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Lietuvos Pasiuntinybė Apie Pulk. Rusteiko Sužeidimą
ITALIJA KOVOJA FRANCIU UŽJOS 

DIKTATŪRA T- SĄJUNGOJE
Kinijoj Nukauta 4,000 Komu

nistų Plėšikų

ALBANIJOJ GYVENĄ GRAIKAI IŠKELIA 
NUSISKUNDIMŲ T. SĄJUNGAI

PRIEŠ FRANCIJOS DIKTA
TŪRĄ T. SĄJUNGOJE

ROMA, rugp. 22. — Atei
nantį rugsėjo mėnesį Genevoj 
įvyks kasmetinis T. Sąjungos 
susirinkimas.

T. Sąjungą, kaip žinoma, 
ligšiol valdo }Francija. Jai pa- 
gelboje yra Anglija. Sąjungo
je Francijos diktatūra at
spindi dideliais ruožais. Fra- 
neija yra ir S. tarybos prie
šaky.

NUKAUTA 4,000 RAU
DONŲJŲ 

a.
SHANGHAI, rugp. 22. — 

Kinijos valdžios kariuomene 
nugalėjusi šiauriečius sukilė
lius Shantungo provincijoj, ar 
tsisuko veikti prieš komunis
tų gaujas.

"Vakarinėj Kiangsi provinci
jos daly kariuomenė užklupo 
skaitlingas komunistų gaujas. 
4,000 raudonųjų nukovė. Virš 
r2jOQO šautuvų paėmė.

LAIMĖJUSI KELIONĘ J EUROPĄ

WMt World Photo

CHICAGOJE Jį Sužeidė Studentu Vaitkevi
čius Ir PupaleikisPRASIDĖS ORINES 

PRAMOGOS

Rytoj Curtiss lauke ((šiaurį AVASHINGTON, rugp. 21 
vakarinėj Chicago daly) pra- .(Lietuvos Atstovybė). — Lie- 
sidės orinės orlaiviais pramo- ^uvos Telegrafinė Agentūra 
gos. Dalyvaus daug įžymiųjų paduoda sekančią žinią iš 
Europos lakūnų. bKauno:

BIRUTES ŠVENTE

Rugpiūčio 19 d., apie penktą 
valandą po piet, Kriminalinės 
Policijos Direktorius pulkini- 

Du darbininkų unijos agen- nkas Rusteika užėjo Contine- 
tu nušauta Addison gatvėje, ,ntal viešbūtin (Kaune) pasi- 
arti Western avė., kur stato- matymui su vienu asmeniu, 
ma nauja Lane Technical au-lj-įemg besikalbant, kambarin 
kštesnioji mokykla. Abu agen-; įsibriovė kitas asmuo. Abu 
-tu nukentėjo, kada jiedu nuė- pUOiė pulkininką Rusteiką, su- 

Už pasižymėjimus skautė Esther Lawrence (kairėje1 jo išvesti streikan plumbuo-, ri§0 jam rankaSj užkimšo bu- 
pusėje) laimėjo apmokėtą kelionę į Europą ir atgal. Tą 'tojus, žmogžudžiai pabėgo ir' ir dideliu padarį
dovaną jai pripažino Tautą Lygos sąjunfa. Skaučių re- nežinomi. 'keturias dvi sunkes.
korduotoja sekretore ją sveikina. f

Nušauta du darbininkų 
unijos agentu

KATALIKĖS MOTERYS 
PRIEŠ NEPADORIUS 

PARĖDUS

AMERIK 
MISIO 

VO1U

KATALIKAI 
YRA PA-

KINJJOJ ,

.i BALTIMORE, Md., rugp. ( SBLANGH& ragp. 21.
21. šaKėr^KBlaGMų Mo- anHU

Italijos valdžia išsprendė Kitos komunistų gaujos kol- terų Unijųs suvažiavime pa
kovoti tą Francijos dikta
tūrą T. Sąjungoje. Ji viena 
negali ten turėti pirmenybės 
ir kitokių privilegijų, tai pat ’ 
negali visoms kitoms valsty
bėms diktuoti savo norų.

kas atokiau užsiima plėšimais, /daryta rezoliucija atkreipta 
—--------------- J prieš nepadorų moterų rėdy-

KĄ ŠVENTASIS TĖVAS ; mąsi.
PASAKĘS VIENAM 

PRELATUI

ALBANIJOJ PERSEKIOJA
MI GRAIKAI

ATĖNAI, Graikija, rugp. 
22. — Albanijoj gyveną grai
kai pabėgėliai iškelia nusisku
ndimų prieš Albanijos vald
žią, kuri juos persekiojanti.

Graikai šaukias T. Sąjungos 
pagelbos.

i Nurodoma katalikėms moti
noms, kad jos neleistų savo 
jaunoms dukterims rėdytis 

i PARYŽIUS, rugp. 20. — nepadoriais drabužiais ir iš- 
“Echo de Paris” laikraščiui eiti į gatves be kojinių, kas 
de Pichon iš Romos praneša, yra priešinga krikščioniškam 

padorumui ir auklėjimui. Ne
padoriai rėdomos mergaitės 
išaugusios negalės matyti ski
rtumo tarp dorovės ir nedo- 
rovės.

/ kad Šventasis Tėvas Pijus XI
ištai ką pasakęs prelatui Ger- 
tier: z
į ‘‘Jei man bus lemta laiki
nai apleisti Romą, tai visu- 
pirma aplankysiu Liurdą.”

Nugalėjusi šiaurinius sukilė
lius Shantungo provincijoje 'A?^"

Policija ieško įtariamų,1 nes krūtinėn, o dvi lengves- 
Stein kompanijos savininko ,neg _ kakton ir pe&uosna. 
sūnaus ir toj kompanijoj di-
rbanfio plombinio darbo su-' P'^ariai tuo jaus buvo su

perintendento Ch. Courchene.’imti ir Pasirodė es«: ^den- 
1 tas Julius Vaitkevičius ir An-

PoHdja puolė Alelio namus tanas P”^^- &o užpuoli- 
- * -OMO’ priežastim esąs — politi- 

i Policija puolė gaujas vado’nia kergtas. Sužeistojo gyvy-
Kinijos valdžia Skelbia, kad'^110 "amUS’ ^ers parke. bei pavojus. negręsiąs. 

. . v •• ,Paeme daug, įvairių dokumen- ____________
artimoj ateity revoliucija , . ,, . ,.. . 7 . . . . itų, ginklų ir parinktum rak
grius ir naminis karas pasi-Į,
baigs. Šiaurinės armijos atsi-| ’m « rr .

7. . , . • 1 Tas Yra sąryšy su Zutosmete į kalnus pietmejl Shansi ’ • , . , a ,
provincijos daly j kitą Gelto-,'"““*™ " ’ v’ ' KAUNAS, rugp. 20. -
nosios upės šoną. Kalbama, < kU™“ 1 PaP‘rk™“’ P .Lietuvos slabtosios policijos 
kad tarp sukilėlių vadų kilę 'TClt, T*Jltlklerlak

RUSTEIKĄ SUŽEIDĖ 
STUDENTAI

ISPANIJOS KARIUOME
NĖJE SUTRUMPINTA 

TARNYBA

KARDINOLUI MERCIER 
PAMINKLAS

RUMUNIJOJ KYLA SUI
RUTĖS

nesutikimai. Tai buvus svar
biausioji jų pralaimėjimo prie
žastis.

Lietuvos slaptosios policijos 
viršininką pulk. Rusteiką su
žeidė du jaunu studentu vie
no viešbučio karidoriuje.

Virbalis. Liepos ;27 d. Vir
balio Kat. Mot. draugija su
ruošė viešą Vytauto Didžiojo 
motinos Birutės paminėjimą. 
Po trumpos Kat. Mot. draugi
jos pirmininkės p. Degutienės 
prakalbos sugiedota Tautos 
himnas ir eita prie programos 
išpildymo.

Apie Birutę kalbėjo stud. O. 
Padolskaitė. Bendrais bruo
žais apie Birutę, Kęstutį ir 
Vytautą kalbėjo kun. Dr. V. 
Padolskis.

Po to buvo meninė progra
mos dalis. Padeklamavo kele
tą tautinių, momentui pritai
kintų, eilėraščių; šaulių cho
ras sudainavo kelias daineles. 
Minėjimas baigiamas chorui 
sugiedojus Tautos himhą.

eikia pasakyti, kad Biru
tės minėjimas gerai pavyko ir 
susirinkusiems padarė įspūd
žio.

Nors salė buvo nemi i, ta
čiau visų susirinkusiųjų alpi
nti savyje negalėjo, ir t ruge
liui teko pro atviras curis, 
stovint gatvėje, klausytis.

<4 R. »t

MADRIDAS, rugp. 22. — 
Ispanijoj gyvuoja verstinas 
kareiviavimas. Ligšiol kariuo
menėje tarnyba buvo du me
tu. Dabar tarnyba sutrumpin
ta ligi vienerių metų, kaip 
Francijoj.

i BRIUSELIS, rugp. 21. — 
Kardinolo Mercier atminčiai 
paminklas Malinęs katedroj 
greitai bus atidarytas. Tai 
Kapucino darbas. Karo laiku 
šis Kapucinas buvo vokiečių 
kariuomenėj karininku.

PAGERBTA 25 VAJKŲ 
MOTINA

UKRAINOJ SUŠAUDYTI 
3 PLĖŠIKAI

BUDAPEŠTAS, rugp. 22. 
— Ungarijos valdžia pagerbė 
moteriškę Webei, kuri yra 25 
vaikų motina. Ji gavo ypatin
gą valdžios sveikinimą.

ARTEMOVSK, Ukraina, 
rugp. 22. — Sušaudyta trys 
pagarsėję plėšikai, kurie į ke
lis metus daug žmonių apiplė- AVASHINGTON, rugp. 22. 
šė it nužudė. — Praneša, artimiausiuoju

laiku cenzo biuras paskelbs 
visos šalies bedarbių skaičių.

VTENNA, rugp. 22. — Ži
niomis iš Rumunijos, tenai i- 
ma kilti politinės suirutės. Ka
ralius Karolis jokiu būdu ne
gali susitaikinti su buvusia 
savo .žmona Elena. Jinai su 
savo sūnum, buvusiu Rumuni
jos karalium, apleido sostiną.

Rugsėjo mėnesiu karalius 
pats vienas nori karūnuotis. 
Ministeris pirmininkas Maniu 
-atsako, jog tas” yra negalima 
ir jis pasirengęs atsistatydiri- 
ti.' > •
i Tuotarpu karalius į Maniu 
vietą negali surasti atatinka
mo ir sau ištikimo ministerio 
pirmininko.

MIRĖ MUSSOLINIO 
BROLĖNAS

NUSAKO DEMOKRATŲ 
LAIMĖJIMĄ

ROMA, rugp. 22. — Mirė 
Sandro iMussolini, 20 metų, 
ministerio pirmininko brolė-
na8*' J I U-L-

BERLYNAS, Vokietija, ru
gp- 22. — Apskaičiuota, kad 
Vokietijoj moterų balsuotojų 
yra daugiau kaip vyrų bal
suotojų. 4 ,

NEW YORK, rugp. 22. — 
Buvusia gubernatorius Al 
Smith nusako, kad artimoj a- 
teity demokratų partija iškils
šalies priešakyje. 1

Trys sužeisti •
Congress ir Laflin skersga

tvy sužeista automobiliais va-j Užpuoliku suėmė viršininko 
Savo ražu pietiniam Yang-'žiavę tryg Bėgą nuo padėjėjai. Spėjama, kad pulk

tze upės klony komunistų, policijos automobiliu įtaria- Husteiko politiniai priešai y 
gauja atlieka įvairius užpuoli- , mįeji užlėkė ant j^tos mažj.
mus plėšimo tikslais. Bet jos (nos, kuriąja važiavo vienas

AR GALIMI SU TURKAIS 
PREKYBOS SANTYKIAI

ra nusamdę studentu.

saugojasi skaitlingų organi
zuotų puolimų prieš didesniuo
sius miestus.

i Iš Kanchow, Kiangsi provi
ncijos, pabėgėliai pasakoja,

vyras. Visi paimti į ligoninę. RUSTEIKA PAVOJINGAI 
SUŽEISTAS

Bus svarstomas prohiblcljos 
klausimas_____KAUNAS, rugp. 21. Vie-

American^Bar^Association (nam viešbuty suraižytas Lie-
kad tose apylinkėse komunis- suvažiavime išspręsta, kad it«vos slaptosios policijos vi 
tų pavojuje yra šeši Ameri- prohibicijos klausimas nevar
kos kunigai misionieriai. žomai gali būt svarstomas.
, Praneša, tad britų karino- MIrS"^j7įįĮlhn0 

menė jau atšaukta .5 Hanku- R j mlr4
,wo, kadangi praėjęs komunis
tų gaujų puolimo pavojus.

