų čia plazda bol-'diaoso panašiai kaip kinuose'sostinė’ tuo tarpu atrodo ka,p 
ševikiškos. Stoties pryšaky kur ant stulpų kabina tik pa. tikras arklių miestas. Judėji- 
kabėjo didžiulė skarda, kurioj |n)autas ant kuoIo žmonių gal-™8 menkatis’ gyvenimas 
aukso raidėmis buvo išrašyti ivaf, /viešose'aikštėse visai primity-
žt.džiai, kad Rusija buvo tarp ’ . . ' vus ir skurdus. Automobilių
tautinio imperializmo privers-! “ Kai dešimt dįeTnI labai mažai. Vietoj jų daug 
ta nusilenkti ir kad visa kaltė lnuobodž'ios keliones traukinys kur suka8į tipiškos rusiškos 
už tai jiems krintanti. Visiems r a‘°iekg Maskv^ ten pamatė- drončkos su nuvarytu kuinu 
bcsidairąnt į viršų kyštelėjo rne pat* vaizd*’ kaip ir ir mediniu jungu ant arklio, 
žmogelis su bliuzą, kalbėtojas, ^aterinburge. Vėl mus su- Matyti, kad naujoji Rusija 
kuris pasistengė parvykusius llko su muz,ka oficijahomis nei susisiekimo rekordų nei 

kalbomis, demagogiška agita- greitumo pirmenybių nemėgR- 
eija ir neapykanta visiems, ta> Priešingai, visur pabrėžia, 
kurie “smaugia” vargšus dar ka(j kiekviejis rekordas rodo 
bininkus. Viens žmogiūkštis vienašališką individo išauklė- 
,su užkimusiu balsu pasveiki- jjmQ> jr <iel to su tokiu reiš- 

į komunistišką kromelį. ino “rytų geležinkelio valdi- kjnįu rejkįa kovoti, kaip su

pasveikinti, o jo žodžius gar
siakalbis perdavė tupintiems 
ant stogų.

Na, o paskum, kaip visuo
met, išniekino, kurie nenori 
listi
Jam baigus, "ka«y murik,” "ink"8’’- 0 ,nt ™*"M» ««po žalingu valstybei. J Mt» pažiū- 

filmininkai su fotografais. rų kategoriją įsprausti ir au-sugriežė internacionalą, kurio 
nė pirmam posmui nespėjus 
dar pasigirsti darbininkai,

Išėjus į miestą, tuoj krinta į tomobiliai.
akis. (Bus daugiau)

D R A H

|VAIRUS STRAIPSH1 Al
PENKIŲ DIENŲ DARBAS 

SAVAITĖJE.

Organizuoti darbininkai vi
soj šaly į visas pramones 
darbuojasi įvesti penkių die
nų darbų savaitėje. Pramo
ninkai tas pastangas kovoja. 
Pramoninkai pažymi, kad jie 
seniau nemažų naštų buvę 
pasiėmę vilkti sutikę įvesti

GAL Aš KLYSTU?

Rašo John A. Skelly.
Raseinių Pinzeljonis, palen

kęs galvų sunkiai mąstė apie 
j,dejų. Po ilgo kankinimosi, 
pagaliau, sugalvojo, kad ga-

laiku daug prekių gamino.
Sumažinti darbininkams at
lyginimai už darbų greitai at
siliepė, į pirkimą. Ir Štai trum
pu laiku pasirodė gaminamų Įlima padaryti didelį pagerini- 
prekių perviršis. Neturėta įmą groserninkams, kurie vien 
kur jų dėti ir darbai nutrau- įtik parduoda “munšainų”, o 
kti. Jei darbininkai visais tavoras ant lentynų sugenda 
laikais butų buvę atatinka- neišparduotas. Jis pataria da
mai apmokami, jie būtų turė- ryti roberinius agurkus, kil- 
ję pinigų ir nebūtų, iškilęs ne-ibasukes ir t. t. 
darbas.aštuonių valandų darbų die

noje. Dabar-gi nauji reikalavi- Tad jei šiandie mašinos ne 
mai. j užimtos darbais ir jų savinin

Kai-kuriose pramonėse jau į kai turį nuostolių, už tai kai- 
dirbama penkios dienos savai ti ne darbininkai, bet patys 
tėję. Nesumažintos darbo va-Į pramoninkai.
landos, tai ir užmokesniai Kad nepasiduoti darbinin- 
toki pat. Daromi išmėgini- kų reikalavimams įvesti pen- 
nimai. kias dienas (40 valandų) dar-

Kitose pramonėse darbinin- bo savaitėje, pramonių verte
liai stato reikalavimus. Jie'jai galvoja apie kitokius pla- 
nori dirbti tik penkias dienas nūs. Jie nori įvesti, kad maši- 
savaitėje ir kasdien po 8 va- nomis kasdien būtų dirbama

niai paliktų toki pat, kaip įomis. Sako, tada gal ir būtų 
šiandie už 44 arba 48 valan- i galima į penkias paras sa- 
das savaitėje. , vaitėje apsidirbti be nuosto-

į Pramoninkams toks reika- lių nesumažinant darbinin-
lavimas, kaip jie sako, būtų kalus užmokesnių. Tai būtų 

visvien penkių dienų darbas. 
Bet tai ne darbininkų, tik 
pačių darbdavij planas.

Didžiųjų pramonių vedėjai 
ima pavyzdžio iš geležinkelių 
ant kurių dirbama dienomis 
ir naktimis ir turima naudos. 
Tad kodti, sako, ir kitos pra
monės negalėtų į savaitę tu
rėti nenutraukiamų darbų.

Antai ištisiomis paromis dir 
bama ir kasyklų pramonėse. 
Taip dirbama ir kai-kuriose 
dirbtuvėse. Šiandie darbui rei 
kalingos elektros šviesos vi
sur galima turėti kiek tik rei
kalinga.

Protingas.
— Aš girdėjau, kad tamsta 

kas vakaras parneši saldainių 
savo pačiutei.

— Taip, — atsakė jaunave- 
dis, — labai yra malonu ži
noti, kad išalkus namie bus 
kuo užkąsti.

Turiu garbės lietuvių visuomenei 
paskelbti, kad aš tebesu Cicaroj, 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- 
cerlečlų, bet jau turiu 15 metų pa
tyrimo aptiekarystėj, o savo šakos 
mokslus išėjau universitete. Plačiai 
pažįstu apie visokius vaistus ir jų 
veikmę. Atsargiai rekomenduoju dak 
tarus, o aš turiu plačią pažint} su 
daktarais ir chirurgais. Aš garantuo
ju kiekvieną savo receptą. Jei kar- 

i tais pritruksiu vaistų, tai recepto vi
sai nepildau.

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

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

Laukdamas progos jums patar-
ŠIS TAS IŠ MUZIKOS 

SRITIES.

(Tąsa nno 2 pusi).

bažnyčiose randasi.
Nesunku būtų Kunigų Vie

nybei veikiant nustatyti vie-

esamų apsistoti ir juose esa
mus tekstus naudoti, o parapi
jiečiai ir mokyklos su mielu 
noru juos pirks kuomet kle
bonas paaiškins kame daly
kas.

Prie to dar svarbu yra kad 
kunigai nors keletą kartų me-

tuo labiau, kad “Kas gieda, 
tas dvigubai meldžiasi” tat 
be didelio sunkumo, susitarus 
su Varg. Sąjunga, kuri galė
tu bendras Amerikos lietuvių 
bažnyčioms parūpinti lietuviš
kų giesmių melodijas, būtų 
galima visose bažnyčiose ma
sinį giedojimą atgaivinti. Ko
kia iš to būtų nauda, netenka 
aiškinti, kiekvienas sveikai 
protaująs gerai tai supranta.

Daugelis rengiasi įvairių 
Vytauto Didžiojo garbei sta
tyti ilgamečių paminklų, tat 
statykime jam amžiną gyvo
sios masės paminklą atgai
vindami dar šiais metais baž
nyčiose masinį giedojimą.

'J11 2-

Palestinoj kiekviena telefo
no operatorė turi mokėti pen 
kiolika kalbų. Kitaip negaus 
darbo. , •'

Darbininkams yra svar- 
vedėjai. Jie per kelis j biausia dirbti 8 valandas die-momų 

metus laipsniškai 
darbininkams 
(užmokesnius)

mažino Inoje ir 5 dienas savaitėje ir',nag„ pįarba,
atlyginimus1 už tai gauti teisingą atlvgi- j John malachowskas, r. ph. 

' * 4847 West 14 Street
ir tuo pačiu i nimą. Grūdas. cicero, iii. Tei. cicero a®

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

Victor, Atwater Kent ir kitų žinomų išdir bysčių. Jus galite pasirinkti ir persitik
rinti ir išsirinkti Budriko Krautuvėje. Dabar Vasaros kainos yra daug žemesnės 
ir lengvus išmokėjimai.

Sparton 10 tūbų Radio ir Victrola "| 
krūvoje už..........................................

Richleu 9 tūbų Radio ir Victrola *1 *1 Q 
krūvoje už ......................................

Brunswick Radiola su Victrola krūvo
je už.....................................................

Lyric Radio 9 tūbų su viskuo už ....

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

Pliilco 8 . tūbų ..........................................

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

$54
$39

Baby Grand Reprodueer Pianas 
vertės $1,800 už......................

$19
$475

Grojiklis pianas Gulbransen už .. $195
Budriko Radio Programai kas nedėldienį iš 

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

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

BUDRIK REX RADIO SHOP
3343 S. HALSTED STREET
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LIETUVIAI AMERIKOJE

SHEBOYGAN, WIS.
Wisconsi.no Lietuviu Iškil

mės.

Ta brangi ir reta Tautinė 
švente jau čia pat.

Nedėlioję, liepos 20 dieną 
iš visų \Visconsino kraštų' 
trauks lietuviai į Sheboyganų. {j parodų —

boygan’as parodys.
“Lietuvių Diena” prasi

dės iškilmingom mišiom 10:45 
ryto. Dalyvaus svetimų ku- 

Jnigų. Po mišių bus skanūs pie 
tus parap. svetainėj kuriuos 
paruoš mūsų gabios šeimi
ninkės.

Visi skaniai pavalgę ruošis 
pamatyt mūsų

gražų miestų. Taipgi važiuo
sim i musų Valstijos gubern.

taipgi

Jei visi lietuviai žinotų, kai]) 
gražiai ir nuoširdžiai ruošia
si slieboyganieeiai sutikti svc-iKobler miestų, kuris 
eius, tai tikrai kiekvienas dėtų Į labai gražus.

IR GI RUNGTYNĖS

THE CATHOUC SUPPLY HOUSE
Mes turime pilnų pasirinkimų religinių 

daiktų.
Misijų ir novenų reikmenos musų spe- 

cijalybė.
Pareikalavus mielai, suteiksime žinių 

apie musų patarnavimų.

THE CATHOLIC SUPPLY HOUSE 
4723 W. Madison St. Chicago, III.

visas pastangas — atkeliauti Svarbiausia — bus mūšių
į Sheboyganų ir dalyvauti vi- programas, kuris įvyks Bbe- 
sose iškilmėse. jboygano didelėje svetainėje—

Kadangi turime žinių, kadjTurner Dali. Dalyvaus visi
visos Wisco,nsino lietuvių ko
lonijos taip pat rūpestingai 
ruošiasi prie šios šventės ir 
žada ėia atkeliaut su gerai 
priruoštais chorais ir daugy-I
be žmonių, tai yra aišku, kad 
šių metų AVisconsino “Lietu 
vių Diena” ir su ja sujungtos 
500 metų Vytauto Sukaktu
vės kuopuikiausiai pavyks!