KAS VALDO J. VAL
STYBES?

nuo uodo įgėlimo. Uodas jį 

įgėlęs pirm keletos dienų jam 

esant atostogose Michigane.

ršininkas pulk. Rusteika. Su 
imta abu pasikesintoju. Sužel 
sto padėtis pavojinga.

i Pusoficialiai tvirtinama, kad 
pulk. Rusteiką sužeidė du vi
lioklių, ty. policijos nusamdy
tu šnipu, sekti buvusio Lietu
vos diktatoriaus A. Voldema
ro veikimą.

Prieš porą dienų į Kauną 
atvažiavo vienas turkų pirk
lys iš Konstantinopolio. Jis 
derasi su Lietuvos odos i pra
monininkais dėl pradėjimo bi
znio ir eksporto iš Lietuvos.

Jo įsitikinimų, Lietuva gali 
į Turkiją įvežti šerius, fanėrų 
spiritą, šokoladą ir dešras, ku
rios turkus tiktai užimponuos, 
o pati gali iš ten gabentis be
nziną ir medžiagas, reikalin
gas odai rauginti. Ją, sako, 
lietuviai uoliai pirkdavo ir 
prieš karą. Taigi — prireiks 
su turkais prekybos sutarties.
•U'. -' “B.”

NEW YORK, rugp. 22. — 
Buvusis ambasadorių® Vokie
tijai J. W. Gerard paskelbė 
tikruosius šios šalies valdo
vus. Jais yra ne prezidentas 
Hoover ir kiti administraci
jos nariai. /Tai 59 kapitalis
tai ir finansininkai. Pirmoje 
vietoje yra senio Rockefelle- 
rio sūnus, iždo sekretorius 
Mellon, Morganas, Baker, Ry- 
an ir kiti. Jų tarpe yra ir H. 
•Ford. ] j 1 ■ į' L tj|a____ i u...t..u ■

Du plėšiku apiplėšė Dr. W. 

iH. Golub ofisą, 6558 So. Ked- 

zie avė.

DEZINFEKCIJOS KAMERA

Kauno miesto valdyba jau 
/ PENKIŲ VAIKŲ LIKIMAS sustatė projektą dezifekcijos 

------------ (kamerai pastatyti. Kamera
WEST PLAINS, Mo., ru- į bus statoma toj vietoj, kur se-

gp. 21. — Mrs. Rose Eillison 
penkis mažus vaikus paėmė 
savo globon Howell apskritis, 

i Vaikų tėvas, motina ir tė
vukas yra kalėjime, gi močiu- 
įtė (motinos motina) paliuo- 
suota po paranka. Vaikai bu- 
yo palikti vieni. . I — 4 J .

niau buvo skerdykla. Jos pa
statymas atsieis 35,000 litų. 
Darbus dirba vokiška firma. 
Be to, miesto valdyba žada 
netrukus įsitaisyti naują sa
nitarinį automobilį, nes dabar
tinis jau perdaug sukleręs.

\ ; I . ; 'l r “R.”

i Rokišky pašventintas nau
jai statomos valdžios gimna
zijos kertinis akmuo. “R.”
-.. w ' —.............u ' MM 11 .............

CHICAGO. IR APYLIN
KĖS. — Išdalies debesiuota; 
vėsu. ‘

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų „.$10.00
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 

‘ Sokietijos 10Q markių 23.88
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DIENOS KLAUSIMAI
GINKIMĖS NUO PRAŽŪTIES!

Žinovai sako, jog trečia Lietuvos gyven
tojų dalis yra išemigravus į svetimas šalis. 
B tiesų. Kur šiandie lietuvio neužeisi? Pil
na’ jų Rusijoje, pilna Vokietijoje, Prancūzi
joje, Anglijoje, Lenkijoje ir kitose Europos 
šalyse. Rasime jų net tolimojoje Afrikoje, 
Australijoje. Bet nė viena šalis taip smar
kiai netraukė Lietuvos išeivių, kaip turtin
goji Amerika. Nuo tėvų protėvių vargų varg
stančiam lietuviui Amerika su savo auksu ir 
turtais atrodo lyg kokia iš pasakų) išimta už
burta šalis, kur aukso kalnai sidabro miškais 
apžėlę, kur žmonėms per skruostus vieton lie
tuvio gailiosios ašarėlės daimanto kruopos 
rieda. Nuo mažo kūdikio tad kuone kiekvie-

kitokių inteligentų. O Lietuvoje ne vienas jų 
buvo bežemis dvaro ar šiaip kaimo darbinin
kas. Tno mes, lietuviai galime didžiuotis. Lie
tuvis ar šioks ar, toks jis yra, kur nueina — 
ten tinka.

Gaila tik, kad mumyse per maiža yra lie
tuviško pilietiškumo sąmonės. Per išilgus 
šimtmečius gyvendami lietuviai po svetimu 
jungu, priprato prie to jungo ir savos laisvės 
jau nė nebrangiam. Mums vis rodosi, kad 
mes nieko negalime, kad mes esaun sutverti 
svetimiems vergauti. Ypač. tas mūsų silpnu
mas ryškiai metasi j akis patekus į tokių ga
lingų šalį, kaip Amerika.

— Ne tokios tautos čia sutirpo, tai kų 
dar mes, lietuviai, čia skerėčiosiine! — dau
gelį iš lietuvių amerikiečių galima išgirsti ši
taip kalbančių. Taip net daugelis čionykščių 
inteligentų kalba. Jie mano, kad tai labai iš
mintingai pasakyta, kitaip negali nė būti 
Lietuviai turį sutirpti!

Man rodos, kad čia ne išmintis kalba, bet 
noras ramiai gyventi ir nelįsti į kovų, kurios 
tikslas negreit pasiekiamas ir didelio apčiuo
piamo pelno nežadųs. Vely todėl nieko ne
veikti ir pasiduoti suvirškinamiems kitų vi
duriuose. Juk čia Amerikoje visos tautos y- 
ra ateiviai iš kitur; tačiau ne visos jos mano 
pražūti. Priešingai, jos turi gerų apetitų ma
žesniąsias tautais savo skilvyje suvirškinti. 
Tai kodėl mes, lietuviai, turime pražūti ir tuo 
padaryti savo tėvynei neapsakomai didelę

LIETUVOS KONSULO PASIELGIMAS.
Lietuvos valdžia

siuntusi Chicagon savo kon
sulų p. Kalvaitį. Jo buvimus 
Chicaigoje, matyt, Lietuvai y- 
ra svarbus. Konsulų svarbiau 
šioji užduotis, — tai suves
ti atstovaujamos šalies firmas 
su naujais pirkėjais; patar
nauti savo šalies žmonėms, 
Amerikoj gyvenantiems.

Iki šiam laikui Amerikos 
lietuviai katalikai reikšdavo 
prideramos pagarbos Lietu
vos konsulams, jų tarpe ir p. 
Kalvaičiui, nors ne visuomet, 
viešai minioms kalbėdamas, 
sugebėdavo išlaikyti taktų 
Taip buvo 1928 m. per “Lie
tuvių Dienų” McKinley Par
ke, Cliieagoje, kuomet p. Kal
vaitis 50 — 70,000 žmonių kai 
bėjo apie tai, būk Amerikos 
kiaulės geriau gyvena negu 
Lietuvos ponai.

Tasai konsulo netaktas bu
vo nutylėtas, pateisinant jo 
nesusivokimu, kas dera vie
šai kalbėti, o kas nedera.

yra at-, lavono deginime ir gal ne
grojo vargonais. Tikrai norė
tume, kad. tasai katalikus j- 
žeidžiantis netaktas nebūtų 
įvykęs.

Negalime sutikti su kai ku
riais pesimistais, būk p. kčn- 
sulas sau naujų profesijų iš
sirinkęs ir žadųs atsistatydin
ti iš užimamos. Konsulu būt 
yra garbingiau, negu krema- 
torijoj vargoninkaut.

SPAUDA
Spauda daug deda pastangų 

sutraukimui visuomenės į or
ganizacijas, pakėlimui kultū
ros — mokslo jos tarpe ir 
taipgi subendrininiui organi
zacijų; veikimo — akcijos.

Dienraštis “Draugas” la-

DARBAS
DARBININKŲ SKYRIUS

AMATNINKŲ UNIJOS IR 

NARIŲ SKAIČIUS.
Anglių ir žibalo pramonėse 

yra 481,000 organizuotų dar
bininkų. Jų apie 450,000 pri
guli anglekasių organizaci
jai — “United Mine Workers 
of America”.

Drabužių gamybos pramo-

Einant Darbo departamento 
statistikų biuro pranešimu,
1929 metais birželio mėnesiu 
Amerikos Jungtinėse Valsty-j
bėse gyvavo ir veikė 146 ša-'ngje yra apie 386,000 organi-
lies darbininkų unijos — or
ganizacijos. Jų 106 prigulėjo 
Amerikos Darbo Federacijai.

zuotų vyrų ir moterų. Priguli 
kelioms atskirioms unijoms. 
Šioje pramonėje tarp siuvėjų

Tos visos 146 unijos tais pa-t pradėta organizuoti nauja li

čiais metais turėjo 4,331,251 
narį.

Skaitlingiausios unijos yra Nežinoma jos padėtis, 
statybos pramonės amatninkų 
unijos. Jų skaitlingiausia yra 
“United Brotlierhood of Car- 
peniters and. Joiners of Ame
rica” — 376,400 narių; pas-j

nija vardu — “Needle Trades 
Workers Industrial Union”.

kui seka tarptautinė mūrinin
kų ir tinkuotojų unija (“Brick

Bet toji pati savotiškumo 
žalų Didesnių tautų ateiviai kad ir pranyk- linija laikoma ir toliau. Jeigu 
tų, tai sulyginti su visa jų tauta, tik maža tikėti soc. demokratų “N” 
dalelė pranyktų. Bet mes jei pranyksime, tai laikraščiui iš rugp. 20 d., tai 
Irečia mūsų tautos dalis pranyks. Jei kūno Lietuvos konsulas p. Kalvai- 
trečdalys sužalotas, rodos, ir medicina sako, tis užsigeidė pa vargoninkaut 
kad. tam kūnui gręsia mirtis. Atsižadėję anie- krematarijoj, • bedeginant St. 
rikiečiai lietuviai savo tautos — padaro jąi Rodžio lavonų. Jisai ten prie. 
mirtingų smūgį.

Ar-gi mes būtume žudytojai savos tau- .“prakalbų”, būk visa Lietu-

bai tuo rūpinasi. Kiekviename |ayers> Masons and Plasterers 
lape rasime rašinius ar ko- Įnternatįonai Union”), taip 
respondencijas apie įvairias Į pat -Brotlierhood of t>ain- 
draugijas, kurių klausimai ar^ and Paper.
tai korespondentų, mporternp hangers of America„ _ jos 
ar redakcijos narių yra pla-'abi kartn turi apie 125,000 na 
čiai apkalbami. Sitokis san- rhj vigQ yra apie 1>woo 
tykis tarp spaudos ir orga- amatninkŲ> prigUlinč.ių įvai- 
nizacijų yra labai reikalingas. ■ rįoms statybos unijoms. Jos 
Vienai be kitos paramos bū-l igog prJįnli Amerikos Darbo 
tų sunku gyvuoti. Organiza- Federacijai.
ei jų buįojimas ir pletimųsis 1

spirgančio lavono pasakęs ir būtų veik negalimas, jeigu darbįnįnkų

Organizuotų susisiekimo

Audeklų gamyboje veikia 
penkios darbininkų unijos. 
Jos turi 55,300 narių. Šioje 
pramonėje yra nemažas skai
čius ir neorganizuotų darbi-“ 
ninku.

Toliaus, Tarptautinė Maši
nistų organizacija turi apie 
137,000 narių; Tarptautinė 
spaudos unija — 77,000 nariu; 
Tarptautinė Barzdskučių uni 
ja arti 52,000 narių; Šalies 
Federalių Darbininkų Federa
cija 47,000; Šalies Laiškų Ne
šiotojų organizacija apie 56,- 
000; pagaliau Amerikos Ak
torių ir Artistų draugija — 
14,000 narių.

nas lietuvis svajoja, kaip patekus į tų lai- i tos, kuri tiek amžių sėkmingai gynėsi nuo va P61" 3° lūpas dėkoja A.
mėg šalį, kaip bent keletu metų pagyvenus 
turtingųjų gyvenimu... Ta šalis jam ir sapne 
sapnuojasi...

Na, dėl to ir plaukė į Ameriką — ir jau
ni ir seni, kol įvažiayi
siaurintas, kaip šiaūdie JI

Amerikoje, sako, esą iš viso apie vienas 
Julijonas lietuvių. Gal būt. Juk beveik kiek-

vo taip su-

pražūties? Tautiečiai, nežiūrėkime į kitus, Rodžiui.
kaip jie elgiasi, neklausykime, kuo jie savo• Lavono deginimas Kat. Baž- 
pasielgimų teisina — mums prieš akis ši nyčios yra uždraustas. Lietu- 
viena tiesa testovi: — Jei mes atsižadėsime va, bent oficialiai, 85% kata- 
savos tautos, tai mes tapsime jos žudyto-! Ūkiška. Kurios tari “Lietu- 
jai*. K . A. P. ,vos” vardu p. Kalvaitis kal-

-------------- bėjo?
Sakoma, kad Al. Smith, buvusis Ne\v' Mums atrodo, jog p. kon-

vra apie 1,060,- 
ms atski- 

rioms unijoms. Jų skaitlin- 
i giausia yra Brotlierhood of 
JRailroad Trainmen — 184,- 
000 narių.

spauda neremtų jų. Taiposgi Jje 33
spauda negalėtų ne vien tik
atsiekti savo tikslo, bet var
gu būtų jai ir pasilaikyti.

Todėl, kadangi katalikiškas

viename didesniame mieste, didesniame fabri- Yorko gubernatorius ir 1928 m. kandidatas į sulas neturėjo teisės katali
kų centre ne šimtai, bet tūkstančiai susibūrę prezidentus, dabar kiekvienų rytų save svei-* kiškos Lietuvos vardu daly- 
ttetuvių. Vienoj Chicagoje bus koks šimtas kiną tuomi, kad nebuvo išrinktas prezidentu, vemti krematorijoj ir ten “pa- 
tSkstančių, jei ne daugiau. Tuo tarpu mes Del dabar siaučiamo nedarbo ir biznio sus- mokslus” sakyti.
kibk aiškesnių žinių galime turėti tik apie , mūkimo jis ir jo partija būtų daug nukentėję.1 Mes taip gi netikime, kad 
tuos lietuvius, kurie prisirašę prie parapijų... •. Prieš katalikus irgi būtų buvę leidžiama esamoji Lietuvos valdžia sa- 
Bet, Dieve tu mano, kiek rasime Amerikoje visokių šmeižtų, nes jie būtų buvę kaltinami, vo konsulo dalyvavimu kre-Į 

kad prie pirmo kataliko prezidento laikai at- materijoje norėjo įžeisti A- Į 
ėjo blogi. merikos lietuvius katalikus. I

----------------- Mes skaitome p. Kalvaičio

dienraštis “Draugas” yra 
mūsų prietelį|f:i kelia apšvietų 
mū^ų tarpe, ''jhngia mus ben
drais ryšiais Į organizacijas ir 
bendrų veikimų, gvildena mū
sų dienos klausimus, gina mū
sų reikalus nuo šmeižikų ir 
griovėjų, atsimokėdami “Dr-1 
augui” paremkime vykdami! 
sekmadieny į piknikų.

Petrukas.

REMKITE VISUS BIZNIE

RIUS IR PROFESIONALUS, 

KURIE SKELBIASI

“DRAUGE”.
tr-1 .Ju'aagTtra. į."» , . j.-'a.’.

lietuvių palaidai gyvenančių?.. Daugelis net 
slepia savo tautybę...

Vadinasi, viena Amerika priglaudus yru 
apie vienų milijonų lietuvių! Kitaip sakant, 
vienoje Amerikoje yra Lietuvos trečdalys. Ir 
reikia pasakyti, kad tas trečdalys ne bet ko
kių, bet geresniųjų piliečių. Nes tik sumanin- 
gesnieji, drąsesnieji, pažangesnieji, ieškantie
ji gerovės keliauja svetur. Žiūrėkime, kiek 
lietuvių tarpe rasime1 praturtėjusių, turinčių 
po kelerius net savus namus, o kai kur net 
fabrikus. Kiek gabių gydytojų, advokatų ir 

■ŠB*B*«-ę«*i5H!*SBįSS!SSM!SS5BSSH5a55Š

Skelbiama, kad čekų ir slavokų Jungti- parodavimų paprastu jo nesu- 
nėse Valstybėse gyvena 1,300,000, kurie iš- gebėjimu orientuotis, kas de- 
laiko savo kalbose 117 laikraščių ir žurnalų, ra daryti Lietuvos konsului, 
Kanadoje jų esą. apsigyvenę 400,000. Ben- o kas nedera.
drai, eekoslovakų užsieniuose gyvenų viso .du ' Bet gal mus suklaidino so 
milijonai žmonių. Mes lietuviai vis dar tik* , cialistų dienraštis, tuos įvy- 
rai nežinome, kiek mūsų yra Jungtinėse Vai- kius aprašydamas. Gal p.
slybėse ir kiek išviso yra iš Lietuvos į už
sienius išvykusių.

Kalvaitis visai nei nedalyva-

POPIEŽIAUS RADIO.

Vatikane baigiama statyti 
galinga radio (spindžio) sto-į 
tis. Dabar pradedama spėlioti, 
kada šv. Tėvas prabils į pa
saulį per radio. Romoje sa
koma, būk neankščiau Visų 
Šventės, o greičiausiai per, 
Kalėdas šv. Tėvas kalbės lo
tynų kalboj per radio į visų

,vo, kaip Lietuvos konsulas, i pasaulį

AuctionSalelAuctionSale!
Proga uždirbti didelius pinigus. Pamatykite 

tuojaus tuos namus. ParsidUos ant
AUCTION SALE, SUBATOJE, 
RUGPJŪČIO - AUGUST 23,1930

3-čią valandų po pietų
DU NAMAI 3339-3341 AUBURN AVĖ., Chicago, III, 

Vienas namas su keptuve. Biznis išdirbta per 20 metų, 
tik reikia tikram biznieriui užimti ta vietą. Galima, nu
sipirkti tą namą ir bizni su mažai pinigų.

ANTRAS NAMAS, 3341 AUBURN AVĖ., trijų lubų 
aukščio, garu šildomas, 5 flatai, 2 po 5, 2 po 4, vienas 
6 kambarių, didelis, gražus Storas su grindims ma.'r- 
molinių plytų, visas namas aržuolo vidus, ištaisytas, vi
si moderniški intaisymai, beajned ceilings, consoles, buf- 
fėts, marble vestibules, dviejų karų mūrinis garadžius.

Tie namai randasi gražioj vietoj ant Bridgepbrto, 
netoli šv. Jurgio bažnyčios ir mokyklos, ir pusę bloko 
nuo Armour mokyklos. Visi geriausi patogumai. Mažai 
pinigų įmokėjus galima įsigyti vieną iš tų puikių namų. 

Minėtų namų Auction Sale ves advokatai Anthony
A. OKs ir R. A. Vasalle, kurių ofisas yra 11 So. La 
Šalie St. Auction sale įvyks prie parduodamų namų.

ŽODŽIO REIKŠMĖ IR GALYBĖ,
. (Iš “Laivo”).

(Pabaiga).
Nei Jei žmonės tinkamai suprastų, kaip 
vienas nuolankus žodis naikina visus bar
nius ir nesutikimus, tai teismai neturėtų 
kų Veikti. Tiesa, kada žmogus yra susi
erzinęs, tada jam gali atrodyti, kad tais 
švelniais žodžiais norima iš jo pasijuokti, 
bet toki žodžiai, kelis kartus pakartoti, 
tikrai sujaudins ir baisiausias priešas tu
rės nusileisti. Visos senos ir sunkios žaiz
dos karių turės užgyti amžinai.

Žodis suramina. Kada žmogų ištinka 
skaudi nelaimė, tada jo nuliūdimui nėra 
galo. Niekas jam nemiela, visi jam atrodo 
esą priešai. Jo liūdesys dar labiau padi
dėji; kada jis mato kitus linksminantis, 
o jam niekas nė žodelio nepasako. Bet 
prisiartink tada prie jo, išreišk Širdingą 
užuojautų, suramink, parodyk, kad dalį 
jo nelaimės paimi ant savo pečių. Pama
tysi tada, kaip dėl tavo kelių žodžių nu- 
dtittgo jo širdis, veidas pksidarė links

mesnis. Kad ir menkai valandėlei jis už
miršo savo nelaimę. Tu ne tik jį sura
minai, bet pats įgyjai pagarbos. Kitų 
kartų jis pats prisiartins prie tavęs ir 
nuoširdžiai pasipasakos savo vargus. Iš 
tokių atsitikimų kyla neviena gražiausia 
prietelysįl.

Duok vargšui pavargėliui išmaldų ir 
smarkiai jį išbark. Ar ta išmalda jam bus 
maloni? Ne!’ Priešingai, jei neturi kų 
duoti, eidamas pro šalį, užkalbink tų pa
vargėlį, paguosk jį, o kaip jam bus ma
lonu, kaip jis jausis patenkintas. Gal vi
sai dienai jį suraminai.

Žmogus savo kalba gali vadovauti 
tūkstančiams, patraukti juos prie savęs 
ir paskui visus pakreipti prie gero, prie 
amžinojo tikslo-llievo. Kodėl šv. Pranciš
kaus Saleziečio kalba stebindavo visus į- 
vairaus amžiaus ir luomo žmones? Kodėl 
ta jo kalba niekas negalėdavo atsigėrėti? 
Dėl to, kad iš jo lūpų plaukė tik geri 
žodžiai. Bet tuos gerus žodžius nepakan
ka ištarti vien tik lūpomis. Jei tavo žo
džiai neplaukia iš tavo širdies gelmių, 
nėra suvienyti eu tikrąja meile, nuoširdu

mu, tai jie yra tušti be reikšmės, neturį 
savyje to stebuklingo balsamo, bet, prie
šingai, yra nuodai. • Tiesa, nelengva pa
mylėti savo priešų/ar kokį kitų asmenį, 
kurio nemėgiamo, ar yra negražios iš
vaizdos. v

Geri žodžiai suvienyti su mūsų šir
dies atvirumu, meile, yra nenugalima jė
ga. Be to, bendrai imant, geri žodžiai tei
kia mums dvejopos naudo*: mus pačius 
ir kitus daro laimingais. Tėvas Faber 
sako; “Jei mūsų žodžiai pasižymėtų savo 
gerumu, tai daug mažiau turėtume kliū
čių į dangų.” Kalba yra didelis žirnių 
pripiltas indas, iš kurio tie žirniai reikia 
perpilti į kitų indų, turintį laibą kakliukų. 
Jei atsargiai pilsime, tai pataikysime, pa
sieksime tikslų, o jei smarkiai, be atydos, 
tai neturėsime jokios naudos ir dar dau
giau vargo pasidarysime. Taigi, nors kai-' 
ha yra labai brangus daiktas ir tiek daug 
žmonijos gyvenime turi reikšmės, tačiau 
kaip mažai tesistengiame ja tinkamai nau
dotis.

K. Zajančkauskai, M. 1. C.

ŠV, TĖVAS IR AMERIKA.
Daug Jungtinių Amerikos Valstybių 

vyskupų lankė šiemet Šv. Tėvą. Jų 
tarpe buvo ir Cincinnati arkivyskupas 
Jonas T. McNicholas O. P.