Jau keli svečiai kunigai 
yra pasižadėję dalyvauti Baž
nyčios pamaldose 10:45. “Dr
augo” redaktorius p. L. Ši
mutis, garsus kalbėtojas, tik

rai pasižadėjo dalyvauti ir 
nuoširdžiai prakalbėti. Yra 
užkviestas \Visconsino guber-

Atvaizde! parodoma, kaip Japonų gražuolės Kyoto mieste 
eina rungtynių skambindamos “koto” instrumentu, kad lai
mėjus čempionatų. Rungtynės surengė Japonų Muzikos Aso- j 
ciacija.

Povilas Žolynas, Aušros įima džiaugsmas visus, ku- 
Vartų par., Chicago, III. j rieins rūpi, kad lietuviai kata- 

kalbetojas. Stasys Vaičaitis, šv. Juo- likai Amerikoje stiprėtų ir 
Po programo bus didelis zapo par., Malianoy City, Pa. siektų, šviesesnės ateities. Die- 

pasilinksminimas. Jaunimui jr |Ve, jiems padek!
bus gera proga susipažinti. Albinas Juodka, Šv. Pran- ' M. I. 0.
Taigi, kas neatvažiuos, tikrai ciškaus par., Lawrenoe, Mass.

cliorai ir

gailėsis.

garsūs

Raporteris.

MARIAN HILLS, 1LL.

Viso 15.
Pačios didėsės iškilmės — 

Įžadų priėmimas arba profe
sija įvyko ant rytojaus 16 
dienų Švenč. Panelės Marijos 

i Karmelitų Škaplieriaus šven-

CICERO, ILL.
Radio Stotis A J J.

tė du puošniu automobiliu, o ir šeimininkės renka visokius 
ueų iš davė Cicero darbi- įproduktus. Piknikų rengia K. 
ninku nuvežimui; per dienų Federacijos 12 skyrius, 
buvo piknike, biznį darė, o X Šv. Antano parapijos 
vakare vėl visus parvežė į bazaras šįmet prasidės 30 d. 
Cicero. jrugpiutio ir tęsis per visų

Prisidėjo auka ir p. Jan- rugsėjo mėnesį. Kurie nenorės 
kauskas, kuris turi didžiausių 'bazaro lankyti, turės įsigyti 
vaistinyčių Cicero j prie 49 bazaro knygutes, kurios paisi- 
Court ir 15 St. Jis “Draugo” įduoda po 10 dol. 
piknikui aukojo vaistų lietu- X L. D. K. Vytauto 500 ine- 
viškain Vengriui, prie to pri- įtų mirties sukaktuvių pami-
sidėjo ir p. V. Kakanauskas, 
kuris laiko saldainių krautu
vę po, No. 1437 S. 49 Ct.

šių Vytautui, Gediminui. Visi 
iatsilankę į piknikų bus pa
tenkinti. Jaunimo Komitetas.

nėjimui Cicero skyrius yra 
susitveręs ir valdyba išrinkta, 
į kurių įeina: pirm. — J. Gry-

• Logiškas Susisiekimas
a Amerika — Lietuva

PER

KLAIPĖDĄ
Skandinavų

Amerikos Linija
Tai natūralūs ryšys tarp abie
jų Respublikų Lietuvos ir A- 
merikos su jos dailiais ir po
puliariais laivais. Nes yra pa
rankiausia i.r patogiausia Lini
ja Lietuviakis Keleiviams —

Skandinavų Amerikos 

Linija
išteisė patarnavima tikslu pa
gelbėti Amerikos Lietuviams 
atsiimti savo gimines j Ameriką

vengras nedaug Įbauskas, vice-pirm. — J. Bar- 
— J. Btankevi- 

A. Stulginskas.

Lietuvis
j biznio “Draugui” tepadarė, tąsius, rast. 
liktai 13 dol. Mat diena buvo eius, ižd. — 
šaltoka ir po truputį lynojo,
tat žmonės sveiki buvo, niekas 
vaistų nereikalavo.

X Liepos 20 d. Labdarių 
Sų-gos 3 kuopos įvyks svar
bus mėnesinis susirinkimas, Šv. Kazimiero parapijos 
1 vai. po pietų, šv. Antano jaunimo klubas rengia pikni- 
par. mokyklos kambary. Kvie- kų ant Gedimino kalno, Clio 
čiami visi atsilankyti, nes y- |wiss Landingg, N. J., rugp 
ra daug svarbių reikalų svars- 3 d. Visus kviečia atsilanky 
tymui. Jti, nes da pirmas piknikas

X Ši’. Antano parapijos an-1lietuvių jaunimo. Važiuokime 
įtras piknikas įvyks 10 d. rug-jvisi ir paremkime juos, nes 
įpiučio (Augusto), Bergman’s įkas žino, gal, ir iš mūsų jau- 
jdarže. Tikietai jau platinami inimo atsirasti didvyrių pana-

X Liepos 13 d. ciceriečiai 
šauniai pasirodė “Draugo” 

ko darže, 
žmonių. Tai 

buvo šv. Antano draugijos na-

I škilmės
... . ’ ! tėję. Iškilmėse dalyvavo daug į piknike, CernauskŠiomis dienomis Ievų Ala-1 . .. . v. * ’ v

. . idvasiskijos ir svečių, atvy- Už baro dirbo 17 zn;njonų naujokyno namuose,'
kuriuose randasi ir laikinoji 
bernaičių kolegija, vyko di

kusių net iš toli pas savo gi- PMJELPK1AJ/L
minės ir pažįstamus. Viso 16Iriai; J. Stankevičius, J. Gry-

, .. . naujokų priėmė pirmuosius i-įbauskas, J. Bartašius, K. Žil-deles metines iškilmes. Kas v . , „. ,, i ’ ’
, . .v. . r . įžadus. Tokiu budu Tėvų Ma- vitis, J. Motekaitis, M. Urba,metai pradžioje liepos mene-į .. . . I ’ „ . ’------------- --------------- o-----  injomj vienuolija Aino,’,1-’,',oln — a r------nr

. • ai- i- 11 • i • šio vra laikomos astuonių die-l ,. ... v _ .natomis \V. Kolileris, kuris, • .. \ I padidėjo 16 žmonėmis
• . ..... , . nu s v. rekolekcijos, kurioms, . ....girdėt, irgi pasižadėjo daly-j ‘ .. .. . Pirmuosius įžadus

pasibaigus priimami į vie
nuolijų nauji nariai.

Šįmet šv. rekolekcijas ve
dė kun. A. Bublys, M. I. C. 

•keturioliktų dienų liepos, ket-

vauti. Miesto majoras ir žy
miausi valdybos nariai taip 
pat dalyvaus. Manoma pada
ryti graži ausiu papuoštais
automobiliais parodų pasišvai-

. , ei k -i i virtų valandų po pietų. Į Tė-stant po Slieboygano plukes- į v * 1 * *
. , ,vų Marijonų naujokynų liko

jics vielas. J •• • i • ••* • •
t-- , • , •, , i priimti sekantieji jaumkai-Kiekvienas atsilankęs į šias f. d d

iškilmės gaus atminčiai puikų <ia1'
.... , . i Petras Malinauskas, Svenc.metalui] medali su Vytauto1 ’

atvaizdu ir Vytimi. Trejybės parapijos, AVilkes— 
Bario, Pa.

Taigi, šios didelės iškilmės putras Rakauskas, Vincas 
rengimo komisija da kartų Sabas ir Antanas Tutkus; vi-
nuoširdžiai kviečia visus AVis- si trys šv. Petro par., So.

Piknikas.

Kazimiero

priėmė
sekantieji broliai:

Jonas Buja ir Juozas Baba-

Amerikoje Į B. Kelpšas, A. Zaromba, M.
Lekas, A. Dūdinės, J. Lev-
goldas, A. Butkevičius, J. Te

korius, A. Siinonavičia, Pr.
Išganaitis, P. Perskautus, ci-

liauskas, abudu šv. Juozapo ceros realioms ir M. Marcin
kus.par., Lowell, Mass.

Vincas Amlriuška ir Pranas
Morkūnas; abudu šv. Kazi
miero par., AVorcester, Mass.

Mikas Juodka ir Jonas 
Banys; abudu šv. Pranciš
kaus par., Lawrence, Mass.

Eduardas Kubaitis, Bronius 
Gebevičius ir Juozas Švamb-
rys; visi trvs'šv. Baltramie- k. Kulgaitė ir B
jaus par. AVaukegan, Ilk i Bučienė, prie bišopo J. Bra 

zauskas,

Visi išvardyti nariai dar-
bavosi gražiai ištisų dienų.

•
Prie tikietų pardavimo J. 

Mockus ir prie atėmimo E. 
Misius ir A. Jvarauskas.

Prie “farriierskų” sūrių 
dirbo A. Rabačauskas, prie

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš O WISSIG.
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

Laivų Išplaukimai Iš Xcw 
Yorko:

Rugp. 2 “Oscar II” 
Rugp. 9 ‘Frederik VIII’ 
Rugp. 23 United States’

Kreipkitės prie artimiausio 
jums laivakorčių agento su vi
sais kelionės reikalais arba.

Scandinavian 
American Line

27 Hliiteliull St., Ncw York 
130 N. La Šalie St., Cliicago. 

-248 Hasliington St. Boston, M.

com.no lietuvius ir gerus Boston, Mass. Ju°™. į*
kaimynus, kaip Waukegauos Antanas ,SandvS) Sv. Vun
ir Chieaga atsilankyti į She- žialw par., Mt. Carmel, Pa. i™ » 1~-
boygana sekmadieni, liepos Vincas Norkus, Visų 6ven- ' ' J’

tų par., Chicago, III.20 dienų. Šilinės

Kom.

Paskutinis pakvietimas į Wis- 
consino “Lietuvių 

Dienų.”

Gerbiamieji lietuviai! Jau 
artinasi toji diena, kurios vi
si laukėm. Ji bus liepos 20 į 
d.

Kenoslia, Racine ir Miluau- j 
kee yra didžiausios lietuvių 
kolonijos AVisconsine, bet kas 
da trūksta į “didį”, tai She-

Andrius Vilkinius, šv. Juo
zapo par., Lowell, Mass.

Juozas Kuprevičius ir An- į 
tanas Karevičius; abudu šv. 
Kazimiero par., I’rovidence, 
R. I.

Benediktas Bacevičius, šv. 
Jurgio par., Chicago, III.

Antanas Mažukna ir Mar- 
lynas Kazlauskas; abudu šv.t
Kazimiero par., AVorcester, 
Mass.

Petras Martinkus, 
par., Chicago, III.

Albinas Binkevičius, Dievo 
Apveiztlos par., Chicago, III.

Kazimieras Baguslovas, Vi
sų Šventų par., Chicago, III.

Balys Ivanauskas, šv. An
tano paiv, Detroit, Mieli, ir

Aleksandras Kinsgaila, Au-!

kuris tame darbo 
gerai išsilavinęs. Taip pat 
dirbo ir A. J. Janušauskas, 
kuris, kai]io visų darbininkų 
organizatorius, dėkoja vi

siems, kurie dirbo “Draugo” 
piknike.