Sugrįžusį sutikti ir .iš jo iškalbingų 
lūpų žinių išgirsti prisirinko žmonių pil
nutėlė Šv. Petro katedra.

Arkivyskupas žymiausiąją savo kal
bos dalį pašventė žinioms apie šv. Tė
vą. Jis vaizdžiai nupiešė tas sunkeny
bes, kliūtis ir pinkles, su kuriomis Šv. 
Tėvui teko jo popiežiavimo metais su
sitikti ir jas nugalėti. Jis perstatė šv. 
Tėvą, kaipo pilną jėgos ir drąsos Kris
taus karalystės galvą, kuris npi valan
dėlei nepasitraukė nuo savo pareigų. 
Jis įžiūri kone stebuklą, kad per aštuo
nis metus, per kuriuos Pijus XI valdo 
Bažnyčią, jo sveikata pasiliko stipri, 
nepagtaužta, nežiūrint visų pakeltų 
vargų ir nudirbtų darbų.

Arkivyskupas sakė: “šv. Tėvas a* 
pinta savo akimis visą pasaulį. Jis gi

liai tyrinėja kiekvieną gyvąjį gyvenimo^ 
reikalą ir klausimą, jis drąsiai pažvel
gė blogybėms j akis ir sumaniai pa
smerkė jų klaidingus dėsnius, jų vers
mes. Jis šiuo atžvilgiu nežino nuolai
dumo. Jis stovi eilėje nenugalimas dva
sios ir jėgos popiežių.

Didelė Atsakomybė.
Šv. Tėvas, Pijus XI, aiškiai mato 

tą didelę atsakomybę, kokia jam teko, 
likus Bažnyčios Galva. Jis uždėtą naštą 
neša drąsiai ir atsargiai ir neš, kolei 
Dievo Apveizda nepaliuosuos jo.”

Aš meldžiuosi ir melsiesiu — kal- 
(bėjo arkivyskupas — kad Dievas Pijų 
XI dar jlgai palaikytų savo Bažnyčiai 
ir pasauliui. Jo gyvenimas labai daug 
reiškia katalikų Bažnyčiai Amerikoje. 
Jo supratimas mūsų gyvenimo ypatin
gų sąlygų ir problemų yra nepaprastas.

Išrodo, kaip kad Šv. Tėvas būtų 
ilgą laiką gyvenęs Amerikoje, taip jis 
ją žino. ,

(Daugiau bus).
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JUOKIS, JEI JUOKINGA.

Išdirbti Raleigh Cigaretų išradėjų

Prašau Į Mano Kampelį
Rašo prof. Kampininkas.-

Bent kiek ir šiaučius gaus arba, da aršiau — “pokšt per 
kvepterti. galvą., eik šalin tu ‘pavojin-
------------ Igas’ ir... atliktas kriukis 1I

Ligi šiol kažin dėl ko visų Taip tai, tokiu strošniu lin- 
tautą kalboje būdavo puola- eium yra naikinami mūsų in- 
įnas šiaučius — batsiuvys, .teligentai.

.as kokią kvailybę padarys,, Persistatęs visa tai, kas 
[ai tuoj šiaučių ir plaka. žvalgo, Lietuvio ir Vytauto 
‘Tikras tu šiaučius!... i^įnį0 strošniai išvirozyta, 

Į‘ laip tik šiaučius gal pada- jūsų prof Kampininkas da 
ryt! ’ Šiaučius tu, ne meis- niacniai savo kojų pa-
Mifis” “.Prisilakei, kaip (jus pabučiavo, kad, nerdama-
iaučius!” Ir galas žino, kuo |gįs paprasto žmogučio, ne- 
monės tą vargšą šiaučių ne-jjjgjg kojos prie masterską
altindavo. Baisu net būdavo gradusą bet zenge

prie profesorio. Nes ir jus 
matot, kad šiais čėsais gradu- 
sai nieko neznočija.

Prof. Kampininko radijui 
perduotas toks skelbimas: 
“Apie Vyžuoną vilkai baigia 
naikinti naminius gyvulius. 
Paieškoma gerų strielčių, nes 
vietiniai, išėję vilkų medžio
ti, tik nekaltiems kiškeliams 
pataiko”.

Už patalpinimą šito skel
bimo prof. Kampininkas pra
šo vyžuoniečią nors vieną kiš
kelį atsiusti.

ęerarn žmogui į tą “stoną 
Įstoti. Tur būt dėl to lietuviai 
taip bijodavo savo vaikus 
fiaučystės mokyti.

Bet dabar ta baimė turės 
tiek atslūgti. Kaip socialistų 
razieta praneša, dabar ne 
rien “šiaučiai” kvailybes dir 
Į»a. Jas dirba ir menininkai, 

trgonininkai ir net Lietu
vos načalninkai!

Atsikvėpkite, vargšai šiau
deliai, nuo dabar jau žmonės 
ikys: Padarė, kaip načalnin- 

las ‘ ‘ kuodžio ’ ’ laidotuvėse
Įrodomas; arba, kaip meninin- 
Įas bedieviui spirgant gerklę
dusindamas.

Valio, šiaučiai!

Seniau būdavo, gauni žmo- 
įs moksle kokį masterską

Įradusą (kiti sako — mokslo 
dpsnį) tuoj ir pasijunti be- 
tįląs aukštyn. Visi tave di
desniu laiko, visi pavožoja, 
i& tau~y,

— Pamiršimas yra kaikada 
laimė. Pavyzdžiui, vakar gat- 
vekary pamiršau lietsargį, ku
rį nuo tamstos buvau pasisko
linęs.

— Kame-gi čia laimė?

‘ —* Nesdprantf/ ‘lakusiai O

jei tas lietsargis būt buvęs, i 
mano?

adus vėria. žodžiu sakant, ir 
eriečiama nosis pati nuo gra- 
uso aukštyn pasiraito. 
Šiais-gi čėsais visai atbulai 

[ėdasi. Kai atitrukęs nuo die- 
os ir nakties sunkaus visuo
menei darbo, išvažiuoji sau 
Taduso parsiveržti, kad liū- 
ytų žmogaus iniciatyvą, cen- 
, tuščios garbės nemėgimą,' 

atyrimą, įgimtus gabumus ir 
tus graduso znokus, tai to- 

ie tuojau “laikomi pavo- 
ngais’ ir be jokios artimo 
eilės, nepaisant tautai žalos 
linami ir juodinami, kad| 

iešai negalėtą veikti ir ka
liką akcijoj dalyvauti,”’ 

aip sako “Vyties” Žvalgas,

r | MK perskaitymui antgalvių ir

beveik ir teturi laiko. Ir kiekvie
ną kartą kada jis užsirūko, jis nori 
gauti iš to daugiausia smagumo. 
Štai kodėl — kada mes paklausėm

jų, ar jie įtraukia,— jie visi atsakė: “Įt
raukti? Žinoma. Kitaip nėra smagumo 
rūkyme.”

Praktiškai kiekvienas rūkytojas įtrau
kia— net jeigu jis tai daro nesąmonin
gai. Jis negali to išvengti. Ir kadangi 
rūkytojai įtraukia, tad daug tūkstančių 
jų pareina prie rūkymo WINGS — ORU 
IŠVĖDINTŲ cigaretų.

WINGS yra vėsesni ir švaresni. Visas 
WINGS tabakas yra SKALBIAMAS 
ORU. Purvai ir dulkės, štai kas padaro 
jaučiamą “deginimą”. Bet WINGS ciga-

Po atvaidinimo pirmą sykį 
vienos tragedijos, teatro di
rektorius daro veikalo auto
riui pastabą. S

— Manyčiau, jog ans tam- į 
stos veikale didvyris, vietoj. 
nuodytis, turėtų nusišauti.

— Delko? — paklausė au
torius.

— Tuo būdu išbudintą pub
liką.

P

SKAITYKITE MANO 

KAMPELĮ.

Rudeninis
“Draugo”

Įvyks

Sekmadienyje, Rugp.-Aug.24 d. 1930
BERGMAN’S DARŽE, RIVERSIDE, ILL.

f

Bus Graži Muzika, Skambus Radio, Šokiai, Žaislai, Daugybė Dovanų 

Pradžia 11 Valanda Ryto Įžanga 50c.
•K

ĮTRAUKIA?

retuose visą tai yra “skalbimu oru” pa-
v 1 • • a . f T 1 • V • , .__ i 1 _

ginimo nepasilieka! Tik švelnus, švarus, 
maloniai vėsus tabakas—labiausia vilio
jantis,, patraukiantis, skaniausias mišinys, 
kokį jus kada rūkėte!

Pnstnščiu Cigaretų l

Pakelis i 
Twin Tena t

Du maži pa*' 
S kučiai po 10 
• — Vietoj
j storo po 20!

The AIR-COOLED Cigarette
(Oru Išvėdintas Cigaretas)

O 1930, Brown & Williamson Tobacco Corporation, Louisvillc, Ky,

PIKNIKAS
E3E

ffl NORT1T SIDE vyrai troškulį numalšins svečiams.
ĮVEST SIDES Aušros Vartų moterų ir merginų draugija alkstančius skaniais valgiais 

pasotins.
CICERO Labdariai pravėdins šaltakošė ir turės iš Kaimo limonado.
TOWN OF LAKIEČTAI teiks dkilias dovanas — lazdeles.
MARQUETTE PARKO ir BRIDGEPORTO vyrai darys tvarką darže.
BRIGHTON PARKIEČIAI saujomis dalins lietuviškus saldainius.
ROSELANDAS ir ĮVEST PULLMANAS turės labai giliukingų ratų.
MELROSE PARKIEČIŲ jaunimas pagrąžins gėlėmis svečius.
A&TUONIOLIK IEČIŲ Šv. Onos Dr-ja turės skaniausias dešrukes ir jų atsivestos čigonės 

norintiems spės ateitį.
Bus daug svečių iš visos Chicagos ir apylinkės. Atvažiuokite, pasimatysite ir kartu parem

si te “Draugą”.
Visus nuoširdžiai kviečia

“DRAUGAS”

'■ ........ c ' '■■■■ b .n..■i. < i—■ a ■■ ii



I

LIETUVIAI AMERIKOJE 
: ROCRFORD, UIT

DRAUGAS
■■■ -------t-L'."!1 -

daug biznierių: Ign. Misevi- vo priešus. Ji gavo 19 punk-

Penktadienis, Rugp. 22, 1930

Darbai.

Pristatomas prie svetainės 
trisienis pereitą, šeštadienį

čius ir Varakojis, B. Stepa- 
navičius, Juška, Ausmanas,
J. Kailiukaitis ir kiti.

J. Kailiukaitis, kaip visuo-' plieksis su italų komanda
*• — »■ z y Įmet, taip šiame išvažiavime Lietuviai rengiasi skaitlin-1-o ir Povilo parap. išvaziavi-1 , A. . . .

į King’s Woods Susirin snmr^iai parėmė parapijos? gai atsilankyti ir saviesiems

Piknikai.

Rugp. 17 d. įvyko šv. Pet-

mas

smarkiai paaugo. Mat, susi- j atsilankę gal daugiau, bet ne
rinko gana daug smalkių ir! aiškus iš ryto oras kaip kų 
sparčių darbininkų. Jis auga! gąsdino.

tų, priešas tik 3.
Rugp. 24 d. 2:00 vai. “Pub

lic Park Service“ darže jis

J. Šemjotas, 1410 S. 49 Ct. 
Pirmam ‘Draugo’ piknikui p. 
J. F. Eudeikis davė tris au
tomobilius darbininkams nu-

didelis štukorius prie sūrių.
Jis kiekvienam duoda laimėti 
po sūrį. Jis bus ir “Draugo“ 
piknike.

vežti ir parvežtu Taip pat va- ( X Praeitų sekmadienį mus N. H.

Aleksandra Vitkauskaitė į 
Montreal, Canada.

M. Sereika į Cbicago. \
N. Paskavičius į Našlius,

, .... v . t> . reikalus ir pridavė daug gy-upo priduoti,ko pusėtinai žmonių. Butų, . / ... į „ , .. .vumo ir linksmumo prie ivai-i' Sodaucija.

žiuoja į “Draugo“ piknikų 
A. J. Krushinis, kuris užlai
ko Higli G radę Pliotography,
Enlarging, Framing, Oil Pain

rių žaislų. į Merginų Sodalicija rugp, 28 i ting etc., 1435 S. 49 Court;
Žodžiu, visas išvažiavimas j d. vakare rengia “Tango1 A. F. Pocius, kuris užlaiko di

gerb. klebonus kun. H. J. Vai
čiūnas išvažiavo atostogų ke-' 
lioras savaitėms. Važiuodams' 
pakeliui dalyvaus Federacijos 
XX Kongrese, Newark, N. J. 
Po Kongrseo ketina patrauk-

KATALIKIŠKAS LAIKRAŠ
TIS NAMUOSE - YRA 

SAULĖS SPINDULYS

toliau. Dar kokia savaitė lai - ■ išvažiavimu, susipynė ir
nusisekė gerai. Rasta gana Party“ parapijos darže, jei džiausiu krautuvę visokių ti į Minnesota valstijų.

./ daug turto miškuose, gražiai j bus šiltas ir gražus oras. Jei
ko ir galės būti įkurtuvės. Vėlįma^s jotnarkelis. Manį varė »nks„lin, jokių’„etiuka-'lvtij, ar smarkiai 
trukšmelis. Ar ne gerai! 1“ St- Keliotis, J. Zubmas, 1 ‘

Pr. Rimkus, Pr. Krikščiūnas,

Galvos skaudėjimas
Reumatiz 

mas
Neuralgijų.

Strėnų / >
įdiegimas 

Neuritis 
. štai

PaJengvintmas!

auksinių deimantinių bei si- j Radio stotis linki musų 
dabrinių daiktų, 4930 W. 14 gerb. klebonui laimingų atos 
str.; P. Putrim, kuris užlaiko .togų.
geriausių Meats, Fruits, Vege- 
tables and Groceries, 1437 S.
49 Ct.; A. J. Lutkus, kuris 
užlaiko Hardware, Paints,
Gils and Glases, 1421 S. 49 
Court; ponia Lukštienė, kuri

atšaltų
mų dalykų, bent Raporteriui, į “party“ įvyks parapijos sve

tainėje.
Sodalietės vis daugiau ima

,1 ,
neteko pastebėti. Elgtasi kul 
turingai. Taip ir dera rimta 
besidarbuojantiems žmonėms.

Atostogos baigiasi. Neužil- į Getautis, St. Valiulis, M. Sau- . . . . . , ..rtucivgu.- j turingai. Taip ir dera rimtai
go prasidės nauji mokslo me- Uas, St. Ivanauskas, St. Kas-I. .. .

pūtis, A. Rupšis, M. Budvidie-tai. Darbštesnieji vaikučiai 
jau laukia darbo. Šv. Petro ir 
Povilo par. mokykla baigia
ma atnaujinti. Suolai puikiai 
atrodo. Sutvarkyti. Grindys 
švarinamos. Karidorius puo
šiamas. >

K. Karvelis jau pradėjo 
ir varo pirmyn rengimų sve
tainėje naujo užlaido. Bus 
gražus. Biznierius J. Kailiu
kaitis pirmasis tapo ant už
laido užkraustytas.

darbuotis parapijos ir savo
c .... .v, • naudai Jų susirinkimai pa-Susitikau miškuose ir su • ., , / .

A „ ., ,, sidarys labai naudingi ir įdo-Sv. Petro ir Povilo par. kle- .... , .„... . .1, , . •, v.i -• linus, jei tik nepritruks įš-Buvo vaikinų, merginų ir t bonu, kuris vaikštinėjo nuo, _
vienų prie kitų pasišnekučiuo- j
x- t- • , , j x • I “partv“ reikėtų skaitliuti. Jis nusiskundė, kad turi! .. , ,v. , įga susirinkti, jas paremti ir Šv. Antano parapijos buda-
įe įe saps y is, nes, aS; iduoti drjJS0S toliau dirbti, vojimo ir paskolos bendrovės 

tik susigauna, kiekvienas ve- *1 7"
Lapinskas. Juodu kilnojo švo-.'dasi “užfundyti“ ko nors prie 1 16 &1 ne ranS^s

nė. Itin gerai pasisekė biznį 
varyti J. Sliauteraitei.

moterų lenktynės.
Bet visus šiame išvažiavi

me suįdomino lietuviai stip
ruoliai A. Zagurskis ir P.

rius. Kilnojo viena ranka ir . baro. Sunku, girdi, ištesėti.
abiem rankom. Pasirodė, kad , ,, , , , , . .x, Bekalbant, klebonui įsspru-j
jų rankos nepaprastai įsla- , , , , s. , . do keletas žodžių, kurie rodė .vintos ir stiprios. . ,. , . x. ,• , . j. . kokį tai širdies skausmų ir j

Abu vaikinai neisrodo to-. liūdesį. “Daug, saike, čia ma-

Raporteris.

CICERO, RL

GRAŽINA SAVO KRAU
TUVĘ.

P-rnas Z. Basinski, rakandų 
'pardavėjas, 1701-03 W. 47

užlaiko minkštų gėrimų už- St., pertaisinėja ir gražina i
eigų ir salę, 1500 S. 49 avė.;

pirm. ir “Draugo“ agentas'

savo krautuvę. Iš tos priežas
ties kainos yra nupigintos.

P-nas Basinski rakandų biz 
nyje buvo per 19 metų. Per

Neuritis MA 
tai greitas I 
^lengvinimas I

p. J. Mockus, rast. p. F. Strel- vjg^ laiką jo nusistatymas M bvisuomet 
čiunas, ir pirm. pagelb. Pr..,)uvo teikti £avo kortome-ltj.'V^

PERVIRŠIS RŪGŠTIES 
SARGINA - PAŠA

LINK JA!
Surugę viduriai, nevirškinimas, 

gesai. Tai ženklai, rodantys tik vie
ną, — rūgšties perviršį. Pilvo vidu
riai suerzinti. Perviršis rūgšties' 
raugina valgį pilve ir viduriuose.

Tą atitaisysi su alkalais. Geriausi 
tam alkalai yra Phillips Milk of 
Magnesia. Tik paimk šaukštą to ne
kenksmingo, veik be skonio vaisto 
vandens stikle. Veikia tuoj. Viduriai v 
atsitaiso. Į penkias minutas pralink
smės!! Rėmuo, gesal, galvos skau
dėjimai, susierzinimai arba nevirš
kinimas pranyks!

Pažink Phillips Milk of Magnesia 
ir busi pabaigęs su senaiš budais. 
Tai malonus būdas — tikras būdas 
apvalyti sistemą; pašalinti rūgšties 
perviršį.

kiais stipruoliais. Publikoje 
buvo matyti daug stambes
nių vyrų, bet nei vienas ne
pasikėsino taip tuos svorius 
pakilnoti kaip tiedu.

Juodu lankstė taip pat sto
ras vinis. Bet čia atsirado 
konkurentas St. Ivanauskas. 
Jis sulenkė storų vinį pana
šiai stipruoliams.

Juozas Misevičius anglių 
pardavėjas, pagalbėjo išva
žiavimo pasisekimui savo tro- 
ku viskų mišką nuvežęs. Kaip 
jis, taip ir jo moteris Adelė 
Misevičienė visuomet yra grei 
ti patarnavimu, darbu ir au
ka. Daug žmonių gėrisi ta jų

Radio Stotis A J J.
tau gražių žmonių, kurie ne-J x Ciceros radio stotis šiuo 
sinaudoja katalikų Bažnyčios laiku yra labai užimta. Mat, 
teikiamomis Dievo malonėmis. J“Draugo“ piknikas čia pat!

susieiname, šneku- Jis įvyksta sekmadieny, 24

PhiUips Milk of Magnesia per 50 .
metų buvo standartas pas daktarus, kilnia ypatybe ir juos pare 
25c. ir 50c. buteliai visose aptieko-
ee. Žiūrėk, kad tikrą gautum.

“Milk of Magnesia” buvo Chas.
H. Phillips Chemical kompanijos

mia jų biznyje. Girdėti, vis' 
daugiau linksta jų pusėn. Taip 

Suv. Valstijų registruotas vaizbos j ir turėtų būti.
Piknike pasirodė ir ganaženklas ir jo pirmtakuno. Chas. H, 

Phillips nuo 1875.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

Pasauliniame kare

m
Seno Krajaus

GYDO VISAS IjIGAŠ VYRŲ IR MOTERŲ 
KE2IURINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, piaučtp. Inkstų ir pūslės, už- 
nuodijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo Jus išgydyti, ateikite čia ir 
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
lį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėliomis iki 12 d. 
4200 West 20 St. kampas Keeler Avė.. Tel. Crawford 5573

KAROLINA KLKIZIENt
(Po tėvais Jurkaitė)

mirė rugpj. 21, 1930 m. 5:10 
vai. ryto, 45 metų amžiaus. 
Kilo iš Telšių Apskričio, Ku'.ių 
Parap., Mažumieataičlų Kaimo. 
Amerikoje išgyveno 18 Mietų.

Paliko didellaime nuMidlme 
vyrą Antaną) Ir gimines,, o Lie
tuvoj seserį Oną.

Kūnas pašarvotas 521 W. 36 
St. Laidotuvės įvyks panedėly 
rugpj. 25. Iš namų 8 vai. bus 
atlydėta į «v. Jurgio bažny
čią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapineg.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nuliūdę:
Vyras Ir Gimines. 

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudelkls, Yardg 1741.

A. ™|" A.

KOTRINA
MARTIŠIENE

(Po tėvais Maziliausklutė po 
pirmu vyru Vizbarienė)

Mirė rugpj. 19 1930, m. 1:30 
vai. po pietų. 44 metų amžiaus. 
A. o, Kotrina gimus Chicagoj, 
III.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Pranciškų vieną rfunų Vi
limą Vizbarą ir vieną dukterį 
Oną, du ftvogerlu Joną Htatke- 
vičių ir Antaną Jakaitį, dvi 
podukras Jakaičiutės ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas grab. But
kaus koplyčioj 710 W. 18 St.

Laidotuvės įvyks Subatoj, 
Rugpj. 23. 1^ koplyčios 8:30
vai. bus atlydėta J Dievo Ap- 
velzdos par. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta J Sv. Kazimiero kapi
nes.

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

Nuliūdę;
Vyras, Kimus, Duktė 

ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Butkus & Co. C&naI 3161.

galti sulaikyt dar- 
pasiduot galvos skaudėji- 

! mui, bet visuomet galit gaut tokio;
ripim« cepriansias nrpkes į kankynės palengvinimą! Plliukė airiaillS geriausias preKes UZ Bayer Aspirin kiekvieną ka»tj
prieinamiausias kainas. i palengvins galvos skausmą. Visiška
£ (nekenksmingas; tūkstančių gydyto

jų rekomenduotas vaistas. Sėkmin
gas priešnuodis skausmui, karį mi
lijonai vyrų ir moterų naudoja tu
rėdami šalti, ir galvos skaudėjimą; 
neuralgiją ar neuritį; reujnatizmą 
strėnų skaudėjimą, skaudančius są
narius, ir tt. Paskaitykit nurodytus 
budus vartoti kurio eina kartu 
Bayer Aspirin ir persitikrinsit, kiek 
skaudėjimo šios piliukės jums tik
ras Aspirinas Turi medikalį patvir
tinimą. Žinot ką imat. Dėželėj žodi; 
“tikras“ raudonai parašytas

BAYER 
ASPIRIN

Zakarauskas; važiuoja • * m 
corpore“ L. Vyčių 14 kuopa.

“Draugo“ piknike dalyvaus 
ir Žemaičių choras iš Cicero, 
po vadovyste p. A. Valan
čiaus ir p. Kaz. Žilvičio. Cho
ras senai jau praktikuojąs.

ATVYKO IŠ LIETUVOS.