J. Šileikis taipgi daug pasi
darbavo išparduodamus pik
niko tikietų ir Marijonų Ko
legijos Rėmėjų leidžiamo au
tomobilio serijų. (Regis, dvi 
knvguti pardavė). Taip pat

GYDO VISAS LIGAS VYKŲ IR MOTERŲ 
ME21ŲIUNT KAIP LZSISENĖJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, u2- 
nuodijlmą. kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skaus
mus, skausmu* nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia Ir 
persitikrinkite, ką. Jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėliomis iki 12 d. 
4200 Wcst 26 St. kampas Keeler Avc., Tcl. Crawford 5573

,orga n i zator i us š i r d i ngi aus i a i 
šros Vartų par., Chicago, III. j(W)> j p Ru

Matant tokį gražų būrį jau- jdeikini ir “brenčiaus” vedė- 
nikaičių, siekiančių tobuly- Ijui J. Šenijotui, kurie daug
bė*s šiame gyvenime ir norin
čių pasišvęsti Dievo garbei,

prisidėjo prie pikniko. Ponas 
Eudeikis iš CliicAgos prisiun-

GĘRA NAUJIENA
Jeigu turi rožę, nervų ligų arba 
reumatizmų, skaudėjimų kojose, 
strėnose arba pečiuose, tuo jaus l»e 
atidėliojimo parsitrauk bonką Ra- 
matijos, o patys persitikrinsite \ j
vertingumų tųjų gyduolių. Kaina /
$2.00 už bonkų. Siunčiant pinigus 
arba dėl platesnių informacijų ra
šyk adresu:
Message Laboratory, 5209 S. Halsted St. Chioago, UI.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5 00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas

tikrą spoc)alt3tą, ne pa* koki nepa-
: tyrėlj. Tikra* specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno ifiegzaminavimo. Jus sutau
pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymul žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Stop e — Raggi.
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakterlologigka* egsamlnavl- 
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, tr jeigu aš paimsiu 
Jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas su gry S 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 užsisenėjustą, jsi- 
kerijusią, chronišką ligą, kuri ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėlioklt nostėJe pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 101«
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Oftso Va.andos: Nuo 10 ryto Iki 
t po pietų. Vakarais nuo K iki 7

Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1 
po platų

Wisconsi.no


Šeštadienis, Liepos 19, 1930
DRAUGAS

NUOGA TIESA: SCHMELINGAS NĖRA PASAULIO

“Neue Berliner Zeitung” .kaitų per rungtynės yra aiš- 
įdėjo straipsnį “Nuoga tie- iki vienos pusės persvara, tą
są: Schmelingas nėra pašau- čiau vis dėlto ir kita pusė 
lio čempi jonas”, kuriame nu- j turi bent kokių šansų. Sclime- 
šviečia rungtynes dėl pasaulio !lingo atžvilgiu šito įspūdžio 
bokso čempionato. Laikraštis j visai nebuvo. Bendras įspūdis 
pastebi, kad laimė tapti čem- įbuvo, kad jis dar prieš antrų 
pionu tekusi Sclimelingui tik 1 rungtynių dalį bus sumuštas 
po sunkaus
Šarkio —

HORSESHGE CHAMP ltutkauskis ss 
Urban rf

Totai 30 3 5
2 base kits — J. Zuk, Bu- 

drick, Jurgel, Laskey, Kaulins- 
kas-

3 base kits — Laskey.
Home run — J. Zuk.
Double plays — Stankus to

F. Zuk to Vaitikaitis (2), 
Krivis to Naikelis, Draz to 
Rutkeris to Nausėda.

Strike outs — Vait 9; Ka
minskas 4'; Kis. 4.

Editor.

DEFEATED BY JONĖS kibicijos nepavykimus, bet nei 
vieno žodžio apie bedarbių li
kimų.

Organizuotas darbas jau ne
kartų yra reiškęs savo nuo
monę apie Volsteado įstaty
mų ir tas pareiškimas nekei
čiamas.

kinių ir per rinkimus ir no
ri, kad svarbiausiuoju politi
niu klausimu butų prohibici- 
ja. Jie tikisi tuo budu nustelb
ti pačius gyviausius klausi
mus.

Organizuotų darbininkų pa-
Delto, kandidatams, reįga yra budėti, kad Kon- 

nepravartu vienų- ir tų patį gresaĘ „epalciiutų jų priešai.
kartoti. Kandidatai turi liesti .Aguona.
kitus ir tai svarbesniuosius 
klausimus. Kandidatas į Kon
gresų gali būt kadir didžiau
siu nelemtosios probibicijos 
priešu ir tas dar nereiškia, 
kad jis yra palankiu orgauizuo 
tam darbui. Darbas neturi nei 

'mažiausio pasiketinimo remti 
tokius kandidatus.

Kai-kurie žmonės pirm rin-

3CTBSS

Liutker Bates, iš Cohaset, 
Mass., kiekvienų naktį per 
visų gyvenimų yra praleidęs 
savo namuose. Mirė 60 m. am
žiaus.

Juodi arkliai daugiau ken
čia nuo vasaros kaitrų, negu 
balti.

Rogers AVetkered, ęraek 
Britisk ainateur golfer, wko 
was defeated by Bobby Jonės 
in tke finai of tke Britisk a- 
mateur golf ckampionskip, o- 
ver tke historic course at

St. Aidrews.
AVetkered was formerly tke 

Britisk open golf Champion.

LIETUVOJE
“Gedimino pil.” bokšto ati

darymas Radvilišky.

Radviliškis, — šiais Vytau 
to Didžiojo metais, birželio 
mėn. 29 d., Vilniui vaduoti 
S-gos, Radviliškio geležinke
liečių skyrius, miesto sodu i, 
dalyvaujant vietiniam 25 šau
lių būrio chorui ir geležinke
lių kuopos orkestrui surengė 
iškilmingų “Gedimino pilies” 
bokšto atidarymų su tokia 
programų: • į

1) Rinkimas Radviliškio m. 
Vytauto Didžiojo metais gra
žiausios moters “grožio ka-

Representative Fred G. Jo- 
knson, Republican of Nebras- 
ka, wlio won tke congressio- 
nal korseskoe pitehing tour-Naujam pasaulioiš nokautu.

Žukausko pusės, įčempijonui esu galima tik vie-
nubaudimo

nanient in Griffith stadium, 
sudavus jum visai atsitiktinai j na pasakyti, būtent: jis turi \Vaskington.
per žemų smūgį. Šarkis — 'dar labai daug mokytis, kad I .........
Žukauskas, be abejojimo, bu- būtų vertas titulo, kurį nešio-
vo geresnis partneris 
Schmelingas

. . „ . i a. , • . . - ;tke game, tke foriner allowingir ja. Ne visuomet Šarkiai turės • . ° — , „ ,
, v.. ..... , .. v būt iour kits and tke latterbe šito smūgio i nelaimes suduoti per žemų .

. , . „ , . ... .collecting a double, homernetureio lokių sansų laimėti, i smūgi ir net tokiems 24 me-I , , . ,
, ,, . lx i • - -i i • c. t and two singles,Šarkis norėjo suduoti Sekine- tų laimes vaikams, kaip Sch- 7
lingui jau ne kartų su dide- 'mėlingas, ateis baisi Water- 
liu pasisekimu pavartotų kai- loo diena, kada pasirodys, 
rėš smūgį i pilvų. Tačiau tuo kad jo titulas nėra paremta# 
pačiu momentu susirietęs jniokėjimu.
Sckmelingas staiga išsitiesė j Paskui laikraštis priduria,
ir smūgis teko per žemai. Lai 
kraštig pastebi, kad tokie per

AVEST SIDE 
A. Žemaitis ss 
Zaur lf 
Gedrainis p 
V. Žemaitis lb 
Norkus e 
Waiehiunas 2b 
Kairis cf 
Philips rf 
Kiarakis 3b

kad rungtynių rezultatus pas
kelbus 70,000 žiūrovų atsikė-

žemi smūgiai kar- llė iš vietų savo nepasitenki-
ltosis visuomet, kol bus bokso nimui nauju pasaulio čenipijo-

rungtynės. Inu pareikšti. Tik nedidelė gru
Toliau laikraštis rašo, kad įpė Amerikos vokiečių plojo

Šarkis-Žukauskas, kuris pap-1 Sclimelingui. Amerika verti-
rastai vaizduojamas kaip ne- na žmones, kuriems Sekasi,
disciplinuotas kovotojas, at- .tačiau ne tokius žmones, ku-
ėjo į ringų su geležine rainy- Įtie yra laimingiausi. Laikraš- ^eurtkskis^rf
be, liūto drųsa ir šalta, kaipitis pastebi, kad su Sckmeliai-• , „

’ , m - , • • v K. Redwick rfledas, galva. Tačiau laimelgu, po to, kaip jam buvo su- t?o„ocv,;„c 91
duotas per žemas smūgis, bu
vo pasielgta labai švelniai.

buvo ne jo pusėj. Ji niekuo
met nebuvo jo pusėj tiek,
kiek Sckmelingo, dabar pa-į Tiesa, jis negalėjo toliau ko- 
sipuošusio pasaulio čempijono, voti, tačiau pareiškia laikraš- 
titulu, kurio nėra vertas. Cha tis, kas rūpinosi Šarkiu Žu-
rakterizuodamas Šarkį-Žukau- 
skų, laikraštis vadina ji bok-

kausku, kai Dempsey jam su
davė per žemų smūgį ir jis

39
MES MOKAME CASH 
UŽ LIETUVOS 5% BONUS $65.00

Totai

SO. GHICAGO 
Kibelskis cf

AB R H
5 1 i
2 1 0
5 0 1
5 0 1
5 0 0

‘5 2 3
4 1 3
5 0 1
3 1 0

39 6 13

AB R H 
4 2 1

T. Regasliius 2b p 
Lilikas lf 
Peculis lb 
C. Regasliius c 
Y. Zeurtkskis 3b 
L. Redwick ss t2b 
B. Regaskius p ss

so menininku, kuris įstabiai! parkrito. Tuo tarini Šarkis- 
valdė savo kairiųjų, suduoda- Žukauskas iki paskutinio luo
mas ja smūgius tiesiai. Jo niento sėkmingai kovėsi su 
smūgiai — vieni trumpi, kiti Į Dempsey. O Sckmelingas, 
ilgi, sekė vienas 1x1 kito žai- kaip jis pasirodo Naujorko 
bo greitumu. Per kovų jam stadione, negali būti pris- 
padėjo jo išlavintos ir mik- kaitytas prie Dempsey ir Tu-
lios kojos. Tokiu būdu iš pir
mo roundo Šarkis išėjo nuga
lėtoju, o kiekvienas kitas at-

nney kategorijos.
Baigdamas laikraštis pas

tebi, kad po (didelio Sckme-
nęšė jam dar didesnį nugalė- įlingo sudaryto vokiečiams
jmių.

Toliau laikraštis pažymi, 
kad retai pasitaiko matyti ne
patenkinamų bokso rungty
nių, kaip šitos paskutinės. Ne

YOUNG CHESS STAR

nusivylimo, jis turi ramiai ir 
nežymiai sugrįžti į Vokietijų 
ir vengti priėmimų ir pasau
lio čempijonui tenkančių pa
gerbimo, kol naujoj kovoj su 
kvalifikuotu priešininku nepa 
rodys, kad turi teisę nešioti 
pasaulio čempijono titulų.

(“R.”).

Totai 34 5 4
2 base kits — Kibelskis, Li

likas, A. Žemaitis, Waicku- 
nas, Kairis.

3 base kits — Gedrainis.
Home run: A. Žemaitis.
Strike outs — by Gedrainis

8; T. Regaskius 11.
Errors — C. Regaskius, Joe 

Zeurtskks, Norkus (2), Wai- 
ckiunas, A. Žemaitis, Kiura- 
kis.

Cicero doubled Nortli Side' 
to tke time of 10—3 lašt Sun- 
day at Lincoln Park. J. Zuk 
was tke individual star of tke 
day būt Vaitikaitis pitehed 
a masterful game.

CICERO

suktinį, bei skrajojantis paš
tas, kino, fejerverkas etc. 
Prasidėjo lygiai 19 vai., pub
likos tų dienų į sodnų atsilan
kė nemažai.

Pasibaigus 23 vai., išrink
toji į£ vietinių valdininkų ju- 
ry komisija svarstė klausimų 
kų pripažinti geriausiai pašo
kusiu tautinį suktinį ir “gro
žio karalienės” vardui įgyti. 
Į Radviliškio “grožio karalie
nės” rinkimus kandidačių bu
vo 21 panelė. Gražiausioji bu
vo pripažinta ta kuri gaus 
daugumų balsų. Ta laimingoji 
buvo Radviliškietė Jadvyga 
Čeilitkaitė, 17 m. ainž. panelė.

Šokėjų buvo 5 poros, viena 
pora iš jų susilaikė, jury ko
misija gražiausiai pašokusių 
suktinį pripažino p-lę J. Čei- 
litkaitę, tų pat vakarų išrink
tųjų “grožio karalienė” ir 
tarnautojų gelžkelietį A. Sku- 
garų (“lenkų”, iš publikos 
buvo girdėti šūkavimai). Va
karas praėjo gyvai. Išski
riant vieno, kito girto ugnia-

gesių tvarkdario, publikos tar 
pe girtų nesimatė. Girti tvark
dariai nuov. V-ko pad. dėka 
buvo pašalinti. Pažymėtina ir 
tai, kad vakaro pabaigoje
vietoj tautinio suktinio orkes- ♦
tras sugriežė “kroko viakų”, 
bet kilus publikoj triukšmui 
ir šūkavimui: — “Šalin įV
Varšuvų!”, griežikus privertė 
nutilti. 24 vai. pasibaigus, vi
si svečiai patenkinti ir pakel
tu ūpu išsiskirstė namo.

A. Borkauskas.

PERDAUG APIE PROHIBI- 
CIJĄ.

tfcfc

Kandidatai į Kongreso atsto 
vus šiandie daug kalba apie 
prokibici jų. Kai-kurie prohi- • 
bicijos klausimų iškelia pir- 
mojon vieton.

Suprantamas dalykas, pro- 
liibicija yra svarbus klausi
mas ateinančiais rudenį rin
kimais. Bet yra svarbesnis ir 
už prohibicijų — tai nedarbo 
klausimas. Į

Kiek tenka girdėti, šio svar
baus klausinio figšiol nekėlė 
nei vienas kandidatų. Prohi- 
bicijos klausimu mėgina nus
telbti nedarbo klausimų.

Kas kasdien skaito laikraš
čius ir seka šioj šaly politi-1 
nius partijų žygius, tam nete-1 
ko matyti, kad kur kandida
tai užsimintų apie nedarbu, 
apie tnilionų darbininkų var
gus. Visi daug kalba apie sa
vo partijų reikalus, apie pro-

(AfMni)

K OF L GAMĖS T0M0R- 
R0W.

South Cbicago at Gary 
Bridgeport at Cicero (12 o’

elock)
tProvidence at Nortli Side 

VVest Side at Brigbton (4 P.
M.) » 1

LAŠT SUNDAYS RESULTS

Monev Orderiai į Lietuvą per Radio tiktai 25 centai
Paskolos teikiamos ant Real Estate

KAUFMAN STATE BANK
124 N. LA SALLE St., CHICAGO, ILL. 

j'-'- ------------r*.-:-:
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DIDELIS IŠPARDAVIMAS
Vasarinių dresių ir moteriškų skrybėlių papigin

tomis kainomis.
$15.00 dresės dabar po $10.75
$8.75 mergaičių dressikės po 5,75
$5.00 dressės dabar po ..........

$5.00 šilkinės dressės po .... JJ»75
Pas mus jus rasite labai didelį pasi

rinkimų dresių vėliausių madų ir mate- • •njų.
Taipgi darome liemstitching, valome ir dažome.

M. & D. NOVELTY DRESS SHOP
3333 South Halsted Street

ONA DELKAITĖ ir GEO. MILLER, Sav.
Telefonas Yards 2033

J. Zuk 3b 
F. Zuk 2b 
Bud riek cf 
Wallaitis c 
P. Vaitikaitis lb 
A. Vaitikaitis p 
Laskey rf 
Stankus ss 
Jurgel lf

AB R H 
6 2 4

Totai
J. A. Anderson, tiventy-

two-year-old chess Champion . NORTH SIDE
of St. Ijouis, lias been selee- . ., Krivis cf
ted by tbe National Chess fe- ^’u,° or^1 e & < Razmanskis 3b

deration as a inember of tbe AA’est Side won a game from Draz c 
American chess teain to corn- South Chicago at Bessemer 
pete in tke International: Park annuel a skower of er- 
Chess tournament to ke held-rors. Gedrainis and A. Že- 
in Germany.

Naikelis 2b lf 
Kaminskas 3b p 
Nausėda lb 

i maitis were tke highlights of • Kiselius p lf

42 10 16

AB R H 
2 0 0

4 10

Namus (nuo ugnies ir vėtros)
Brangenybes (Auksinius ir Daimontus)
Automobilius ir Trokus, (visose srityse apdrauda)
Langus
Kailinius (Fur Coats) ir Drabužius
Naujus Statome namus (Bldg. Construetion)
Visokių kitų rūšių apdraudos (insurance)

Mūsų insurance (apdraudos) skyrius visuomet sten
gsis suteikti teisingų iu greitų patarnavimų. Taipgi pa
gelbės sutvarkyti jūsų insurance (apdraudos) rcikųlus 
be jokių kaštų ir atsakomybės tamstoms.

Mes atstovaujame sekančių kompanijų: Royal In
surance, Aetna Life and Casualty Co. ir kitų kompani
jų, kurios yra priežiūroj Illinois valstijos. Esame na
riais Board of Underwriters ir taipgi po Bond (Kaucija)

8. P. KAZWELL & CO.
INSURANCE SKYRIUS

2819 W. 63td St. Tel. Republic 8899

Pasksutini Užkvietimas Į 
Wisconsino Lietuvių Dienų

SHEBOYGAN, WIS.
Brangūs Lietuviai!

Vasara yra ekskursijų laikas!
Daugelis mūsų Tautiečių kas met didelėm ekskur

sijom traukia Lietuvon atlankyti savuosius, o iš ten 
važiuoja Berlynan, Paryžiun pasigerėti Europa, jos ga
mta ir kultūros grožiu, nors tam tikslui reikia daug lai
ko ir pinigų praleisti. Jūs Wisconsino Lietuviai turit 
gražios progos tokią naudingą ekskursiją visai uždyką 
turėti šią vasarą: būtent, atsilankyti Sheboyganan, o 
čia jausitės kai Lietuvon nukeliavę. Sueisite daugybę 
lietuvių iš įvairiausių Lietuvos kampų, čia išgirsite ke
lių chorų gražiausių letuvškų danų, čia bus graži proga 
mūsų brangiam Jaunimui sueiti j naują pažintį su sa
vaisiais, pašokti, pažaisti! čia vsi kartu švęsim Vytauto 
Didžiojo 500 metų jubiliejų, čia išgirsime garsiausius 
kalbėtojus! čia atgaivinsim savo letuvišką dvasią! Tat 
valio Wisconsino Lietuvių Diena!

KELIAUKIM VISI KAS GYVAS '

LIEDOS 20 DIENĄ Į GRAŽŲJJ 
SHEBOYGANĄ

Nepasivėlinkim į iškilmingas pamaldas, kurios prasi
dės 10:45. Po pamaldų bus svečiams pietūs Lietuvių 
salėje po bažnyčia. Po pietų didelė paroda po miestą. 
Visi Lietuviai savo automobilius puikiai papuoškite, y- 
pač Lietuvos ir Amerikos vėlavomis!

Po parodai bus didelė programa Turner Hali. At
važiavę Sheboyganan, važiuokite 8th St. ligi Erie Avė.,; 
čia sukite į kairę ir pavažiavę 2 blokus rasite gražią' 
Lietuvių bažnyčią. Čia Jus sutiks geros širdies Sheboy-I 
ganiečiai ir visas informacijas suteiks.

Tat nuoširdžiai kviečiam visus!
RENGIMO KOMISIJA.
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C H I C A G O J E
SĖKMINGA EKSKURSIJA.

P-jias P. Baltutis, plačiai 
žinomas gabus laivakorčių a- 
gentas, sugrįžo iš New Yorko 
šios savaitės viduryje. Jisai 
ten buvo nulydėjęs lietuvių 
ekskursijų išvykusių į Lietu- 
vų Francuzų Linijos laivu Ue 
de France. Ekskursantų buvo 
arti 100 asmenų, kurių tarpe 
buvo trys dvasiškiai — pra
lotas Maciejauskas, klebonas 
kun. A. Baltutis ir misijono- 
rius pranciškonas tėvas Au
gustinas.

Francuzų Linijos kompani
ja pasirūpino, kad lietuvių 
ekskursantams butų suteiktas 
kuogeriausias patarnavimas.
Yra kablegramu pranešta į 

Havre, kad laivas butų ga-

p. J. Baliunienei, A. Statkie
nei, 1*. Vaicekauskienei.

Komisijas didis triūsas, at
nešė kuopai nemažai pelno.

Ligonių lankytojos davė 
džiuginančius pranešimus, 
kad ligonės p. B. Monkienė 
ię p. Stirbienė sveiksta ir ne
trukus lankys kuopos susirin
kimus.

Brightonparkietės gražiai 
pasidarbavo Apskr. ‘ ‘ bun- 
co”, nes pardavė daug bilie
tų, ypač, p. A. Statkienė pasi
žymėjo.

DRAUGAS

OHIO VALSTYBĖS “DVARAS’

Tai kriminalistų pataisos namai, Mansfield’e, statyti 
1896 m. 1,500 žmonių. Iki šiol jame buvo 263 kriminalistai. 
Sudegus valstybiniam kalėjimui, Columbus’e, j šj “palocių” 
sukimšta 3,221 kalinys.

I Visi maloniai kviečiami atsi- ivakarienę savo parapijiečiams pabėgo. Tapo 
I lankyti pakvėpuoti tyru oru'pasidarbavusiems klebonijos į go štangos
ir pasimatyti su draugais bei 
pasilinksminti, nes bus viso
kių žaislų ir skanių užkandžių 
bei šaltos košės.