I Scandinavian American Li
nijos laivu “United States“

. . , . ¥. . i— ----- -------------■" Bus ir lietuvis vengras, ku- iš Lietuvos atvyko šie:
cmojamės, bet viduje, širdyje^ rugpiučio. Gauną žinią, duos vaist k ata.
vis skaudu. Dievuliau, kur kad daug Ciceros biznieriuj rfmn : ,
jie nukeliaus be tikėjimo ir Į važiuos į piknikų. Važiuos

Dabar

sakramentų pagalbos? Ar majp. Jankauskas, kuris laiko di- 
nai, kad gali būti linksma ku-į džiausiu aptiekų (Drug sto-1 
nigui, matant esančius nelai- re) ant 49 Ct. it 14 gatvės; 
mėje ir jos nematančius? Aš J. Kaikaris, kuris laiko duo- 
tikiu, kad jie žengia pražutin, nos kepyklų N. 5008 W. 14 
norėčiau gelbėti, bet pagal- St.; Julius J. Remdžus, kuris 
bos nepriima ir nuo jos šąli- į turi didžiausių Furnisliings 
naši“. •, -< i ’ ?J*i:and shoes* krautuvę po N.

Tenka gyventi su tuo aštriu' 4928 W. 14 st.; Vincentas Ka- 
skausmu širdyje.

runų. ; . ! ! j 3įt
Ponas J. Šileikis ketino bū

ti su savo liūkių mašina ir 
sako, kad kiekvienas ant tos 
mašinos galės savo liukį iš
bandyti.

Labdarių 3 kuopos komisi
ja jau viskų turi prisirengus 
dėl Ice Cream Parlor ir lauks 

“afeihmkaf8įrfvečių:
Girdėt, ruošias važiuoti į pik 

nikų ir biznierius p. Anglis- 
kis, kuris užlaiko minkštų gė
rimų užeigų, 14 str. ir 50 avė.;

Adomas ir Julia Varašiai į 
Pittsburgh, Pa.

Kazys Gudas į Brooklynų. 
Albertas Štokas į Chicago. 
Uršulė Usonienė i Detroit.

kanauskas, kuris laiko ice 
Choras. ,cream parlor, 1437 S. 49 St.;

Sekm., rugp. 24 d. parapi-Paul Masokas, kuris laiko 
jos darže choras žada turėti minkštų gėrimų užeigų po N. nr
savo piknikų. Jis, beto, ren- J401 S. 48 Court; p. F. Mi- A* BernadlSiUS’ kuris užlaiko 
giasi jau prie Vytauto 500 iiauskas, hftiris visuomet lai
mėtų sukaktuvių apvaikščio- ko fresh bakery goods, 1425 
jimo. f ’ S. 49 Avė.; P. Bukauskas, ku-

“Baseball Team“. ris užlaiko geriausio Paints
Rugp. 17 d. lietuvių Šv.1 & Oils, Varnishes, Wall Pa- 

Vardo dr-jos “baseball“ ko-'per, and Glass, 4938 W. 15 arkliukais ir kiekvienas ant 
manda smarkiai supliekė sa- St.; J. F. Eudeikio, graborys- jų galės savo liukį bandyti.

tės Ciceros skyriaus vedėjas Antanas Rabačtuskas yra

ditižiausį anglių yardų ir že
mų visus ciceriečius apšildo.

Šv. Antano parapijos kom. 
trustisas J. Brazauskas at
vyks į piknikų su lenktyniais

GYDUOLĖ, KURI 
VISAD GELBSTI
Tos and Improvcd. Qold
Medai Haarlem Oil Capsules”, 
■žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai'* 
▼ardo kiekvienoje dėžutėje.

sguTSS
▼ HAARLIM Olf

ADVOKATAI

Telephone Dearborn 0057

F. C GRERNAW
ADVOKATAS

160 No. La Šalie St. Rm. 14B
CHICAGO, ILL,

Nuo 9:30 iki 6 vai. vak.
Local Office: 1900 S. UNION 

Tel Roosevelt 8710
▼ai. nuo 6 iki 9 vai. rak. 

(Išskiriant seredos)

SESUO M. NUORIU
(Bronislova Levgaudaitė) 

mirė rugpj. 21. 1930 m, 3:30 
vai. 24 metų amžiaus. Gimus 
yra Visų šventų Par. Chicago, 
III.

Sunkiai susirgusi plaučių li
ga, buvo pargabenta iš Ryti
nių valstybių Chicagon, o iš 
čia, . kiek apgydyta, pasiųsta į 
Šv. Jono Sanatoriją, Spring- 
flfeld, III.

Jos kūnas bus purveštas iš 
Springflejdo šiandie, rugp. 22 
d. apie 5 vai. vakare ir bus 
pašarvotas šv. Kazimiero Se
serų Vienuolyne 2601 W. Mar- 
ąuette Rd.

I-aidotuvėg įvyks šeštadieny
je, rugp. 23 d. 9 vai. ryto bus 
atlaikytos gedulingos pamaldos 
už mirusios sellą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus daly
vauti šiose laidotuvėse.

Nulludustos:
šv. Kjuimero Seserys.

ATIDAROMA

KROMEL’S PHARMAGY
LIETUVIŠKA APTIEKA 

Jos. M. Kromel, R. Ph. G. S&v., 
i S9O2 Dcodar St., Ind. Harbor, Indi

Pildau receptus, užlaikau, visokių 
rųšių vaistus, duodu draugiškus pa
tarimus. Taipgi užlaikau ice crcamo 
ir soda Fountain parlorų. Kviečiu 
visus Indiana Harbora, East Chicago 
ir Hammondo lietuvius kreiptis su 
visais vaistų reikalais.

A, A. OLIS
ADVOKATAS

11 SO. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9M

Vakarais 
3241 30. HALSTED STREET

Tel. Victory 0562 
7-9 vai. vak. apart Panedėlio Ir

Pėtnyčios

Saugus Pirmi Morgičiai
YRA PUIKUS INVESTMENTAS

Sis bankas siūlo savo patarimus ir nu
rodymus laiku, kuomet saugumas ir pasiti
kėjimas lošia taip svarbių rolę žmoga/us in- 
vestmentų programe.

Central^z&^Rank
A TRUST COMPANY

UK)WeJt35tf» Street 
AStateBcak • • • • AClMringHoaaeBa&k

Valstijinls Bankas Biržos Bankas

Telefonas BOULEVARD 4600

PILNAS EGZAMINAS 

$5.00 TIKTAI 15,00
8PECIAžxZ8TA»

Taigi nenusiminkit, bet eikit pa* 
tikrą specialistą, ne pas kokį nepa- 
tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno lšegsamlnsvlmo. 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 — 8cope —- Raggl 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakterlologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų ak
ras negeroves. Ir Jeigu ai paimsiu 
jus gydyU, tai jūsų sveikata Ir <y- 
vumaa sugryš Jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų. Inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokią ulslsenėjusią, jei- 
kerėjusią, cbroailką ligą, kurį ne
pasidavė net gabiam žeimynos gy
dytojui, neaUdėlloklt neatėję pat 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1016
20 W. JAOKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto 1M 
1 po pietų. Vakarais nuo 6 Iki t 

Nedėliomis nuo 10 ryto Ud I 
pe pietų

JURU B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS 

105 W. Adams St. Rm. 21]
Telephone Randolph 6717

2101 W. 2& St. 6 iki 9
Telephone Roosevelt 1010 

Name: 0 iki o ryte Tel. Renub. 90<

JUN U6HMSMS
LIETUVB ADVOKATE

2221 West 22nd Street
Arti Lsavitt Street 

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 
kare. Seredamis ir Pčtnyčif 
mis nuo 9 iki 6.

J. P, WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS

127 No. Dearborn Street
Room 028 

Tel. Franklin 4177
Nuo 9 iki 1 Išėmus Subttag

52 East 107-th Street
Kampas Mlchlgan Ava 

Tel. Puilman 0000 
8n» » IM- 0- vnfc te- anketoj*
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GRABORIAI: PIKNIKO tINELtS.

Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Illinois

S. M. SAUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WBST 18 STREET

Tai. Roosevelt 7SIS

KĄ DARYTI VAIKUI 
SU SLOGOMIS.

Kuomet jūsų kūdiki* turi slogas 
alvutėj, tai jam palengvinti (dedant 
olėtą lašelių alboleno j Snervytes

DAKTARAI:
X A. Tičkus, iš Brigliton'

Park, pasipuošęs grašiai sa-
X -l X uv.,.. .nsievą symų uavuuj. jvuu pašaunuVO didžiulį troklĮ, veb l)ruu- 8i0gll8t tai laiRyk jį Šiltai ir teestie

go’ pikniko darbininkus. Prie'j® -įdurėiiai įtuosi. Tam tikslui dak
“ * tarai nataria r letch^rio (Tnjitnrin
“Draugo” ntuno stovės jis

S. D. LACHAWICZ
LIBTUrte GRABORIUS

PatarnaiJa laidotuvėse kuoplgiau- 
ela. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu besite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2516 Arba 2611

2314 W. 23rd Place
Chicago, IU.
BKYRIUS:

1439 S. 49 Court Cicero, UI.
Tel. Cicero 6927

J. Lulevičins
GRABORIUS m 
BALSAMUOTOJAS

Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Modemiš
ka koplyčia veltui.
1108 S. Halsted 
S t. Chicago, III.

Tel. Vlctory tilt

Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th St.

J, F. RADZ1US
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHKAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 15- 
dlrbystės,

OFISAS
888 West 18 Street 
Telef. Canal #174 
SKYRIUS: 3288 S. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4088.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 AUBURN AVENUE

nuo 7:30 ryto sekmadienyje.
X Metropolitan Wet Wash

Telefonas Grovehill 82(2

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

‘rjr“,iSmXSr ,2433 W. MABQUETTE BOAD
ricina, bet netąso ir nesargina. Mi- Nuo 9 __  12 vai. ryto. Nuo 2 vai. —
Ulonai hiotlnų žino, kaip greit Cas- b ir 7 iki 9 vai. vakare.

Itorįa nutildo verkianti vaiką ir kaip Į
greit užmigdo -nerimastingą kūdiki Seredomls nuo 9 — 12 vai. ryto 
J kaip greit pašaliną dieglį, gesus, i 
vidurių suirimą ir tt. Kad apsaugoti

kieriams dovanas. nuo ‘*M*0,3ų’ Fletcheri0 ’
X Kurie gerb. biznierių ar-! rtJ°e_buteUo_ 

ba šiaip žmonių norėtų duo
ti “Draugo” piknikui dova
nų, malonėkite pranešti į 
“Draugo” ofisų.

X Vįsį pikniko rėmėjai bus 
skelbiami “Drauge”.

Kampas 46th ir Paulina Sta.
Tel. Boulevard 5203 - 8413

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

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. ’B. Hadley Uo. 
Koplyčia Dykai

710 AVEST 18th STREET
Canal 3161

A. PETKUS GO.
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja graži koplyčia dykai 
4256 SO. MOZART ST. 

Tel. Virginia 1290

Nedėliotais pagal sutartĮ.

Ofiso Tel. Vlctory 3687

Of. Ir Res. Tel. Hemlock 2874

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

Antras ofisas Ir Resldenclja

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v. Ofiso Vai. Nuo 0-12 rytais: nuo 7-9

DR. J. J. KONARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 43 STREET 
Kertė So. Weatern Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2330

Nedėlioj pagal susitarimą

• 5ą rasi ant kiekvieno tikros Casto- Ofiso Tel. Virginia 0036
- Rezidencijos: Van Buren 5858

Ofiso Tel. Victory 3898 
Rezidencijos Tel. Dreiel 9191

vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-8 po 
piet. Utarn. ir SubaL Nuo 8-9 valp 
Šventadieniais pagal sutarimą.

ŠIRDINGAI AČIŪ.

Brighton Park. — Rugp. 
13 ,d. buvo surengta puota— 
pagerbti p-lę Onų Nevulytę. 
Šiuomi norime padėkoti vl-

. v. . . , * . Įsoms ir visiems, kurie daly-’
vavo musų parengime ir pn-

DR. T- DUNDULIS , br. a. a. rūth
Tel. Canal 8784 Republtc 8498

čių chorų ir būtinai nori su
riesti We8t Sidės Panevėžie
čių chorų “Draugo” piknike, 
įklausysime. <

*4.