Kviečia visus
Rengėjai.

pertaisyme. Svečių buvo ir iš 
kitur: kun. Ig. Albavičius, 
kun. II. Vaičiūnas, kun. A. 
Kruša, kun. P. Gasiunas ir 
L. Šimutis.

padaryta.
ir

sugadinta lan- 
duryse skylė

ŽINIŲ-ŽINELĖS
X P-ni č'esnulienė, gerai 

žinomo adv. K. Česnulio žmo
na, susilaukė gražaus ir svei
ko sūnaus. Randasi šv. Kry
žiaus Lietuvių ligoninėj. P-nei 
Česnulienei linkime greito su
stiprėjimo, o jaunųjam Česnu-

X Automobilio nelaimėj 
sužeistųjį stud. Pajaujį šian
dien perveža į Šv. Kryžiaus 
(Lietuvių ligoninę. Jį prižiūri 
dr. J. Poška.

X P-nams Simonams, išvy
kus vakacijų, plėšikai bandė 
apiplėšti jų namų po num. 
2300 So. Oakley avė., bet

Į sekantį Apskr. susirinki
mų atstovės išrinktos šios: p. 
F. Šatienė, A. Statkienė, P. 
Vaicekauskienė ir p. Kelpšie
nė. Rudeniop vietinės Sųjun- 
gietės rengs kų nors didesnio 
ir įvairesnio. Apie tų nepa

ros Vartų klebonas aplankė i kartu važiuosime į žydinčius 
ligonį su šv. Sakramentais. miškus; tyrame ore praleisime

AUŠROS VARTŲ BAŽNY
ČIOJ DIDELĖ 

PERMAINA.

visi kartu smagiai laikų.
P. K. P.

LIETUVIŲ VALANDA.

tavas lietuvių ekskursijai pa- prastų vakarų bus pranešta
imti nuo Ile de France ir be 
sutrukdymo vežti į Klaipėdų.

Lietuviai pasažieriai gauto
mis vietomis ant didžio ir pui 
kaus laivo Ile de France at
sigerėti negali.

Rap.

LAIMINGAI PERPLAUKĖ 
ATLANTIKĄ.

P-nas Baltutis vakar ga
vo kablegramu nuo praloto 
Maciejausko iš Havre. Prane
šė, kad laimingai, smagiai ir 
greitai perplaukė per Atlan- 
tikų ir dabar sėda į kitų lai
vų vykti į Klaipėdų. Sekma
dieny, liepos 20 d. tikisi būti 
Klaipėdoj, i

Praloto Maciejausko vado
vaujama ekskursija iš New 
Yorko išplaukė liepos 11 d. 
French Line laivu Ile de Fran 
ee.

IŠ SĄJUNGIEČIŲ VEIKIMO

Brighton Park. — Vasaros 
metų vietos Sųjungietės laiko 
savo susirinkimus kas pirmų 
trečiadienį mėnesio. .Į perei
tų susirinkimų narės gan ap
ačiai susirinkimo. Įvairius 
raportus išklausus, kps. pirm. 
visos kp. vardu dėkojo perei
tos “bunco“ pramogėlės ko
misijai už pasidarbavimų ir 
dideles aukas, būtent: p. M. 
Panavienei, p. Dzimidienei,

liui' sveikam ir linksmam aug-
ti.

X Brigbton Parke Ona 6a- 
kunienė pasidarbavo “Drau
go“ piknike ir gryno pelno 
padarė $5.50. Jf ir rudeninia
me “Draugo“ jomarke žada 
subytinti kitus biznyje ir ti- 
kietų platinime.

X Nei vienais metais nortli- 
sidiečiai nesirengė taip smar
kiai į savo metinį piknikų, 
kaip šįmet. Jų tas piknikas 
įvyks liepos 27 d., Silver Leaf 
darže. Bus visokių gėrybių,

sargas juos pajuto ir plėšikai bus ir lietuviškų produktų.

vėliau. Tuom tarpu pasilieka 
visoms pasidarbuoti, ir už
baigti pardavinėjimų “clian- 
ces” delei išlaimėjimų. Butų 
gera', jei išlaimėjimai būt iš
leisti per draugiškų išvažia
vimų, kuris įvyks antrų sek
madienį rugp. (August) mė
nesio, Marąuette Park.

Liepos 22 d., kuopos pirm. 
p-lė O. A. Nevulytė išva
žiuos vakacijoms į New Yor- 
kų,' iš ten mano pasiekti Wor- 
cester’o kolonijų.

Aurelija.

Aušros Vartų par. bažny
čios išvalymas padarė joj to
kia permainų, kad išrodo 
kaip nauja. Darbas da ne
baigtas, o jau daugiau žmo
nių atsilanko į bažnyčių.

Prie bažnyčios durų bus į- 
taisyta katalikiškų laikraš
čių stotis ir anksti atvykusie
ji galės jų nusipirkti.

Išlaukinis bažnyčios graži
nimas „sparčiai varomas pir
myn. Numaliavoti langai da
bar labai gražiai atrodo. Vie
tiniai biznieriai tam darbui 
pritaria.

Vietinis.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Aušros Vartų bažnyčio
je vakar įvedimu šv. Onos 
relikvijų ir viešu jų pagerbi
mu prasidėjo novenos pamal
dos, kurios šiandienų taipos- 
gi bus vakare drauge su miš
parais, o ryt drauge su suma 
10:30 valandų.

IŠVAŽIAVIMAS.

North Šide. — North West 

Sides Amerikos Lietuvių Po
litiškas klubas rengia išvažia
vimų į Jeffersono miškus, lie
pos (July) 20 d.

Visi lietuviai prašomi atsi
lankyti. Bus skanių valgių, 
gėrimų ir gražus programas, 
dalyvaujant klubo chorui ir 
kitiems artistams.

Nežiūrint to, kad daug yra, 
visokių parengimų ir vasarai 
atėjus radio programai, ku
riuos duoda Jos. F. Budriko 
muzikos krautuvė ne tik kad 
nesustoja, bet, priešingai, bū
na dar geresni, dar įvairesnį.

Pereitam sekmadieny irgi 
buvo geras ir teikiantis daug 
malonumo programas. Susidė
jo iš dainų, orkestros muzi
kos ir vargonų. Budriko šta
bo operinis tenoras su vargo
nų akompanimentu ypatingai 
gerai išpildė keletu liaudies 
dainų. Tokį dainavimų yra 
malonu klausytis. Taipgi ket- 
vergo vakarais iš stoties 
WHFC nuo 7 iki 8 vai. Bud- 
riko programa pasižymi gera 

Į ir rinktina muzika ir puikio
mis dainomis, kurios teikia 
klausytojams tikra malonu- 
,mą.

Girdėjęs.

X Stud. Pajaujis, kuris 
automobiliaus buvo skaudžiai 
sužeistas (buvo nulaužta ko
jų) dar tebėra šv. Marijos li
goninėj, 95 ir So. California 
avė. Jisai yra blogame mate
rialiame padėjime. Draugai ir 
prieteliai privalėtų jį atlan
kyti.

X Vakar stud. Pajaujį at
lankė L. Šimutis ir V. Rnk- 
štalis.

X Ketvirtadienio vakare, 
gerb. kun. B. Urba, So. Cbi- 
cago klebonas suruošė gražių

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

SVARBUS PRANEŠIMAS.

Gera Proga
Pasinaudoti padedant pinigus į Taupymo Sąskaitą Universal State 
Batikoje, kuriems nuošimtis bus skaitomas nuo 1 d. Liepos (July). 
Turėdami knygeles ant svetimtaučių bankų galite bile kada priduo
ti, jei ne dienomis tai Utaminko ir Subatos vakarais, o mes pini
gus pertrauksime su nuošimčiu. Malonus patarnavimas bus sutei
kiamas veltui.

X Ryt Aušros Vartų mo
kykloje bus susirinkimai: a) 
blaivininkų tuojau po sumos 
ir b) Altorių Puošimo drau
gijos 4 vai. po pietų.

X Juozapas Branauskas . TV ,, , „ ,... . .. , -po pietų, ls ten, klubo zenk-pereitame antradienyje dirb- ; . _ v v._
tuvėje nusilpo ir tapo nuga
bentas įmiesto ligoninę, ten 
tuojau buvo daryta operaci
ja ir rasta viduruose trūku
si votis. Ketvirtadienio vaka
rų ir penktadienio rytų Auš-

Kurie turite mašinas, kvie
čiami suvažiuoti prie šv. My
kolo parap. bažnyčios 1:30 v.

Marąuette Park. — šiuomi 
turime garbės pranešti Mar
ąuette Parko ir apielinkės,

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

Etašt. P. Fabijonaitis 
2350 So. Oakley Avė. -

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 So. Oakley Avė.

AGITATORIAI.*
Kun. K. Matulaitis

2334 S. Oakley Avė.
V. Duoba 

2328 W. 23rd St.
J. Dimša

3230 So. Emerald Avė.,
M. Šlikas

Neklausykite visokių veidmainingų prikalbčtojų kurie visokiais bū
dais bando išnaudoti lietuvius, siūlydami morgičius ant didelių 
‘‘Apartinentų” ir netikusius Auksinius Bonus ant kurių negalimn 
gauti nei nuošimčio nei sumos. Todėl neikite žuvauti ir neklausy
kite užvvlingų ir veidmainingų prikalbėjimų, kad ateityje nesigai- 
lėtumėt kaip kad daugelis kurie šiandien atsilankę graudinasi 
dėlto kad negauna nei nuošimčių nei sumos ant savo Auksinių Bo
nų ir netikusių morgičių.

Pasitikėdami Tamstoms teisingai patarnauti taip kaip ir visados 
per praeitą 14 metų ir laukdami Tamstų atsilankymo, liekame

Universal State Bank
3252 S. HALSTED STREET

tais pasipuošę mašinas

10555 So. State St. 
lietuviams, jog draugija šv. j Visokiais Labdarybės rei 
Kazimiero Karalaičio rengia f kalais kreiptis į valdyba arba
puikų piknikų, kuris įvyks 

visi ! liepos 20 d., 1930 m., I vai

DIDELĖ EKSKURSIJA

LIETUVĄ

agitatorius.

A. BITINO

A. I A
STANISLOVAS RIMKUS

PAMINKLU DIRBTUVĖ
3958 West 111 Street

Chicago, III.
Tel. Bevelry 0005

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H
S SVARBUS PRANEŠIMAS S 
S CHICAGOS LIETUVIAMS S
! J. F. Radžius Į
I GRABŲ IŠDIRBYSTĖJ :

Mirė liepos 17, 1930 m., 11:05 vai. vak. 20 metų 
amžiaus. Gimęs Cbicago, III. Lankęs Šv. Kryžiaus liet. 
parap. mokyklų.

Paliko dideliame nuliudime motinų Barborų po 
tėvais Venckiutė, Seserį Alice Sandarg, 3 brolius 
Juozapų, Jonų ir Petrų, švogerį Williamų, brolienę 
Carmellų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2510 W. 69 St. Laidotuvės į- 
vyks panedėly, liepos 21. Iš namų 8 vai. bus atlydė
tas į Gimimo Panelės Šv. bažnyčių, kurioj įvyks ge
dulingos paklaidos už velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyyauti šiose laidotuvėse.

Nubudę:
Motinų, Sesuo, Broliai, švogeris, Broliene ir Giminės 
Laidotuvėms patarnauja grab. Eudeikis, Yards 1741

NAUJU IR DIDELIU LAIVU

STATENDAM
Išplaukia iš New Yorko

Rugpiučio 16 d., 1930, 12:05 A. M.
Pašalimai sulipa Rugp. 15 d., po 8 P. M.

Spalių 27-tą visos bažnyčion Lietuvoje švęs Didžiojo Lietuvos 
Kunigaikščio Vytauto 500 metų mirties sukaktuves.

Laivakorčių Kainos į Klaipėdą:
Trečia Klase j vieną pusę ...................... ............ $107.00
Trečia Klase j abi pusi ................................ 181.00
Turistine III kl. į vieną pusę ........................... 130.50
Turistine III kl. į abi pusi ..,..................... 215.00

Lietuviai iš visi) šios šalies dalių prisideda prie šios ekskursijos. 
Del platesnių žinių ir rezervacijų kreipkitės prie:

P. BALTUTIS
3327 So. Ilalsted St.

V. STULPINAS J. J. ZOLP
3255 So. Ilalsted St. 4559 So. Paulina St.

arba

HOLLAND - AMERICAN LINE
43 NORTH DEARBORN ST., CHICAGO, ILL.

Vienatinis lie
žuvis, kuris iš
dirba europlš- 
ko Ir ameriko
niško akmens 
paminkiusi 

Pasirinkimas! 
didžiausias, 
kainos žemiau 
sios.

Pirmas prle- 
Bais šv. Kazį- 
vartus.
mlero kapinių

£■■■■■■■■■■■■ ■
^Reumatizmassausgele- B

i

Neslkankyklta eavųa skaus-
Reumatlsmu. Hausgėle.

■ Kaulų Gėlimų, arba KėBlunglu 
g — raumenų sukimu; net «k»u-

dėjimai naikina kūno ryvyh, 
“ Ir dažnai ant patalo paguldo
■ CAP8ICO COMPOUND mo- g etls lengvai praėaltna vlrftml-

nėtaa Ilgas; muma Blandle dau*
■ gytoė įmonių siunčia padėka-
■ vonaa pasveiks Kaina Sėo per 
a paštų IBo arba dvi ui SI.II.

Dukart tvirtesnė 7So.
■ Knyga: **«ADnWI8 BTBI-
■ KA.TO8” augalais gydytlea. kal- 
_ n* H eentų.

Jusliu Kulis
HU 8oath Halsted Btreet

CHICAGO. na!■■■■■■■■■

Pranešu Chicagos lietuviams, kad jau nerei
kės mokėti taip brangiai už grabus. Nuo dabar 
mes parduosim olselio kaina grabus visiems. Ku
rie laidoja gimines, arba savo draugą ar organi
zacijos narį, galės sutaupyti pusę kainos ant gra
bų dėl sekamų priežasčių:

1. Nereikės mokėti komišinas graboriui už 
grabą.

2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoja 
graborių.

To apsilenkiant jūs sutaupysite šimtus dole
rių, o aišku, kad tie pinigai būt buvę išmokėti iš 
jūsų kišeniaus. Tie sutaupyti pinigai liks vaiku
čiams ar šiaip artimiems. Pinigai uždirbti nėra 
lengva.

Jeigu jums reikia grabo, tai pirm šaukimo ki
to graborlaus, pašaukite mus, o mes nuvešime j 
savo išdirbystę Ir jūs pasirinksite grabą už pusę 
kainos. Pasirinkę, jeigu nenorėsite mūsų patar
navimo, lai galėsite kreiptis prie bile graboriaus, 
kurs jums patiks.

i J. F. Radžius

s

Pigiausias Lietuvis Graborius Chicagoje ■
Ofisas: Skyrius:

■ 668 W. 18th St. 3238 S. Halsted St. ■
■ Tel. Canal 6174 Tel. Victory 4088 ■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H

. ,J
— _____________________. —



............................... " ‘ T‘ T—' T^J- - "'^ V- , ~e ..U_,^^.....
'■slr'r ■<•’;

Aeštadleiiis-, Liepos 19, 1930 DB1UGIB 7

GRABORIAI:

Telefonas Y arda 1118

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kai p a prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Cliicago, III.

S. D. LACHAvvICZ
LIETUTIS GRABORIUS

Patarna.it* laidotuvėse kuopigiau- 
»ia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu bntite užganėdinti.

Tol. Roosevelt 2515 Arba 2518

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

1139 S. 43 Court Cicero, III.
Tol. Cicero 5927

J. F. RADZIUS
* PIGIAUSIAS MET. GRABORIUS 

CHKAGOJE
Laidotuvėse pa

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

OFISAS
868 West J8 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel.

Victory 4088.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Roosevelt 7582

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
3108 8. Halsted 
S b Chicago, III.

Tel. Victory 1118

PRANEŠIM AL
šv. Kazimiero Ak. Reni. 

Centro susirinkimas įvyks sek 
madieny liepos 20 d. 2 vai. po 
jiietų vienuolyne. Visų sky
rių atstovės prašomos daly- 

I vauti. Valdyba.

Naujos dainos Budriko lėšo
mis išleistos.

Rinkinys lietuviškų dainų 
ir šokių. Kaina $1.00. Šioje 
knygelėje tilpsta liaudies dai
nų ir lietuviškų populiarių šo
kių.

D A K T A R A

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th St.
Kampas 46th ir Paulina 

Tel. Boulevard 5203

, Bridgeport. — D. L. K.
IVytauto draugija laikys pus
metinį susirinkimų liepos 20 
d. 12 vai. dienų, Chicagos Lie 
tuvių Auditorijos svet.

Visi nariai būtinai priva-1 
lote dalyvauti, nes yra svar
bus susirinkimas, taipgi ne
pamirškite apsimokėti savo 
mokesčius, kurie esate pasili
kę. P. K., nut. rast.

Telefonas Grovehlll 8262

OR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2433 W. MARQUETTE ROAD
Kitas Stasio Šimkaus dainų nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. — 

sųsiuvinys vienam balsui prie j 5 ir 7 iki 9 vai. vakare. 

“Plaukia sau laive-piano.
lis”,
“Kur
“Ant

“Pamylėjau vakar”, 
bakūžė samanota ’ ’ ir 
marių krantelio”. No-

Serndomis nuo 9 — 12 vai. ryto. 
Nedėliomis pagal sutarty.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2408 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2 359 So. Leavltt St. 

Tel. Canal 2330

Ofiso Tel. Victory 8087
Of. Ir Re*. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas ir Rezidencija

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

Nedėlioj pagal susitarimų

Sts.

ja
Town of Lake. — Draugi- 

Šv. Kazimiero Karalaičio

Ofiso Tel. Vlrglma 9086
Rezidencijos: Va* Buren 68(8

. pintieji gauti šias knygas, 
kreipkitės į Jos. F. Budrikę, 
Ine., 3417 S. Halsted St. Chi
cago.

NAUJAS IŠRADIMAS
Kurio svietas per šimtus metų jlau- 

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 reikąlauk tuojaus Iš savo

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drevei 9191

vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po 
plet. Utarn. Ir Subat. Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

I

DR. T. DUNDULIS DRi Ai A( R0TH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4148 .Archer Avenue 
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 

2 Iki d ir 6 iki 8 v. v. 
Nedėliomis nuo 10 iki II ryto 

Namų Ofisas 8413 Franklin Blvd. 
VaJ.: nuo 8:88 iki 9:84 vak.

Nuliudimo valandoje kreipkitės
prie manęs, patarnausiu simpatiš- rengia draugiškų išvažiavimų
kai. mandagiai, gerai ir pigiau , .. .. . .v. . , . ---- > - -..... -------- —
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų (piknikų) SU lslailliejllllU diVlC aptiekos arba tiesiai iš
dykai.

, Phonų Boolvtard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Mošų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes r.*t«rt- 
xne Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3397 Auburn Avenue

BUTKUS
UNDERTAKINO CO.

P. B. Hadiey Lic. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
Canal 3161

7. PETKUS
GRABO niUS 

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

Tel. Victory 4888-89
Res. 4424 S. ROCKWELL ST.

Tel. Vlrglnla 1290

jų dovanų po $5.00 auksu, sek 
madieny, liepos 20 d., S. Svi- 
lainio darže, netoli tautiškų 
kapinių, Willow Springs, 111., 
11 vai. ryto, Trokas stovės 
10:30 vai. ryto prie p. P. Pik
turnos, 4421 S. AVood str. Bus 
puikus muzikantai.

Nut. rašt.
L

| LIETUVIŠKAS PROGRA
MAS PER RADIO.

T. A. D. PRODUCTS i
3133 So. Halsted St. CIUcago. III. )

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

A. L. YUŠKA
OFISAS

1900 S. IIALSTED STREET

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų Ir visų chroniškų ligų

Ofisas 8102 So. Halsted St 
Kampas 31 Street 

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

Tel. Heoalock 8700 
Rez. Tel.

DR. B. ARON

Rez. Tel. Midway 5512

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

Telef. Canal 1713-0241

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

NAMAI:

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

TeL Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marsbfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

Ryt, Eepos 20 d. iš WCFL 
radio stoties, 970 k., bus lie
tuviškas programas, kurį duo
da Jos. F. Budriko muzikos 
krautuvė. Programe dalyvaus 
Vanagaitis, Ališauskas, J. 
Sauna ir kiti.

DR. ŽMdIDZINAS
OYDYTOJAS, CHIRURGAI IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Dreiei 6323 

Vai.: 8 iki 10 ryto 
6-3 vai. vakare

ADVOKATAI

I

navima.

Mūsų firma yra viena seniausių tarpe Chicagos lietuvių.
Eudeikio graborių įstaiga išdirba įvairius grabus: pigiausius ir brangiau

sius ir čia jų yra didžiausis pasirinkimas. Taipgi užlaikome visokius rūbus 
aprengimui mirusiųjų.

Nuliūdimo valandoje, pašaukite mus; mes visuomet suteiksime jums man
dagų ir tinkamą patarnavimą.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
gft*

4605-07 South Hermitage Avenue
Tel. Yards 1741 ir 1742

SKYRIUS
4447 So. Fairfietd Avenue

Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Auburn Avenue Tel. Boulevard 3201

Republlc 8461

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, «

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAB 
Gydo staigias Ir chroniška* Ilga*

vyrų, moterų Ir valkų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis Ir eeredomls tik 
lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET

Tel. Canal 6764

Prospect 0611

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzie

Rez. 6 d 2 2 So. Whipple 
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket

CHICAGO

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — -Iršuj Belsklo-Rakščlo aptie
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po plet Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačio] vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 Iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7821 
Rez. <641 8. Albany Avė. Tel. Proe- 
pect 1988. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

Gydytojas ir Chirurgas 

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

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.

Tclephonc Očarborn 0057 - .