X Town of Lake biznieriai 
žada atvykti į Riversidę 24 
rugp. i “Draugo” piknikų 
ir parodyti, kaip panašias 
pramogas remti. Su jais at- 
vyksęs garsus rėmėjas Cipri- 
jonas Zaturskis.

SUMUŠĖ VEIKĖJĄ.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.

Vai.; nuo 8:30 iki 9:30 vak.

Rez. Tel. Midway 5512

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

Ofisas 8102 So. Halsted St 
Kampas 31 Street 

VALANDOS: 1—8 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomis Ir šventadionlalB 10-12

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

Telef. Wilmette 195 arba 
Canal 1713

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėlials 
Ir Ketvergais vakare

Tel. Hetnlock 8700 
Rez. Tel.

DR. B. ARON
Prospect 0818

»

DR. A. RAČKUS

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

v '

sidėjo prie jos papuošimo.
t

Širdingai ačiū gerb. dvasios 
vadui kun. F. Vaitukaičiui už' 
atsilankymų ir gražų pasvei- j 
kinimų, p. A. Nausėdienei už I 
gražų vakaro vedimų, p-lei į
P. Petkiutei, p. B. Bitautie-__________________
nei, p. M. Jamušauskienei, Tel. Wentworth 3000 
Dr. pp. Rakauskiams, art. p.
J. Kudirkai, p-lei Iz. Klebai- 
tei, p. M. Šedienei, p. O. A- 
lelunienei, p. Gudui ir visoms 
20 kp. narėms, kurios prisi-

Bridgeport. — Rugp. 17 d. 
10:30 vai. vak. prie 32 Place 
ir Auburn avė. bomeliai su
mušė A. Vardauskų, sudaužy
dami galvų. Nukentėjęs tuo
jau nugabentas Šv. Povilo li

goninėn. Ligonis eina pras
tyn. Manoma daryti operacijų 
galvoj. Ligoninės kambario
No. 207.

R&porteris.

' / v'-' -J - ’

Ambulance Patarnavimas
Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar

navimą.
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.

PAORABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

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

SKYRIUS
4447 So. Fairfleld Avenue

Tel. Lafayette 0727 
SKYRIUS

1410 So. 49th Ct., Cicero
Tel. Cicero 3794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue Tel. Boulevard 3201

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisaa 6155 South Kedzle

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

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAB 
Gydo stalgias Ir chroniškas ilgas

vyrų, moterų Ir valkų

DARO OPERACIJAS
IJgonius priima kasdieną nuo 

pietų Iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomls tik 

lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Rez. Tel. Stewart 8131

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptle-

Tel. Lafayette 5798

. , 6558 SO. HALSTED STREETaėio prie dovanos, ir visoms i _ . « „ .
į-i- Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare atsilankiusioms į vakarėlį. |

I-------------------------------------------- --------------
Rengimo Komisija,

P. Vaičekauskienė,
M. Barštienė.

Telefonas Boulevard 1939

AR ŽINOTE, KAD
Iš Lietuvos vyrai, kaipo milžinai 

atvažiuoja ir visiems čaznpionams 
per nosis duoda.

Taip ir T. A D. tonikas visiems 
seniems tohikams duoda ir apgali.

T. A, D. dar tik kelių metų senu
mo, o jau turi tūkstančius vartoto- 

| jų ir nuo jų padėkavonių. T. A. D.
1 būdamas vienoj formoj, gydo daug 
i ligų. Reikalaukit iš savo aptiekos ar- 
| ba išdirbystės.

T. A. D. PRODUCTS 
3133 So. Halsted St. Chicago, Rl- 

'•r'.
so Ir Res. Boulevard 6913

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

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

Res. 8201 S. WĄLLACE STREET

JOHN SMETANA, 0. D.

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

kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. [)ffįce: 4459 g. Califomia Avė. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet Tel.

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, IU.

Prospect 1938.
Senas ofisas toj pačioj vietoj:

4801 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
8 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7828 
Rez. 8841 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1989. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

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

Tel. Kenwood 6107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzle 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DR. ŽMilIDZINAS
GYDYTOJAS. CHIRURGĄ’t IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drevei 6321 

Vai.: 8 iki 19 ryto
8-8 vai. vakare

DENTIST AI

PRANEŠIMAS
Tel. Boulevard 7042

Nedėlioję pagal sutarti.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street- 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 62«> 

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

I
; Tel. Canal 0267 Res. Prospect (889

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED BT.

Rezidencija (600 So. Arteslan Avė. 
Valandos 11 ryto iki 1 po pietų

I Iki 8:30 vakar.

DR. C. Z. VEZELIS DR. CHARLES SEGAL

Rezidencija 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

NedSllomU 
Susita ru«

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR.VAITUSH, O.P.D.

DENTISTAS

Persikėlė į nauja vietą po num.

1545 WEST 47 STREET
šalę Depositors State Bank skersai 

Peoples National Bank arti 
Ashland Avenue

OPTOMETRISTAS
Į Aklų Ekspertas ir pritaikymo akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE

Įpiatt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 
Pastebėklt mano Iškabas

Ival. 9:30 ryt Iki 8:30 vak. Seredo- 
Į mis 9:30 Iki 12 v. Nedėliomis nėr

Skirtų valandų. Room 3 
Phone Canal OR2S

A. f A

JUOZAPAS
PETROKAS

mirė rugpj. 20, 1980 m. 10:50 
vai. vak., sulaukęs pusamžio. 
Kito IšKaseintų Apskričio, Vi
duklės Parap. Ir m. Ameriko
je išgyveno 28 metus.

Paliko dideliame nubudime 
du broliu, Rapolą Fort Wash- 
ington, D. C. ir Antaną, seserį 
Rozaliją, švogerį Antaną Bel- 
norį, anukus ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage. Laidotuvės įvyks 
Subatoj, rugp. 23 Iš koplyčios 
8 vai. bus atlydėtas į ftv. Kry
žiaus bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Sv. Kazimiero kapl- 
ees. • i •

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuludę:
Broliai. Sesuo, ftvųgeri“

Ir Glmnlės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudelkis. Yards 1741.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą kuris 
esti priežastimgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
regystę.

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

Speclale atyda atkreipiama moky- 
| klos vaikučiams.

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

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
v Tel. Boulevard 7589

-----------

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
den'tistas

2201 AVEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutartį

Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVI. 
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo lt—11 nuo 1—4 pe 

pistų: 7—8:18 vakare 
Nedėliomis 18 Iki 13 

Telef. Midway 2880

Tel. Boulevard 1481

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušarto

3343 SO. HALSTED STREE®
Valandos: Nuo 1 — 4 p P.

T—9 vakare
Boulevard 7689

Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.. Nuo 9 ryto Iki 8 vakaro

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

DR. HERZMAN 1
Iš RUSIJOS'

Gerai lietuviams žinomas per >9 
motus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušerio

Gydo staigias ir chroniška* Il
gas vyrų, moterų Ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros prietaisus.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVI8 AKIŲ 8PE0IAUSTA8

Ofisaa ir Akinių DirbtuvS 
756 West 35th St.
Kampas Ilnlstod St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8 
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

Įsitaisė modernišką ofisą po 
num. 4847 W. 14 St. Cicero, 

11. Pirmiau Dr. Gussen turė- 
o ofisą Nortb Sidėj, o Cice-Į 

roj laikė skyrių. Dabar Cico- 
roj susilaukė tiek pacientų, 
kad Nortb Sidėj skyrių užda
rė.

Dr. Gusseno pacientai jo 
darbu pilnai patenkinti. Be to 
Dr. Gussen ineina į dabartinę 
žmonių sunkią padėtį, tai yra 
atsižvelgdamas į bedarbę, pa
tarnavimą teikia už prieina- 
m, kainą. į

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 13 pietų Ir 
nuo 8 iki 7:80 vai. vakare.

Tel. ofiso Canal 3110 Res. So. ShOM 
2238, arba Randdlph 8800.

DR. MADRIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezldencljoe Tel. Plaza 8208

VALANDOS:
Nuo 10 Iki.12 dieną 
Nuo 2 Iki 3 po pietų.
Nuo 1 UU 9 vakare.
NedSl. nuo 10 Iki 12 dieną
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C H I C A
PRANEŠIMAS. rems parapijos reikalus, ku

rių turime daug.

.komisiją, kuri lankys susirin- 
J kimus ir rūpinsis bazaio rei
kalais. Ją paseks ir kitos dr- 
jos, skirdamos aukų sulig sa
vo išgalės.

ištekėjus, žūva savo giminei 
ir tautai.

UETUV1AMS LAIŠKAI 
CHICAGOS PAŠTE

ŽMOGŽUDIS SUIMTAS, 
IŠPAŽINO

•_ North Side. — Dar yra ren
giamas vienas draugiškas pa
rapijos išvažiavimas į Polonia 
daržą, 7 d. rugsėjo. Turėjo
me jau du parapijos pikni
ku. Vienas buvo “per šaltas”, 
o kitas “per karstas”, tai 
gal kam iš parapijonų ir su
trukdė atsilankymą. Bet da
bar taikoma dėl visą, nes 
rudens oras visados būva ge
resnis negu pavasario. Taigi,■ar*
"yra vilties, kad į šį išvažia- 

atsi lankys ir pa

Jau kalbama ir apie meti- Ekstra parapijos komitetų 
nį parapijos bazarą, kuris bus (susirinkimas bus 22 d. rugp. 
labai trumpas, t. y. tik 3 die- 7 valandą vakare, parap. švė
nas. Prasidės 28 d. rūgs. Pas- tainėj.
kui bus 5 d. spalio ir 12 d. spa
lio baigsime, kad nereikėtų 
ilgai žmonių varginti, ypač 
bazaro darbininkus.

Vienas iš Komitetų. Į

WEST SIDE ŽINIOS.

. .vimą visi

Draugijos, kaip kas met re
mia parapiją, parems ir šį
met. Jau girdėjau, jog Šv. 
Mykolo draugija paskyrė ba- 
zarui aukų $25.00 ir išrinko

RAMOVA
Puikiausias Teatras

Chicagoj
35 ir So. Halsted Street

Metinių Sukaktuvių Paskutinės dvi Dienos.
Pėtn. ir Sub. Rugp j. Aug. 22, 23

“SOLDIERS & WOMX3X’’

Dalyvauja Aileen Pringle, Grant Withers ir ki
ti garsus artistai.

Be to dar bus rodoma
“SPRING SONG” ir “OFFICE STEPS”

Visi atsilankiusieji vyrai, moterys ir vaikai pa
vaišinami ice creamu ir “birthday cakeu”.

Kviečiame visus į “Birthday Party”.

X Aušros Vartų par. mo
kyklos kambariai skubiai gra
žinami, dažomi. Atrodys, it 
naujai pastatytas.

X Katalikai tėvai privalo 
katalikiškai auklėti savo vai
kučius. Tą gali padaryti tik 
parapijos mokykloje. Viešose 
mokyklose .negauna vaikai 
tikybinio išauklėjimo.

X Labai negražiai atrodo 
išsklaidytos gatvėse popieros. 
Reikėtų namų savininkams 
daugiau 'žiūrėti švaros, o grei
čiau gaus nuomoninkų Į sa
vo namus.

West Side yra labai gera 
ir patogi darbininkams kolo
nija. Labai lengva pasiekti 
įvairiais būdais miesto vidurį. 
Nuomos pigios.

X “Draugo” pikniką visa 
West Side nuoširdžiai pa
rems. Sekmadienyje vyksime 
į Riversidę.

X Gera būtų, jei motinė
lės sugebėtų savo dukrelių 
mintis pakreipti prie lietu
vių jaunuolių ir neleistų ar-, 
timų pažinčių su svetimtau
čiais. Už airio, žydo ar italo

REIKIA VARGONININKO
Tuoj reikia vargonininko, 

gerai žinančio savo amatą.
KUN. V. VILKUTAITIS 

6527 Superior Avė.
Cleveland, Ohio.

X Dievo Apveizdos par. 
šv. Onos dr-ja savo susirinki
me nutarė šauniai pasidar
buoti “Draugo” piknike. 
Taipgi darbuosis Juozas Bu-

4 Butkiewicz J.
11 Gricis Tamosis 

Jurgutienei Onai 
Straksu Raimond
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kaltas ir Grikšas pne strai-j ILLINOIS DEMOKRATŲ 
j kieno. Matijošaitis su savo . SUVAŽIAVIMAS
draugais darbuosis prie įvai- j .__________ 1

rių biznių. Graborius p. Sku- h SPRINGFIELD, III., rugp.
das nuveš j pikniką šv. Onos 
dr-jos narės.

CARSON CITY, Mich., ru
gp. 22. — Suimtas W. H. De
ivis, 25 m., kurs policijai iš
pažino, kad jis vienam ūky, ne
toli Ionia, Mieli., nušovė naš
lį# Dora Loree, 63 m., pirmiau 
privertęs ją parašyti jam 2Q0 
idol. čekį. Žmogžudis čekį iš
keitė Fenwick bankoje.

jos malūninkai miltus gami
no daugiausia iš įvežamų iŠ 
užsienių javų grūdų, kurie pa
sirodė toli pigesni už nami
nius grūdus. Nuo to daug ken
tėjo latviai ūkininkai.

Latvijos valdžia tad išspre
ndė, kad miltams gaminti ma
lūninkai būtinai vartotų 50 
nuošimčių latvių grūdų.

RADIO KONCERTAI
KLAUSYKITE LIETUVIŲ 

RADIO PROGRAMŲ 
E X T R A

Radio programų diena ir va
landa permainyta. Iš nedė
lios perkelta į subatą. 6 vai. 
vak. iš tos pat stoties — 

WCFL 970 K. 
Ketverge iš WHFC 1420 K.

nuo 7 iki 8 vai. vakare 
Vasaros iriuos kainos ant Radio

21. — Illinois valstybės demo
kratų partija čia turi suva

žiavimą (konvenciją). Suva
žiavimas yra griežtai nusista- 
itęs prieš prohibiciją. Stovi <ž 
18-ojo priedo atšaukimą. Sme
rkia milžiniškas republikonų 
kandidatų išlaidas politinėse 
kampanijose.

į FORT WAYNE, Ind., ru
gp. 21. — Renki plėšikai už- 
įpuolė Broadway State banką. 
Pagrobė 5,912 dol. Pašovė vie
ną tarnautoją.

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

luk&inlų ir slda- 
orlnlų daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių, 
rekordų Ir t. t 
Taisau laikrodžius 
Ir muclkos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8380

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

LATVIJA SUVARŽO JAVŲ 
GRŪDŲ ĮVEŽIMĄ

RYGA, rugp. 22. — Latvi-

Barbernė, geras biznis, pigi ren- 
da, puiki proga geram žmogui. 2970 
Sberidan Rd,

Gera trigubų balsų koncertina. 
Tik >50. Otto E. Georgi 1738 No. 
Callfornia avė.

RADIO
Jei jūsų radio nedirba gerai, 
tai šaukite

A. J. ŽVIRBLIS 
Lafayette 8227 Chicago, UI.

Pigiai, gražus vietrola su rekor
dais. 225 No. Lockwood avė.

Parsiduoda pilni rak. 6 ka>nb. apt. 
>250. Reik pamatyt, kąd {vertinti. 
ISvažiuojam. Silver, 1449 E. 66 PI. 
Fairfaz 6672.

Delicatessen, priešais teatrą.. 4 
kamb. gyv. Rendos >25. Pigiai. >300. 
151« W. 69 St.

Lietuvių Radio Valanda 

Perkelta Į

SUBATĄ NUO 6 IK! 7 VAL 
VflK. IŠ STOTIES WCFL 970 K. i

Budriko programų nedėliomis daugiau nebebus. 
Už tai bus subatomis kadangi subatomis nuo 6 iki 
7 vai. vakaro publika turi daugiaus laiko klausyti.

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417 S. HALSTED ST.

X * Telefonas Boulevard 4705

PASTABA: Subatos programas bus gražus ir 
indomus. Dalyvaus daug naujų artistų. Dalyvaus p- 
nia Kubilienė alto iš Bostono, Vanagaitis, Olšauskas 
su kanklėmis, Sauris ir Budriko orkestrą. Taigi nuo
širdžiai prašome subatoj rugpj. 23 d. 6 vai. vak. už- 
sistatyti savo radios ant stoties WCFL 970 k., o iš- 
girsite puikų programą.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, Sau
kit

GREEN VALLEV 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto Ir gurių. 

4444 SO. PAULINA. STREET 
Tel. Boulevard 1389

Atwater Kent 7 tūbų su viskuo

49.00
R. C. -A. Radiola 10 tub.ų su vls-

kuo už 49.00
3parton 9 tūbų su viskuo

“ 99.00
Victor 10 tūbų "Su viskuo

109.00
Brunswick 9 tūbų su viskuo

* 98.00
Brunswlck Radiola sy * phonogra- 

fu krūvoje už .OO

Zenith Radio 9 tu- ^)O
Pirm negu plrkslte radio pama

tykite Budriko krautuvėse radios 
visų Standard išdirbysžių, kur pa
tys galite persitikrinti Sale prie 
šalies Jvairių modelėj *-•

JOS. F. BUDRIK INC.
3417-21 SO. HALSTED ST.

Tel. Boulevard 4705

GENERAL MOTORS 
RADIOS

3343 SO. HALSTED ST.

AUTOMOBILIAI

NAUJI STUDEBAKER
FREE WHEELING IS HEBEI ' 
Ateikite ir pažiūrėkite Naujus STU-

DEBAKER 1931 modelius, kurie 
turi stebėtinus pagerinimus, kuriu 
neturi nei vienas kitas automobilis 
kaip Studebaker.

MIDLAND MOTOR SALES
KASULIS Savininkas

4492 Archer Avenue
Telefonas Lafayette 7139

WILLYS, WILLYS KNIGHT 
IR WHIPPET

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažą kalną.

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės { mus

WHITE SOX MOTOR SALES 

610 West 35 Street
Tai. Tards 0499

HUPMOBILE
Geriausi ir Stipriausi Automobiliai.

Jei Tamlsta nori pirkti Automo
bili, pirmiausiai praSoma ateiti pas 
mus Ir pamatyti HUPMOBILE 1931
.modelių, kurie tikrai Tamlstaa nus
tebina savo gražumu, greitumu, ir 
visa konstrukcija. Kaina >1,195. 
f.o.b. ir aukščiau.

BALZEKAS MOTORS 
6012-14 So. Kedzie Avė. 

Telef. Republic 9004

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAI6E
Kaina *845.00 F. O. B.

Jei manai pirkti karą, pirmiausiai
ateik pas r..us ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius už žemą kalną.

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

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: Vainora^ J. Lankys 
Telefonas Lafayette «•••

3962 Archer Avenue

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 Plymoutb $590.00 f.o.b.

GAGE PARK MOTOR 
SALES

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

Telefonas Prospect 5669

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EKPRESS

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

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

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic, 5099

Mes pervežame daiktus ir j 
kitus miestus.

GERAS BIZNIS PIGIAI.
Parsiduoda gazolino stotis, 

garadžius ir Storas reikalingų 
daiktų dėl automobilių. Yrai 6 
kambarių pagyvenimas. Vis
kas įrengta kuogeriausia. Biz
nis išdirbtas per 6 metus. Mai
nysiu į prapertę Marąuette 
Parke arba Brighton Parke. 
Tą biznio šaką suprantantis 
darys gerus pinigus. Atsišau- 
kit tuojau.

Stanley Kanapackis
5158 So. Westem avė.

Tel. Prospect 8157

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORįJĮA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6524

ES
Būdavo jam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, apmurinam 
medinį namą po vieną plytą.

t r cisjrrjpi? m Atrodo murinis> p° t0 oau n®- 
•’* 1^ri_K 0_ ^UJ’lreik pentyt. Turim namų ant 

pardavimo ir mainymo.

Tel. Lafayette 8662 Ofisas ir Rez. 
ir 2384 4401 S. Mozart St.

GENERALIAI KONTRAKTORIAI 
Real Estate ir visokia apdrauda 

Notary Public 
Skyrius 4429 So. Falrfleld

- Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namą Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674

REAL ESTATE
Tel. Lafayette 6719

AUG. SALDUKAS
REAL ESTATE

Rendavimas, Paskolos ir Apdrauda 
(Insurance)

4038 Archer Avė., Chicago, UI.

Parsiduoda 8 kamb. plytų ree., lo
tas 62x125, labai pigiai. 2329 So. 
Central Pk. avė.

Parsiduoda eąuity 5 kamb. bung. 
bal. kontrakto >50 mėn. ir nuoš. H. 
Goding, 10325 Etnerald avė., Cedar- 
crest 0766.

Bung. 5 kamb. plytų, pardav. ar 
maln? j žemę prie viešk. ar gaz. sto
ti. Sav. 1444 So. Clinton avė., Ber- 
wyn, Iii.

F A R M O S

Telef. Republic 6396
D. GRICIUS

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prieinamlausios.
2452 WEST 69th STREET

FOUR LEAF 0L0VER 
C0NSTRUCTI0N

Fundamentai 
Cementiniai bloksai 
Garadžial, porčlal

2 metų laido Išhnokėjimul 
Taipgi budavojam visokius naujus

namus.

Pardavimui 80 ak. farma, gera 
žemė, pagerinta, akm. kelias, 70 
mali. { Chicago. H. W. Marble, 
W!heatfleld, Ind.

436 W. 45 St.
Arba

2100 W. 23 St.

Yards 2124

Canal 5065

JOHN PAKEL & CO.
Generaliai Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WĖST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367

Rez. Grovehill 1680

SENIAUSIS LIETUVIS ,
ELEKTROS KONTRAK

TORIUS
Suvedu elektrą. Darbą garantuoju. 

W. P. STEPHAN ELECTRIC CO.
2522 So. Halsted Street 

Telef. Vl« tory 7459

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

0. Navadomskis, Savininkas 
Elektros kontraktorius 

2515 W. 22 St. Tel. Ganai 2591

Phone Republic 4949

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorius

Mes moliavojime. dekoruojame Ir 
ISpoperluojame visokius namus. 
Musų kainos labai prelnamos Ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

FARMA ANT MAINYMO
40 akerių farma. Vištų ir 

ančių didelis pulkas, arkliai, 
karvės, cementinis kelias iki 
durų. Tarp trijų didelių mie
stų — Plymouth, Culvert ir 
Argos. Upė teka pro farmos 
galą. Laukai apsėti. Mainy
mo priežastį patirsit ant vie
tos. •

BEN. J. ASTRAUSKAS
Plymouth, Ind*.

Raute 4, Boz 95

MORGIČIAI-PASKOLOS
Telefonas Canal 7213

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo Kontraktorius 

Maliavų Ir sieninės popieros krau
tuvė. Naujas atakas.

2134 So. LEAVITT ST. CHICAGO

A. M. BUTCHAS
Maliavų ir visokių geležinių 

daiktų (hardware) krautuvė.
Atliekame maliavojimo dar

bus iš lauko ir vidaus, taipgi 
plumerio, taisome elektrikas, 
įdedame šilto vandens pečius 
ir tt. Kainos prieinamos.

4414 So. Rockwell St.
Tel. Lafayette 4689

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausia.

4426 So. Western Avė. 
Tel. Lafayette 8227

ATMINK SAVO NAUDAI
kad vesdamas visus reikalus per

S. L. FABIAN & CO.
809 West S5th St. Chicago 
Tel. Boulvd. 0811 arba 0774

Perkam Mortgičius ir Kontraktus. 
Skollnam pinigus ant njfnų. 
Parduodam ir išmainom visokį

turtą.
Padarom davernastes ir pirkimo 

bei
Pardavimo Notarlallškus raštus. 
Siunčiam pinigus Ir Laivokortes. 
Atsakantis patarnavimas yra pa-

sekmingumo. Mes Gvarantuojam sa
vo atliktą darbą.

fiapoe Telef. 
Hemlock >847

Namų Telef. 
Republlo 6411

JOHN YERKES
Plumbing & Heating Lietuvis 

KONTRAKTO RIU8 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

SKOLINAM PINIGUS
$50,00 iki $30,000 

neimam ’komiso iki $300.00

J. NAMON & CO.
Po Valstijos Priežiūra
6755 So. Western Avė.
Telefonas Grovehill 1038