F W PHFRNAIIPKAę DAVIDONIS, M. D.
Ii nI ullLnllAUUnAu 4910 so. michigan ivrvtm

DVOKATAS

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 )

4910 SO. MICHIGAN AVENUE 
Tel. Kenvvood 5107 

Valandos:
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte: 
Nuo 6 lkl 8 valandai vakare 

apart šventadienio ir ketvirtadienio

OFISAI:
^901 — 14 St. 2J24 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2451

Ofiso ir Rss. Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 lkl 8 po 
pietų Ir 6 lkl 8 v*l. vakar*

Res. 8201 S. WALLACE STREET

DENTISTAI
Office Boulevard 7848

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4846 Bo. Ashland Avena*
Aat Zaleskio Aptiekos

Tek Canal <338

DR. S. A. DOWIAT 0Rl Gl L BLOŽIS

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.

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

DR. S. BIEZIS
-■

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

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

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryt©
—------------- --- --------- -r .. .01

T*l. Canal 1267 Res. Prospect <<88

DR. P. Z. ZALAIORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Arteslan s y*. 
Valandos H ryto lkl 3 po pietų 

6 iki 8:30 vakar*

A. A. OLIS
ADVOKATAS

II So. La Šalie Ht.. Room 1781 
Tel. Randolph 0881-8883 Vai. 8-8 

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Victory 1562
7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir 

Pėtnyčlos

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunaa Borden)

ADVOKATAS

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

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

Name; 8 lkl 9 ryto Tel. Repub. 9608

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street

Telefonas Canal 2552

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

J. P. WAITCHUS8
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 828 

Tel. Franklin 4177
Nuo 8 lkl 1 Išėmus Subataa

62 East 107-th Street
Kampa* Michlgan Ava 

Tel. Pullman 6160
Nuo 8 Iki I vak. Ir Buhatoml*

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

AKIŲ GYDYTOJAI:

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DENTIBTA8
2201 WEST 22nd STREET

(Kampa* Leavltt 8t)

Valandos* Nuo 8 lkl 18 ryto 
□uo 1 lkl I vakar*

Berado] pagal sutarti

OR. CHARLES SEGAL
Perkėlė n&vo ofis$ po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
ryto nuo II—12 nuo 3—4 paVai.

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

Valandos nuo 10-12, 1-3, 7-9Rm.. 2506 West 69th St, 
Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare

DR. VAITUSH/O. P. D.

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4.712 So. Ashland Avenue 
Val.: Nuo 9 ryto lkl 8 vakare

Tel. Armltage 1740

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)

Dantistas
1608 MIUU'AIKEE AVĖ 

Kampas North Avė.

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

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

pietų: 7—8:88 vakar* 
Nedėliomis 16 iki 13

Telef. Midway 2880

Tel. Boulevard 1461

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytoja*. Chirurgas ir Akušeri*

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 1 — 4 a P

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 80 
metus kaipo patyrus gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo stalgias Ir chroniškas Il
gas vyrų. moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros prietaisus.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS Įsitaisė moderniškų ofisų po

Palengvina akių (tempimų kuria 
•atl priežastlmgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšt). Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpų regystę Ir tolimų 
regystę.

Prlrengfu teisingai akinius visuos* 
atsitikimuose, egzaminavimai daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Speciule atyda atkreipiame moky
klos vaikučiams.

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

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET 
1 ir

num. 4847 W. 14 St. Cicero,
III. Pirmiau Dr. GuSBen 
jo ofis» North Sidėj, o Cice-'Te, „„ R„ „„„„
roj laikė skyrių. Dabar Cice-^238, arba Randolph esoo. 
roj susilaukė tiek pacientų, 
kad North Sidėj skyrių užda
rė.

Dr. Gusseno 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
mų kainų. *». ..m> ♦•.».<* *e ■*

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Resldencljoe Tel. Plaza 1808 -

VALANDOS: ,
Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 Iki S po pietų.
Nuo 7 lkl 8 vakarA 
NedBl. nuh 10 lkl 12 dienų
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C H I C A G O J E
X L. R. K. S. seime ir ko

misijose veikė ne adv. Kazys 
X Juozui Dobravalskiui, 2esnu^sw Chicagos, o adv 

biznieriui, 2325 So. Oakley
avė., “Draugo” piknike iš 
dovanų teko “Laivas” me
tams. Jisai įrašytas Kolegijos 
rėmėju.

X Dr. S. Brenza rašo, kad 
liepos 4 d. šventęs Vienos 
mieste. Iškilmes suruošė ame
rikiečių medikų sąjunga. Prie 
tos progos dar išnaujo lan
kus garsias pasauly klinikas.

X Gerb. kun. J. Šlikas jau 
sugrįžo iš šv. Kryžiaus ligo
ninės, kurioj dr. A. Rakaus
kas jam darė gerklės operaci
ją

X Pirmadienyje tonsilų o- 
peracijai šv. Kryžiaus ligo

ninėj pasiduoda dentisterijos 
stud. Petras Atkočiūnas. 0- 
peraciją darys dr. A. Rakaus
kas.

X Ketvirtadieny po pietų 
Moterų Sąjungos veikėjos p- 
nei Z. Sakalienei, “M. D.” 
redaktorei suorganizavo “Su
prašė Party”, o pereitą šeš
tadienį tą patį buvo padariu
sios West Side sąjungietės.

X Gerb. kun. B. Urba, nau
jas So. Chicago klebonas, 
gražiai darbuojasi. Parapijie
čiai džiaugiasi. Ateinantį sek
madienį įvyksta So. Chicago

HNiy-BNELĖS

Paužn, J. Motiejaitis.
Po $1: J. Malakauskas, A.

dilius, P. Bielskis, A. Miliau
skas, J. Zalatorius, S. Budai- 
tis, J. Matusevičius, J. Ma
salskis, T. Marozienė, Z. Do
brovolskis, A. Zalatorius, J. 
Knistautas, J. Akavickis, J. 
Valauskis, J. Gricius, B. Pa-

Petras Cesnulis iš Cleveland,
Obio. Kai kas manė, kad ten 
dalyvavo adv. K. Česnulis.

X Bridgeporto golfininkai liucis, M. Jakonienė, J. Fera-
vis dar neišdrįsta kibti ir 
West Side golfininkus, ku
riems vadovauja adv. Jonas 
Brenza ir p. J. Mackevičius.

AUKOS ATEITININKŲ NA
MAMS KAUNE.

vičia, V. Maseliunienė, O. Le- 
sauskienė, A. Matutis, M. Bi
tinas, S. Mankauskas, J. Luo- 
bikis, M. Petraitis, O. Vistau- 
tienė, P. Monkus, V. Narakas, 
K. Gervilis, J. Oksas, A. Ste- 
panavičius, O. Skirmuntienė, 
N. Balandis, S. Kavaliauskas, 
S. Ūsas, K. Usaitė, E. Tara
kone, J. Rubin, J. Palevičia, 
J. Budžys, K. Rokus, K. Gle- 
bauskas, P. Grybas, K. Džiu
gas, A. Aitutis, B. Pilipavičia, 
P. Kraujalis, Tamanauskas, ’• 
Kruševičius, L. Vildžius, J.

J. Mikutis, A. 
Dambrauskienė,

.1. Cinikas, K. Baliauskas, J. 
Nausėda, A. Kairys, A. Bu- 
davičia, R. Povylauskionė, 
A. Bartusevičia, P. Salučka, 
P. Fabijonas, M. Paliunas, J. 
PI ėdy s, J. Kulbis, M. Janu
šonis, J. Lukšys, A. Banaitis, 
K. Pūkis, J. Bitinas, A. Pauk
štys, S. Žickas, S. Norvaišie
nė, A. Raškevičienė.

Nuoširdžiai ačiū.
Kun. P. Karalius,

Ateitininkų. At. Amerikoj.

BANIS STUD10
Specialistas grupių -— vestuvių, 

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

3200 SO. HALSTED ST.

MORGIČIAI-PASKOLOS

,. , -i i ta t J. Gasparka, M. Kaminskas,liet. par. piknikas. Daugelis T , , _ , ,, . .v. ... v. . M. Jasnauskas, J. Dobrovols-
vykU.1“81“"’ ‘ 3' rU0S'aS1 Skis. V. Kazlauskienė, S. Ba-

. . ’« ™ • [liekas, M. Stankėnas, M. Sliu-
X So. Chicago par. vargo- > Radževičius M Mik

įmunku dabar yra p. J. Gau- k. „ A1 ’
,. t. , , . šiene, J. Krotkus, S. Šimulis,bis, Beethoveno konservatori- j, ’ . , . ’ „ . . .... f J. Nevedomskis, U. Grigiene,jos piano mokytojas. |*T v. . ., x,.m v. ,. . • J. Bagaciuniene, J. Jaukstis,X Trečiadienyje baliavo-

Aušros Vartų par., Chicago,
UI.

Po $10: Dr. Račkus, P.
Balčiūnas, O. Praninskienė.

Po $5: R. Girčius, P. Ci
bulskis, J. Miknys, J. Tel- 
zer, A. Kairaitė, Dr. Bložis,
P. Rainys, M. Rankauskienė, Šarkienė,
A. Marazaitė, L. ir V. Juse- Skrickienė, 
vįčiai, J. Stumbrys, J. Leeai- J. Dambrauskas, Kazanaus- 
tė, J. Kulikauskas, adv. Bag- kienė, J. Vyšniauskas, P. E. 
džiunas. jSkodžiai, K. Soržickienė, J.

Po $3: J. Mackevičius, A. Juozaitienė, A. Šlepas, J. Bū- 
Laurinaitis, Dr. Biežis, P. ’ris, J. Masalskis, A. Vailio- 
Siminas, X. Y., N. Karlavi-, nis, J. Narbutis, P. Ribickas, 
čia, A. Glebauskas, J. Bu-
dzinauskienė, L. Gaseliunienė.

Po $2: K. Saunoras, J. Kiū- 
dis, M. Gečienė, E. Drugtie- 
nienė, A. Kaminskas, P. Šlio
gerienė, V. Neffas, K. Jušas,
K. Labanauskas, J. Tomkus,

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MOEOIČIŲ
Skolinam pinigus ant medi

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

Public Mortgage Ezchange
S. L. FABIAN, Mgr.

809 West 35th St.

jo” Chicagos lietuviai vargo
nininkai. Visi buvo išvykę 
prie “Round lake”.

A. Aleknaitė, (Aušros Vartų 
mokyklos V sic. mok. 11 me
tų), M. Petrauskienė, K. Kul
bis, A. Vaičekauskas, M. Miš
kinis, J. Dačiolas, J. Kailiu- 
kaitis, A. Rupšius, D. Jan
kevičius, J. Kavarskis, J. 
Motiejaitis, J. Naumavičius, 
A. Radomskis, M. Meldažis, 
S. Lechavičius, J. šeštokas, S.

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

auksinių ir eida- 
orinių daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių, 
rekordų Ir t t 
Taisau laikrodžius 
Ir muslkos instru
mentus.

2690 Wert 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8380Į BRIOHTONPARKIEČIŲ 

PIKNIKĄ.

F O R D
Vartotų Karų Bargenai

1928 Coupe $290.00
1928 Tudor $300.00
1929 Coupe su 6 tekiniais 

užvom. $365.00
1929 Tudor $315.00 
Jūsų seną. karą imsim j mainus — 

Geros Išlygos.
ARCHER-KEDZIE MOTOR

šal.

CO.
Autorizuoti Fordo pardavėjai 

4391 ARCHER AVENUE 
Telefonas Lafayette 0770-1

SKOLINAM PINIGUS
$50,00 iki $30,000 

neimam komiso iki $300.00
J. NAMON & CO.

Po Valstijos Priežiūra ,
6759 So. Westem Avė.
Telefonas Grovehill 1038

PINIGAI PASKOLAI 1-MI MORGI- 
ČIAI

Praperterlams Ijjęt&l. D. P. Foley 
& Co. 906 Lakestįe PI. Tel. Long- 

'beaclt 2897
.. ------------

A U.I Q MOBILIA I

WILLYS, WILLYS KNIGHT 
IR WHH»PET

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažą kainą,

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės J mus

WHITE SOX MOTOR SALES 

610 West 39 Street
Tel. Yards 0699

PUIKIAUSI KARAI

DE SŪTŪ, REO IR 
PLYMOUTH

Pigus važinėjimas.
Labai žemos Kainos

Didžiausias pasirinkimas Vartotų 
Karų už Labai Pigią Kalną.

ROKE MOTOR SALES
907 W. 35 St. Tards 4500
Galite pirkti Cash ar Išmokėjimu

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjams Ir savinin

kams pirm pirkimo naujo karo šir
dingai prašom atsilankyti ir pama
tyti naujus 1930 Nash automobllus 
sul vėliausios mados automatiškais 
{taisymais. Sport Royal tekiniais ir 
kitais Ištobulinimais, kokiais tiktai 
Nash gali papuošti- Už tokias prl- 
etaamas kalnas pas
BALZBKAS MOTOR SALINĮ

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE

REIKIA AGENTŲ
Prie pardavinėjimo paten

tuotų gyduolių. Taipgi prie pa 
veikslų. Gabesni vyrai uždirba 
po $15.00 į dieną. Patyrimas 
nereikalingas. Kreiptis adresu

ART STUDIG
5299 So. Halsted Street 

Chicago, III.
Priėmimo valandos: nuo 1-5 

vai. vakare

PARSIDUODA forničiai 4 
kamb. mohair parlor sėt, kau
rai, lovos, pečiai, siuvamoji 
mašina, Victrola, ice-box, ko
modos ir tt. Už viską $250.

4031 So. Talman Avė. 
Arba •

4025 So. Talman avė. 
2-ros lubos

• PARSIDUODA Belhnan » GERTS, pianus tunlja,
, įtaiso. Darbas garantuotas. 4226 No.

player piano, geram stovy, sawyer avė. irving 869i. 
daug lietuviškų ir angliškų Yo
lių. Ir suolelis. Kainavo $650, 
atiduosim už $90 su roliais.

4031 So. Talman Avė.
Arba

4025 So. Talman avė.
2-ros lubos

REAL ESTATE

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

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, III.
Tel. Prospect 2102

ĮVAIRŪS KONTR AKTORIAI:

J. MEZLAIŠKIS
Generalis Kontraktorius

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

2453 WEST 71 STREET 
Tel. Republic 4537

Phone Virginia 2054 
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

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFOBNIA AVĖ. 
Telefonas Hemlock 6526

J. YUSHKEVVITZ
REAL ESTATE 

Darome {vairius legalius 
dokumentus, apdraudžia
mo namus, automobilius 
ir kitokias nuosavybes.
2433 West 69 Str.

Telef. Prospect 3140

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom na

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

Tel. Lafayette 0455

Tel. Lafayette 6719

AUG. SALDUKAS
REAL ESTATE

Rendavlmas, Paskolos ir Apdrauda 
(Insurance)

4038 Archer Avė., Chicago, III.

ES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom marinius, apmurinam
medinį namą po vieną plytą. I Namų pienai, 5 setai 2 natų ar Į katidžlų, $10, Specialiai užsakymai 

pigus. Allison arkltektas, 115 So. 
Dearborn. Central 0728.

Šis kupčius “Draugo” pik
nike tikėjosi daug pelnyti. 
Bet kadangi iš vakaro buvo 
didelės kaitros, o ant ryto
jaus vėsu ir lytinga, tai tiki
si atsigriebti Brigliton Parko 
lietuvių par. piknike, kurs 
įvyks liepos 20, Černiausko 
darže. Šiam piknike bus daug 
įvairybių, visokių žaislų, bus 
svečių iš įvairių kolonijų, ge
ri muzikantai linksmins jau
nus ir senus, bus daug biz
nierių iš visų kolonijų, o ži
noma daugiausia hrightonpar- 
kiečių. Todėl ir Kupč.iui bus 
puiki proga pasišvaistyti ir 
pakviesti visus į rudeninį 
“Draugo” jomarką, kur jis 
ketina savo bėrį mainyti su 
ciceriečiu Jonu Brazausku ant 
žemaituko.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųžles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GRFEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių. 

4144 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 188$

AUTOMOBILIŲ CHAMPIONA8

B U I C K
Per 2# Metus Užima Pirmenybė. 

Pirm negu pirksi automobilių, pamė
gink BUICK

ARCHER BUICK 00. 
4400 Archer Aveuue

Vlrginia 2400 
1 Blokas Nuo Kedzle Ava.
JONAS SLEOAITIS
LIETUVIS PARDAVĖJAS

Kaina $845.00 F. O. B.
Jei manai pirkti karą, pirmiausiai I 

ateik pas mus Ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius už žemą kalną.

Taipgi turime Įvairių {vairiausių 
vartotų karų už labai mažą kainą.

BRIOSTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: Vainoras, J. Laskys
Telefonas Lafayette ••••

3962 Archer Aveuue

Tel. Lafayette 866%., . Ofisas Ir Rcz. 
Ir 2384 4401 S. Moeart St.

J. C. ENCHER & CO.
GENERALIAI KONTrAKTORIAI 
Kcal Ęstate ir visokia apdrauda. 

Notary Public 
Skyrius 4429 So. Fairfield

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas
Elektros kontraktorius

2515 W. 22 St. Tel. Ganai 2591

FOURLEAF CLOVER 
CONSTRUCTION

Fundamentai 
Cementiniai bloksai 
Garadžial, porčiai

2 metų lakto iSfookėJimui 
Taipgi būdavo jam visokius naujus

namus.

436 W. 45 St. Yards 2124
Arba

2100 W. 23 St. Canal 5065

Atrodo mūrinis, po to jau ne- 
reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674
Phone Republic 4949

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorius

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

6127 S. Maplewood Avė.

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausla.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojimo Kontraktorius 

Maliavų Ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas stakas.

2334 So. LEAVITT ST. CHICAGO

121# No. Dearborn Street 
Rooming namas, 13 kamb. 2 karų

gar. did. šviesus kamb., bėgantis 
vand. naujai ištais. IJstas 3 % ;met. 
Rendos $100. Gera vieta. Delaware 
1088.

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

Labai patogus 6 kamb. plytų bung. 
totas 41x144 prie parkway. Pigiai. 
651 W. 87 St. Tel. Trtangle 6486.

PARDAVIMUI — 3442 So. Maple 
Avė. Berwyn. 7 kamb. namas, 2 bl. 
C. B. & Q. sta. graži rezid. g-vė, k. 
v. šild. $8,000. E. Severy, 155 
Clark st. Chicago. Tel. Randolpli 
2276 Berwyn 800-W.

Pardavimui plytų 2 apt. po 5 
kamb. mieg. porč. 2 št. apš. platus 
lotas, šal. jvaž., 5650 No. Menard. 
Sav. išvažiuoja. Parduos visai pi
giai. Duok savo pasiūt. Ateik. 1-mas 
flatas.

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZPRES8

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

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

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktns ir į 
kitus miestus.

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.

. OAOE PARK MOTOR 
SALES

Joe Bagdonas, Savininkas 
5625-27 S. WESTERN AVĖ. 
. Telefonas Prospect 5669

HUPMOBILE
Geriaiud Ir Stiprinusi Automobiliai.

Jei Tamista nori pirkti Automo- 
bll], pirmiausiai prašome ateiti pas 
mus Ir pamatyti HUPMOBILE 1931 
modelių, kurie tikrai Tamistas nus
tebins savo gražumu, greitumu, ir 
visa konstrukcija. Kaina $1,195.
f.o.b. ir aukščiau.

BALZEKAS MOTORS 
6012-14 So. Kedzie Avė.

Telef. Republic 9004

$20.00 {MOKĖTI PERKANT 
VARTOTA KARĄ IR 

$100.00 NAUJĄ
Išmokėjimui duodame 18 mėnesių 

laiką. Ateikite pamatyti pas mus ge
riausių karų už žemiausią kalną.

Willyi, Willys Knight ir 
Whippet Pardavėjai 

HARRY J. MAPP, Ine. 
6739 S. Western Avė.
“Telefonas Republic *0841 1

MUSŲ BARGENAI
“DUTCH BOY” VARNIŠIUS

St. Louis White Lead ma- Didelis pasirinkimas var- 
liava $11.25 už niš*¥ nu0 $1.39 ui 
100 svarų bačkutę. . gal. ir aukščiaus.

NAMAMS MALIAVA Qeriausjo Sor(o

už galioną PANTAS $2.50
NAKTINES JUTRINOS

Didelis pasirinkimas ski- MALIAVOJIMUI ŠEPE- 
rtingų išdirbysčių už kai- ČIAI, 4 colių pločio nuo 
nas, kurios nustebins ta- auksčiau.
ve. Specijalės Cylinder
naktinės jutrinos su 3 ra- Mes turime HetuviSkų 
ktais *75c ,r auk&1au‘ dalgių.

Mes darome visokius darbus, kaip tai, maHavoja- 
me Iš lauko ir vidų, plumerlo, elektrikas taisome, E 
dedame šilto vandens pečius, etc. Visas darbas ga
rantuojamas. Kainos labai prieinamos. Pašauk, h* 
mūsų Apkalnuotojas ateis pas jus.

BUTCHAS, Savininkas
4414 South Rockwell Street

Telefonas Lafayette 4689

KAM MOKĖTI RENDĄ?
‘ Jus galite įsigyti penkių 
kambarių plytų bungalow ant 
30 pėdų loto išlygomis kaip 
renda.

Tik $500.00 įmokėti, likusie
ji mėnesiniais išmokėjimais. 
Ir turėsi gražų 2, augščių ply
tų namą, su bungalow stogu, 
platų lotą.

Visos informacijos pas Buil- 
ders Investment Co., 4184 
Archer avė., Midland Natio
nal Banko name. Ofisas atda
ras nedėliomis nuo 10 vai. ry
to iki 2 vai. po pietų.

PARMOS.

| 5 ak. 7 kamb. mod. nam., barnė,
' vištinyčla, vaismedžiai. Macomb, 
į III. T. E. Wetzler, Peoria, Iii.

ŪKĖ — PIGIAI.
120 akerių su budlnkais. žemė 

gara, augStojoJ Micbigano valstijos 
į daly ja. U4 mali. iki geležinkelio
stoties Ir kieto kelio. Visai pigiai 
tik $2,800.

LEON ALEZEJUN, Sav. 
1919 So. Harding Avė.

Chicago, III.
ŽEMĖ DYKAI, Douglas Co., Wis. 

pamatyk, smagi kelionė { Brule upę, 
Caunty dalija žemę geros valios žmo
nėms. Kreiptis A. R. Cole, County 
Clerk, Superior, Wis,

20 ak. kietas kelias 71, viskas gra
žiai {taisyta, 4 mi. } Nevada, Mo. 
Tik $8,000. Walter Hendrlckson, 
Navaida, M o.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS


