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SPRENDŽIAMASIS MŪŠIS 
KINIJOJ

IISPANIJA PRIEŠ FEDE- 
RUOTĄ EUROPĄ

SHANGHAT, birž. 27. — 
Išilgai Haichow-Tungkwan ge-

MADRIDAS, birž. 27. — 
Ispanijos ministerių kabinę-.

ležinkelio, llonan provincijoj, -tas nepripažįsta Franci jos už
vedamas kruviniausias vald- įsienių ministerio Briando su- 
žios kariuomenės su šiaurie- i manymo sufederuoti Europos
cių armijomis mūsis.

Praneša, kad tai sprendžia
masis mūšis. Laimėjusi pusė 
iškils Kinijos priešaky, kada
ngi šiandie Kinija yra be at- 
sakomingos valdžios.

ISLANDIJOJ IŠKILMĖS

valstybes.
Ispanija, sako ispanų kabi

netas, turi tampresnių sąry
šių su Pietų Amerika, negu 
su Europa.

Nežiūrint to, ministeriai 
aukština to sumanymo prakil- 
nuosius tikslus.

RYGA, birž. 27. — Iš Vo- 
-kietijos j Rusiją nuvežta 10,- 
000 veislinių triušių. Ištiki- 
miausiems komunistų darbini- 
inkains miestuose bus duota 
po porą triušių veislei. Tuo 
būdu tie darbininkai turėsią 
pakaktinai mėsos.

• Rusijoj ilgas laikas trūksta 
įmėsos, ypač riebumų. Dauge
lis darbininkų serga džiova.

Bolševikų valdžia darbuojas 
iš Amerikos parsisiūzdinti da
ug taukų. Šalę didesniųjų mie
stų ji planuoja įkurti didelius 
triušių auginimo ūkius. Atei- 

ity visi darbininkai būsią ap
rūpinti triušiena.

ŽUVO BRANGUS PLIENO 
VAMZDIS

Skaudu Komisi ia Vis Dar Svarsto 
Praarto Ir Raštininko Raportus
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(“Draugui” Telegrama). 

NIAGARA FALLS, N. Y.,
• • I
birž. 26. — Lietuvos atstovas 
p. Balutis aplankė L. R- K.

S. Amer. Seimą. Referendu
mas panaikintas. Pirmininko 
ir raštininko raportus vis' dar 
sprendžia skundų (teismo) ko
misija. Mickeliūnas.

Lietuvoje Išdegė Alsėdžių 
Miestelis

KAUNAS, birž. 26. — Al
sėdžių miestely suruoštos iš
kilmės. Savanorių gaisrininkų 
kuoj>a įsigijo naują šmirkš-

MIRĖ KAN. A. ALEKNA

THINGVELLIR, Islandija, 
birž. 27. — Vakar šioj saloj 
prasidėjo trijų dienų iškilmės 
— minėti Islandijos parlame
nto (althing) 1,000 metų su
kaktuves.

Iškilmėse dalyvauja Skan
dinavijos karaliai, daug sve
timų valstybių atstovų, ir kt.

MEKSIKOJ NAUJI SU
KILIMAI

GUBERNATORIUS STRI- 
CKLAND PASILIEKA 

VIETOJE

> HAVANA, Kuba, birž. 27. 
— Francflzas prof. G. Glau
des padirbdino milžinišką 
plieno vamzdį, 5,905 pėdų il
gą. Šį vamzdį norėta įleisti 

r jūron, juomi pagauti dalį šil
do,jo vandens srovės, kuri plau 
ikia iš Meksikos užlajos ir tą 
fsrovę pajungti elektros gamy
bai. Vamzdis atsiėjo apie 1,-

> 000,000 dol.

Stumiant vamzdį jūros to
lumon sutruko prilaikomos jį 
plieno virvės ir vamzdis nu

te...
Tai pulkininko L. L. Deitrick sūnus Daniel, 6 metų, 

jau gali tokius “sportus” atlikti, kaip čia parodoma. Kas 
iš jo bus jam paaugus? Šis vaizdas nutrauktas m. San 
Francisco, ,£al.

CHICAGĄ PALIETE SMAR
KI VĖTRA

Birželio 12 d. Kaune mirė 

kan. Antanas Alekna, žymus 
tynę vandeniui lieti^ tad Lietuvos Istorikas, visuome

nės veikėjas ir universiteto 

profesorius.

norėta išmėginti pritaisius 
prie senovės aparato — pum-j 
pos.

Tam tikslui gaisrininkų vi
ršininkas šalę miestelio pade
gė vieną nemažą 'pašiūrę ir 
pašaukti gaisrininkai gesinti 
gaisrą. Kol gaisrininkai su 
senomis gesinimo prietaiso'jflfis

LIETUVA SIŪLOMA KAN
DIDATU I TAUTŲ SĄ- 

GOS TARYBĄ

LONDONAS, birž. 27. — 
Britanijos valdžia užginčija 
žinią, kad ji pašalinusi Maltos 
gubernatorių Stricklandą. Ma
ltoje konstitucija suspenduo
ta, bet gubernatoriui duota 
laisvė ar pasilikti savo vie
toje ar' pasitraukti^ Kol-kas 
jis pasilieka vietoje, kad tuo 
būdu “nepasiduoti Vatikano
norams.

BEDARBIAI PUOLĖ 
ROTUŽĘ

VVINNIPEG, Kanada, birž. 
27. — Apie 3(J9 bedarbių, ko
munistams vadovaujant, norė
jo pasimatyti su miesto ma
joru rotužėje. Pasimatymas 
atsakytas. Tada komunistų su
kurstyti' žmonės varu pradė
jo veržtis į rotužę. Policija

EL PASO, Tex., birž. 26. —
Meksikos mieste Chihuabua 
prasidėjo nauji sukilimai. Chi
huabua valstijoj kandidato J 
gubernatorius M. Prieto šali
ninkai užpuolė gubernatoriaus,
Almada rūmus. Gubernato
rius su saviškių būriu suspė-
jo pabėgti. Kilo kova su poli- į įBrmėjo jaros dagnan. Kas 
ei,.ja. Žuvo Chihuabua miesto
]|)lici,Jos vįršflninkas *įr /.rys 
valstijos Įstatymų leidimo ru
imų nariai.

Gubernatorius atvyko Į Ju- 
arez ir čia įkūrė laikiną savo 
ofisą.

34 ŽUVĘ DEMONSTRA
CIJOSE

BUENOS AIRES, Argenti
na, birž. 27. — Iš Bolivijos 
gauta žinia, kad tos respubli
kos sostinėje darbininkai ben
drai su studentais suruošę de
monstracijas. Policija 34 as
menis nužudė. Tarp žuvusių 
yra vaikų ir moterų.

IŠGRIAUTA KINIEČIŲ 
MISIJA, MISIONIERIAI 

PABĖGO

AVASHINGTON, birž. 26. 
Amerikos generalis konsu- 

pastojo kelią. Daug bedarbių lis Lockhart iš Hankowo pra-
sužeista. Areštuotas 
komunistų vadas.

VVASHINGTON, birž. 26. 
— Kongreso žemesnieji rūmai 
išsprendė skirti specialį komi
tetą, kuriam bus pavesta pa
tirti busimos politinės kampa
nijos išlaidas. Kongresas nori 
žinoti, kaip daug išlaidų tu

rės kandidatai į Kongreso 
atstovus.

vienas I neša, kad 3,000 komunistų plė
šikų užpuolė katalikų misiją 
Ihvangshihkang, už 40 mylių 
nuo IIankowo ties Yangtze u- 
pe. Misija išgriauta, miestelis 
apiplėštas. Katalikai kunigai 
misionieriai ir Seserys vienuo 
lės podraug su nemažu skai
čiumi gyventojų suspėjo pabė
gti į japonieČių karo laivus 
upėje. Kunigi} misionierių yra 
šeši. Visi priguli Pranciškonų

gali jį iškelti ?

UŽDARYTA SPECIALĖ 
SESIJA

CHICAGOS SAUGUMO 

TARYBOS ĮSPĖJIMAI

Vakar anksti ryte Chicagą 
ir apylinkes palietė smarki 
vėtra, lietus, perkūnijos. La
biausia nukentėjo • Melrose 
Park, Forest Park, Maywood 
ir Oak Park. Namai sugadin
ti, daug medžių išlaužyta, iš
rauta, daug telefono ir elek-

i Artinasi . Liepos Ketvirtoji 
! diena — šios šalies nepriklau- 
1 somybės minėjimas. Chicagos 
•Saugumo Taryba įspėja ^gy
ventojus, idant jie patys visi 
/būtų sargyboje tą dieną, kad ^rOs nutraukta.

i SPRINGFIELD, III., birž. 
,26. — Baigta valstybės įsta
tymu leidimo rūmų, specialė 

■sesija. Visi mokesčių (taksų) 
ipatvarkymo sumanymai pri
pažinti. Tų sumanymų net 32.

i Visi sumanymai pasiusti 
generaliam valstybės prokuro- 
irui, paskui bus įduoti patvi įr
itinti gubernatoriui. Kai-ku- 
riems yra reikalingi piliečių 
.'balsavimai (referendumai).

jordenui iš Cincinnati bažnyti
nėm Pranciškonų provincijos. 
Kunigai su vienuolėmis nuvy
ko į Hankową.

i Hwangshihkange-gi komuni
stai plėšikai 48 valandas te- 
irorizavo gyventojus.

Kun. misionierių (Ferrary 
plėšikai buvo nutvėrę, bet pa
leido, kada japoniečių laivo 
kapitonas jiems pagrąšino kul- 
kasvaidžiais.
' Už suteikimą kunigams ir 
vienuolėms prieglaudos japo
niečių laive konsulis Lockhart 
asmeniškai reiškė padėkos ja
poniečių konsuliui, gi konsu- 
,lis tą padėką pasiuntė laivo 
kapitonui.

.uždraustos mieste naudoti į- 
vairios prieinoninės ugnys ne
būtų miesto ribose parduoda
mos ir naudojamos be specia- 
lio gaisrininkų viršininko lei
dinio. Be tokio pat leidimo y- 
ra uždrausta prieinonines ug
nis deginti. Už pardavimą be 
leidimų yra numatytos baus
mės.

Šoko per langą, pašautas

Į pagyvenimą namuose, 700 
No. Wells gat., įsikraustė ne
gras G. Girardir pasislėpė po 
viena lova, kad nakčia namus 
apvogti.

i Namiškiai tečiaus jį paste
bėjo. Tad jis šoko per langą 
iš antrojo aukšto. Kada lei
dosi bėgti, poliemonas pašo
vė į koją ir paėmė į kalėjimo 
ligoninę.

Prieš priemonines ugnis

Chicagos sveikumo komisio- 
nierius Dr. Kegel kreipias į 
miesto aldermonų tarybą pa
tardamas, kad ji visiškai už
draustų priemoninių ugnių 
mieste pardavimą ir vartoji
mą.

Apdraudos agento Kopel- 
man tris pagrobėjus teisinas 
nubaudė po 20 metų kalėjimo 
kiekvieną.

Chicago mieste vietomis va
nduo užliejo gatves, vanduo 
nesuspėjo Įsisiurbti į nuova
das.

Suomijos spaudos pajudin
tas klausimas dėl Pabaltijo 

nuvyko, liepsnos apsiautė vi- , valstybės kandidatūros į Taū- 
tų Sąjungos tarybą buvo gv-( 

/vai svarstomas ką tik pasibai
gusios Baltijos jūros žurnali- 
jstų konferencijos kuluaruose?. 
Kaip paaiškėjo, Pabaltijo vai- ‘ 
stybėms patekti į tarybą Šie-,* 

i met labai maža galimumo. Į •
Seirijų valsčiuj, Paliūnų. vietą rimtai pretenduojanti ' 

kaime perkūnas sudegino Ka- į Skandinavija, ir didžiose vai-/ 
zlausko gyv. namus. Nuosto- g^ybėse jau net pasiektas su- 

Į sitarimas dėl Norvegijos kan-

są pašiūrę ir ugnis persimetė 
ant artimųjų trobesių. Sude
gė šimtai namų. Gaisrininkų 
viršininkas kažkur išnvko. <

TRYS GAISRAI

lių padarė 2,000 litų.

Gegužės 31 d. gaisrai kilo'didatūros. Del to šis klausi- 
A. Panemunės valsčiuj, Vir-|mas realesnės reikšmės Pab»* 

Visam gyvenimui šužeglių kaime. Sudegė Gra-'ltijy gali įgyti tik po trejų 
Iš Cook apskrities kalėjimo 'bausk,) naniai ir tvarto dalis. Į metu. Tuomet jos šansai bus 

■Atvykę ugniagesiai ir apylin- daug stipresni. Kandidatėms į 
kės gyventojai gaisrui plėstis darybą iš Pabaltijo valstybių

kituomet pabėgęs Earl Mc- 
Lean buvo suimtas Floridoj
ir grąžintas į Chicagą. Teis- neIe’do
mas jį nubaudė kalėjimu nuo 
vienerių metų ligi gyvos gal
vos.

■ Milionas dolerių nuostolių
Praneša, kad Chicagos mu- 

inicipalinėj orlaivių stoty an
dai kilęs gaisras padaręs vie
ną milioną dolerių nuostolių. 
Gaisras kilęs iš elektros ki
birkščių.

Trečias gaisras siautė to

numatomos tik Lietuva ir La
tvija, nes estai iš materialinių, 

[sumetimų nuo tos vietos atsi-,
paties valsčiaus Pakalniškių ,itiniuose slnok.
kaime. Čia «~»r»iOTtaMe
šlapiko gyvenamas būtims na- Ld Paba|tijui svarbu si, 
mas. Kol atvyko uKn'»Bes.a' . Kuri trij„ valsty.
namas visai snpleskejo. R. užims _ turi HK

antraeilės reikšmės. Pabalti- 
jis šiuo klausimu turėtų eiti 
išvien, ir Estija vienodai su
tiktų paremti tiek Latvijos,', 
tiek Lietuvos kandidatūrą. E.

PINGA DUONA

Rugių kainoms dar nukri
tus, pinga ir juoda duona. Ta

rčiau jos kainos kritimas nėra 
proporcingas rugių pigimui. 
Dabar už juodos duonos kilo-

Sudegė pavilijonas
Gaisras sunaikino O. Hen

ry parke pasilinksminimų pa- .gramą imama tik 35 centus

PLATINKITE “DRAUGĄ”

vilijoną Willow Springs.

KETURI LAKŪNAI NEW 
YORKE

NEW YORK, birž. 27. - 
Vakar vakare iš Nowfound- 
lando atskrido keturi lakūnai, 
kurie tomis dienomis orlaiviu 
“Southern Cross” perskrido 
Atlantiką.

New Yorke jie iškilmingai 
priimti.

vietoj seniau imtų 50—60 ce
ntų.

CHICAGO IR APYLIN- 
“R.’^KES. — Išdalies apsiniaukę; 

maža temperatūroje atmaina,

SUDEGĖ LOVOJ PINIGAI

Baisogalos valsčiuj, Kėme- 
žų kaime perkūnas trenkė į 
■Gudaičių namą ir sudegino. 
Drauge su namu sudegė 590 
litų, kuriuos šeimininkas bu
vo paslėps lovoj. Iš viso nuo
stolių padaryta už 3,000 litų.

4‘R.”

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų ,. $10.00 

Britanijos 1 sv. sterl. 4.8d 

Francijos 100 frankų 3.9X 

Italijos 100 lirų 5.23 

Belgijos 100 belgų 13.94 

Sveicaiijos 100 frankų 19.37 

Vokietijos 100 markių 23.83

i
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ninku yra uždaromos; visiškai laisvai veikia 
lenkų organizacijos, kuomet lietuvių yra val
džios persekiojamos.

Nors lietuviai iš prigimties yra ramūs 
ir kantrūs, tačiau lenkų pasielgimai ir žvė
riški lietuvių žudymai išves juos iš kantry
bės. Turi prasidėti kova su tais, kurie dide
lę mūsų žemės dalį užgrobė, kurie persekio
ja mūsų brolius Vilniuje, kurie žudo lietu
vių jaunimų.

Toji kova turėtų prasidėti namie t. y.
Lietuvoje. Tuojau turėtų būti uždaryta duris 

lenkų prekėms; turėtų būti prižiūrimas len
kų mokyklų ir organizacijų Lietuvoje veiki
mas, nes jame išauga mūsų tautos priešai, i |os nuomonės

DARBA
DARBININKŲ SKYRIUS

GAMYBOS PERVIRŠIO 

KLAUSIMAS.

Šių dienų nedarbui ir blo
giems laikams yra kaltas dau
giausia visokios gamybos per-

SS/

mužas darbininkų skaičius. 
Netekę darbų darbininkai ne
gali kitų darbų sau gauti ir 
štai tuo budu didinamas ne
darbas.

ainy bos perviršio klausi

prigulinčių užmokesnių. Vie-, NAUJAS KONFEDERATŲ
nę kompanijų darbininkai 
traukia tieson. Antri metai 
ji nemokėjusi darbininkams 
dalių užmokesnių.

Iš to matosi, kad anglių 
pramonėje gyvuoja didelė be
tvarkė. Nuo to kenčia darbi 
ninkai ir patys pramoninkai.

viršis. Apie tai rašo Ne\v mas yra svarbus klausimas.
Yorke leidžiamas laikraštis j Jo išsprendimui yra reika-

“ Journal of Connnerce”. Sa-Į lingu ne kelių, bet visų pra- 
ko, daugelis bankininkų yra moninkų kooperuoti.

DARBO SU KAPITALU 
KOVA VOKIETIJOJ.

Saitas.

LIETUVOS SANTYKIAI SU LENKAIS.

Lenkijos šnipai, norintieji Lietuvą pražudyti.

Gaila, kad dabartinė tautininkų vyriau
sybė darė ir tebedaro žygius artintis su Len
kija, sudarant tam tikras sutartis, o aplen
kiant Vilniaus krašto klausinių. Gaila, taip
gi, kad vyriausybė duoda didžiausią laisvę

Gamybos perviršis tautoje 
yra panašus žmogui, kurs 
perdaug valgo. Persivalgęs ne 
betenka skonio arba pakenkia 
visai savo kūno sistemai ir 
serga.

ANGLEKASIAMS MAŽINA
MI UŽMOKESNIAI.

lenkų veikimui Lietuvoje, o surakina ran
kas tikrų mūsų tautos sūnų, jos vaduotojų ir
gynėjų. Be to, tenka gailėtis ir dėl to, kad, prumPu Liiku pagaminama 
nežiūrint lenkų mums daromų šunybių, tau- Į^esuspėjama nei parduoti, nei

Vakarų Virginijos valsty
bėje anglių kasyklų darbinin- 

Taip gamybos perviršis at- kams mažinami užmokesniai.
siliepia Į tautų. Visko perdaug

Žiniomis iš Berlyno, Vokie 
tija ima kilti didelė darbo 
su kapitalu kova. Kai-kas spė 
ja, kad ta įsisiūbavusi kova 
gali supurtyti ir išjudinti eko
nominius Vokietijos pamatus.

Kaip žinoma, Vokietijoj 
šiais laikais gyvuoja didelis 
nedarbas. Daugiau kaip po
rai milionų bedarbių mokama 
šiokia — tokia pašelpa iš vai-

VIRŠININKAS.

Labai dažnai matome spaudoje tokių įvy
kių lietuvių lenkų santykiuose, kurie nieko 
gero nelemia. Lenkai labai dažnai lietu

vius užpuldinėja, žudo, provokuoja.

Ilgam pasiliks atminty lenkų pasielgi
mas Dmitraukos kaime, gegužės 18 d., kur 
lenkų kareiviai su durtuvais, šautuvais ir
granatomis užpuolė ramiai ir kultūringai be-/
silinksminantį lietuvių jaunimų, iš kurio tar
po vienas jaunikaitis tapo užmūštas, kitas 
mirtinai sužeistas, daug moterų ir merginų 
buvo primuštų. Į tų namų, kuriame jaunimas 
ramiai žaidė, įmesta bomba. Išardyta namo 

vidus, išstatyta į mirties pavojų daugybė
žmonių. I

Negalimas daiktas, kad kareiviai savo
' iniciatyva taip elgtųs. Greičiausia jiems iš 
aukščiau buvo liepta taip žiauriai su lietu
viais pasielgti su tikslu — iššaukti konfliktų 
tarp dviejų valstybių, manant iš jo Lenkijai 
pandų padaryti, o gal pasidaryti sau progų 
pulti Lietuvą ir jų, kaip ir Vilnių, pavergti.

Del tokių skaudžių įvykių mūsų tauta 
negali būti rami. Ji privalo budėti ir vieny

tis, kad atėjus reikalui galėtų apsiginti nuo
žiaurių užpuolikų.

Mums rodos, kad nežiūrint daugybės len
kų šunybių Lietuvai daromų, Lietuvoje per
daug yra lenkams nusileidimų. Jie lietu
vius šaudo ir kankina, o Lietuvoje jie pil
niausia laisvę turi netik kaipo piliečiai, bet 
ir kaipo valstybės priešai, kurie viduje kasą 
Lietuvai duobę.

Lietuvos spaudos žiniomis, lenkų prekės 
iki šiol tebėra Lietuvos rinkoje, leidžiama 
užlaikyti lenkų privatines mokyklas, kuomet 
lietuvių tokios privatinės mokyklos tauti-

tininku diktatūra stiprina lenkų ekonominę 
būklę, leidžiant jų prekėms užimti žymių vie
tą Lietuvos rinkoje.

DAR BLOGIAU.

vartoti. Pagaliau neturima 
kur nei dėti. Dėlto sustoja 
darbai. Kada nėrą darbų, su- 
prantama, yra blogi laikai. 
Didelė darbininkų didžiuma 
neturi ištekliaus, kad kokį

Tai esą daroma, kad apsidrau
sti kompeticijos, ty. kasyklų1 iždo. Didžiosiose dar-
kompanijų vedamos tarpusa-Įįstaigose permaža darbo. 
vės konkurencijos. Kompani rpas paį įr įvairiose kasyklose, federatų _  kareivių

G?::. T. 7;. St^plienson, nau
jas J. A. V. civilio karo kon-

jos iškelia konipeticijų dar
bininkų lėšomis. Kada jos ku
rių įsmunka Į nepavykimus, 
tada mažina darbininkams už- 
mokesnius ir šūkauja apie su

laiką gyventi ir maitintis bejvo vargus.
SLA. seimas iškėlė aikštėn dar vienų 

nemalonų dalyką, būtent, kad tos organiza
cijos viršūnėse sėdi veidmainiai. Mes manė 
me, kad seimo vadai Įtraukdami Dievo var
dų į priesaiką, bent šiek tiek turėjo geros 
valios ir nuoširdumo, dėl to tikintieji delega
tai karštai tų parėmė ir mes tuo pasidžiaugė
me. Bet socialistų laikraštis “N-nos” sako: 
“Jie siūlė įdėti žodį ‘Dievas’ į priesaikų ne 
dėl to, kad jie tiki į-Dievų, o tik dėl tam 
tikrų oportunistinių arba politinių sumeti
mų”.

■ ■■

“Vieni jų manė, kad ta priesaika už
kils kelių į SLA. viršininkus tam tikros par
tijos žmonėms (būtent, bolševikams): kiti 
aiškinosi privačiuose pasikalbėjimuose, kad 
jie netiki į Dievų' ir dėlto jiems vistiek, ar 
tas žodis būs įdėtas, ar ne. Mūsų supratimu, 
t*ii yra cinikai, kurie neturi jokių įsitikini
mu”.

darbo. Kada nėra ištekliaus, 
kįla vargas, alkis ir skurdas.

Didžiausia pasauly minkš
tųjų anglių kasyklų kompani-

Patiems pramoninkams yra zacijos viršininkas, 
nelengvi laikai.

Į tai atsižvelgus, kai-kurio- 
se pramonėse darbininkams 
sumžinti užmokesniai. Darbi
ninkai tam priešinasi ir is-

organi-

Praeitą žiemų ir ši pavasa
rį daug kalb ia apie nedarbu, 
bet labai mažai apie ofisų 

’darbininkų (tarnautojų) pa
kelia kovų. Jie pareiškia, kad dėtį, rašo New Yorko laik-
Aisas laikas jų uždarbiai buvo ragįįs “Journal of Comnier-

Tai gamybos perviršio pa- ja — Consolidation Coal Co., 
sekos. I seniau paskelbė, kad ji per

Kaip gamybos perviršio nu
sikratyti ?

PRIE TĖVELIO KAPO.
----------o----------

(Tąsa).
Marytė šiandien paskutinį kartą a- 

tėjo tėvelio atlankyti, nes vėliau nuo 
bandos niekas jo neišleis. Ji savo silp
nutėmis rankutėmis sukasė gražią lysę 
ir pasodino gėlių, kad jos pražydusios 
primintų tėveliui nekaltą kūdikį — jo 
dukrelę Marytę.

Marytė alkana per visą dieną triū
sė prie kapo, kuris jai buvo labai bran
gus, ir nepajuto, kaip pradėjo artintis 
vakaras. Artinosi tamsi naktis, savo 
juodu apsiaustu siausdama visas apy
linkes. Marytei net baugu pasidarė tarp 
kapų, kur tik mirusieji ilsėjosi; tačiau 
nuo mylimo tėvelio kapo ji negreit gali 
atsiskirti. Ji čia visas dienas, praleis
davo prie kapo, bet dabar turėjo varg
šė atsisveikinti su juo ilgesniam laikui.

Marytė atsiklaupė sukalbėti poterių 
už savo tėvelio sielą. Jai skausmas 
spaudė širdį, negalėjo net atsikvėpti. 
Atsiminė ji, kaip praėjusį.pavasarį su 
tėveliu taisė lyselę ant mažiausiojo bro- 
Marytė peršalo tą naktį ant kapų užmi
gusi, o motina, dingus vaikui ir negrį
žus vakare, dar daugiau nusilpo ir abi

tik alkio uždarbiai. Tuos už
darbius dar daugiau apkar
pius, gyvenimas tikrai negali
mas, ne vien nepakenčiamas.

Svarbiausioji darbininkų 
kovos priemonė — tai strei
kas, gi darbdavių — pramo- .ra 
ninku — lokautas. Tad šiandie 
Vokietijoj abi priemonės pla
čiai naudojamos. Kada dar- 

nius, papigina anglis ir ganu-|hininkni suMia 8treikus ir 
na daugiau anglių, negu pa- |kvie-ianli į darbus aMsako

sekančiu du darbuosis stabi
lizuoti anglių gamybų, panai-

Aukščiau minėtas laikraštis Ikindama viršgamybų. Dabar
siūlo tokių priemonių: gamin
ti tik gerosios rūšies daiktus

ta pati kompanija paskelbė, 
kad ji anos programos atsisa-

ir imti visuomenei prieinamą kanti. Tai esą tdoel, kad ki- 
kainą. Tas reiškia, gaminto
jai neturi variuėtis, kad kuo- 
daugiau pelnyti, kad trumpu1 
laiku pralobti. Kainos turi 
būt visuomenę į save pa
traukiančios, žmonėms priei
namos. Tokiu budu daugiau 
visko butų parduota ir darbai 
nebūtų nutraukti.

tos mažosios kompanijos ma 
žiną darbininkams . užmokės -

Taigi, matote — su šios organizacijos 
vadais yra daug blogiau, negu kas galėjo 
įsivaizduoti. Del to ir nestebėtina, kad jon’m , .
pnvrso bolševikų, socialistų ir dar kitokių, 'reikalinga visko tik
kurio organizacijai garbės nedaro ir jų į pa- fck; kiek reika|alljama; pcr.
vojų išstato.

ce”. Ofisų darbininkai yra be
jėgiai ekonominiu atžvilgiu. 
Jų padėtis plačiųjai visuome
nei yra svetima. Jie netriukš
mauja ir tokiu budu visuo- 

i menės domės neatkreipia į sa-

prastai.
Tai paskelbusi Consolida

tion Coal Company priduria, 
kad ji taip pat turinti papi
ginti anglims kainas ir to- 

Toliaus tas laikraštis nuro- darbininkams užniokes- 
do, kad gamintojai daugiau
atsižvelgtų į pristatymo ir 
suvartojimo senąjį įstatymų.

gryžti, darbdaviai skelbia lo
kautus. Tas reiškia, dirbtuvė
se nutraukia kadir mažiausius 
darbus, dirbtuvės uždaro ir 
laukia darbininkų pasidavimo.

Bet darbininkai ne visados 
gali pasiduoti tokiam auto- 
kratizmui. Pasidavimas reiš
kia vergiją. Ir kada dirbtu
vės uždarytos, padaugėja be

‘karna ir kiek suvartojama.

nius mažinanti nuo> 12 ligi 
14 nuošimčių.

Tokia padėtis yra Fairmont.
W. Va., ir kitur.

Laikraščiai praneša, kad i darbių skaičius. Nuo to im
toj Virginijoj mažosios anglių kenčia ne vieni darbininkai, - 

bet lygiai visuomenė ir vai-j

Įstabus paveikslai iŠ 
kovos Chateau-Thier- 
ry!
Orlaiviai, tankai, ar
tilerija, raitarija., pės
tininkai ir kiti veiki
me!
Indoinxs gnkiai, šarvai 
ir reikmenos visą ar
mijos dalių.
Didžiausia Karinė de
monstracija S. V.! 
Dideli Thearle — Duf- 
ficld Co. fireworksai.

KARINIS rtUSA- 
MENTAS ir PARODA

ŠEŠTO KORPUSO LAUKAS 
S. V. ARMIJOS.

Birželio 21 iki 29 
» SOLDIER JTELD. ORANT PARK 

CHICAGO
Vakarais Popiečiais 2:15 vai.

8 vai. Birželio 22. 28,29
ĮŽANGA 81.00

Bet mes vis dėlto pasiliekame tos nuo
monės, jog SLA. didžiuma yra katalikai, tik 
gaila, kad jie nėra organizuoti ir negali at- įvesti dideli pagerinimai, t. y. 

Isispirti mažesnei grupei bolševikų, socialistų'mašinerijos ir kitokios priė
ji? anot “N-nų” cinikų, oportunistų, veidmai-'taisos. Mechaniškomis prie- 
nių etc., kurie kovoje prieš Dievą bendrų monėmis greitai viskas gami-

Deja, šis patvarkymas šian
die yra supainiotas. Gamybai

kasyklų kompanijos tikrai 
nukentėjusios pastaraisiais 
keleliais metais sekant kom
peticijos kovai.

Kai-kurios yra bankmtiju- 
sios. Kasyklos visai uždary-

stybė.

Vokietijoj darbininkai savo, 
didžiumoje yra organizuoti 
ir susiklausą. Del menkniekių 
jie nestreikuoja. Pakyla tik

tos. Kai-kurios ■ ilgas laikas tada, kada pamato sau didelį
frontą pajėgia pastatyti. narna. Tai gamybai reikalinga neišmokėjusios darbininkams pavojų. Aguona.

Vaikams 50c., Rezervuotos vietos 
81.50, Box’o sėdynės 83.50

Grynas pelnas eis A,|my Rciief Dr- 
jai su&elpimul našlių ir našlaičių rc- 
gulerės armijos kareivių.

su Maryte stojo kovon su mirtimi. Ma
rytė iš didelio karščio kledėjo ir karto
jo žodžius: “Tėveli, aš pas tave ateinu 
su motute, ar tu mudviejų lauki?” Kas 
kart jos menkutės jėgos silpnėjo ir po 
trijų dienų užmerkė Marytė mėlynąsias 
akutes amžinai...

Motina, gulėdama kitoj lovoj ir ma
tydama skiriantis savo mylimą dukrelę 
iš šio pasaulio, sušuko: “Dieve, ar Tu 
mane vieną tose kančiose palikai, kad 
atėmei paskutinę mano viltį!” Bet gai
lestingasis Dievas antrą dieną pasišau
kė ir ją, kuri troško kartu į vieną duo
bę atsigulti su savo mylima Maryte.

Našlės lūšnoje užviešpatavo amži
na tyla, nes abiejų gyventojų gulėjo 
tik šalti kūnai ir jų veidai jau šypso
josi ano pasaulio džiaugsmu... Kaimy
nai susirinkę ruošė laidotuves ir liūdė
jo tokiu reginiu.

Dvi mirties aukos, rytui išaušus 
buvo lydimos j tuos pat kapus, kur 
prieš dvi savaites buvo palaidotas naš
lės vyras;

Atkastas tas pats kapas ir sugul
dyta visa šeimyna į vieną duobę. Su
sirinkusieji buvo sugraudinti tokiu vai
zdu.

Nespėjo Marytės gėlės atgyti ant

tėvelio kapo, kaip ji pati su motute 
čion atvyko apsigyventi. Dabar niekas 
jų kapo nepuošia, niekas gėlių nesodi
na, tik saulės karšti spinduliai kaitina 
smėlį ir pietų vėjelis pusto jį j šalis.

Ilsisi Marytė ramybėje, tarpe savo 
tėvelio ir motutės, nuo kurių ji neno
rėjo atsiskirti.

Ramybės Duktė.

“L i e t u v a”
Negrų profesoriaus Beri Beri pastabos iš

Lietuvos gyvenimo.

(Tokia antraše 101 nuni. vie
nos Afrikos tautelės “Czc-Cze” 
dienrašty randame ilgų, gan įdo
mų straipsnį.

Be abejo ne su visu kuo gali
me sutikti, kai kas atvaizduota pa
viršutiniškai, arba net klaidingai.

Straipsnis rašytas garsaus 
Kongo universiteto prof. Beri-Beri, 
to paties profesoriaus, kuris ka
daise bebūdamas Ženevoje, Tautų

sąjungos posėdy, prisiklausęs p. 
Voldemaro kalbų, susiįdomavo tuo 
kraštu, kurį šis atstovavo, ir jo 
maloniai kviečiamas, pažadėjo Lie
tuvą aplankyti. Taigi pasėką to 
apsilankymo minėtą straipsnį iš
vertę lietuvių kalbon ir paduoda
me maloniems skaitytojams).

Truputis geografijos bei etnografijos.
Lietuva — Litbuania kraštas rytų 

pietų Brazilijos jūros pakrantėje, nuo mū
sų tėvynės (Kongo) toli toli į šiaurę. Lie
tuva, berods, vienintelė jiasauly jūrų val
stybė, kuri neturi jūrų laivyno. Tuo at
žvilgiu ji atsilikus ir nuo mūsų negrų 
valstybės.

Sniegas birželio mėn.

Klimatas... bet geriau apie jį nekal
bėt: tai nuolatinių lietų, rūkų ir sniego 
kraštas. Aš buvau apsilankęs Lietuvoje 
1928 m. birželio mėn., t. y. pasak čia bū
vių gyventojų, vienu gražiausių meto lai
kotarpių, kada alyvos žydi. Tiesa, aly
vos žydėjo (Alyvos, tai rūšis krūmų; di
deliais medžiais neauga. įtapai tamsiai

žali, apvalūs. Žiedai kvapūs, lilijavi, bal
ti, ar nlelsvi. Vietos įsimylėję gimnazistai 
ir kitas: jaunimas tais žiedais puošia savo 
širdies damas (gimnazistės) Prof. B. B.), 
bet sniegas su lietum dribo iš dangaus, 
kuris buvo apgultas tirštų švininių debe
sų. Gerai, kad mane buvo įspėję iš anksto 
ir aš buvau paėmęs panteros kailių. Ki
taip — vargu bau būčiau pamatęs savo 
mylimos tėvynės kraštų, giedi.ų, žydrųjį 
dangų... (Matyt, gerb. prof. pateko anais 
metais, kada birželio mėn. snigo. Bet ši
toks gamtos prajovęs, tai tik išimtis. 
Vert.).

Apie kirvukus, strauso plunksnas, ir karo 
lokį.

Šis savotiškas kraštas nuostabus dar 
tuo, kud neturi savo sostinės. Suko, jų 
sostinę pagrobę kaimynai! Gan keista vis 
dėlto man pasirodė, išgirdus šitų nau
jienų. Aš tyčia atidžiai stebėjau čiabuvių 
veidus, norėdamas juose įskaityti neapy
kantos, pagiežos, pasipiktinimo išraiškų.

(Bus daugiau)
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būdavo pas Rusijos carus. Vi
sos Amerikos spaudos atsto
vai, fotografai, kalbamųjų 
paveikslų meistrai ilgų laikų 
snaudė ant tvoros prie Mo- 
irrows’o namų, kad sužino
jus, koks bus duota tam vai
kui vardas, kad tuojau pra
nešus laikraščiams, kurie di
delis raidėmis paskelbė, kai
po didžiausį pasaulio atsiti
kimų.

laikė šv. Mišias ir suteikė e- 
santiems bažnyčioje savo pa
laiminimų. Tas naujasis kuni
gas yra gerai žinomas ir dau
geliui lietuvių, itin jaunųjų 
tarpe.

Jis labai džiaugėsi ir gėrė
josi lietuvių naujųja bažnyčia, 
o labiausiai naujaisiais alto
riais.

Raporteris.

Chicaga. — Komunistų vi- 
zardas L. Vabaleika čia pa
ruošė rezoliucijų prieš juodus 
brolius, kuri liko vienbalsiai 
draugų užgirta. Rezoliucijoj 
sakoma, kad nuo šio laiko ne
bus dedama pastangų juodų 
brolių apgyvendinimui Bri- 

dgeporte, nes per SLA. Seimų 
du jų, policijos uniformose, 
Gegužiui pirštu rodant komu
nistus, jie ėmę juos už kalnie-
riaus ir vedę iš salės lauk.

Englewood, N. J. — Bir
želio 23 d. čia įvyko “istori
nis”, negirdėtas atsitikimas, 
kuris visų Ameriką sudomino, 
o mandriausi laikraštininkai 
subėgę visam pasauliui pa
garsino, kad pp. Lindbergai 
susilaukė sunaus. Įspūdis iš 
to atsitikimo pasidarė toks, 
jog reikėjo tik koks nors ma
nifestas paskelbti, kaip seniau

Chicaga. — Į mūsų bažny
čias pradeda įsigauti nauja 
atskala, vardu “I love you 
truly”. Jos pradžia yra to
kia: šeštadienio popiety atva
žiuoja bažnyčion jaunave
džiai. Zakristijonas uždega 
ant altoriaus žvakes. Pamer
gės ir jaunoji taku nuo durų 
linkui altorio eina labai pa
mažu, mat bijo, kad kojos ne- 
paslystų ant sausų grindų. 
Šiaip taip dideliu vargu vi
soms nuėjus pas grotelius, iš
eina kunigas ir teikia septin
ta sakramentų, o tuo tarpu 
pas duris ant viškų pasigirs
ta “I love you truly”.

Žmonės teiraujasi, iš kur 
galėjo tokia nauja sekta iš
lysti: iš nezaležninkų, biblis- 
tų ar protestonų? Kažin ar 
visose katalikų bažnyčiose 
ta atskala nori įgauti “pi
lietines” teises, ar tik Chi- 
cagoj ?

PITTSBURGH, PA.
Išvažiavimas.

Liepos 4 d. rengiamas pik
nikas, kuris įvyks Aušros 
Vartų vilioj. Bus visokių pasi
linksminimų, laimėjimų ir 
gardžių užkandžių. Kviečiame 
visus geraširdžius lietuvius 
atsilankyti; galėsite pasilsėti 
nuo miesto ūžimo ir smagiai 
laikų praleisti.

Taipgi bus išleistas “Chev
rolet” automobilis, kurio ge
gužės 30 d. negalima buvo iš
leisti, kaip garsinta iš prie
žasties, jog mažai buvo žmo
nių ir tikietai nebuvo sugrų- 
žinti.

nuo visų pasaulio rūpesčių 
ir pasišvęsti dvasiškiems ap
mąstymams, .nes “Kų padės 
žmogui, jei visų pasaulį pel
nytų, o savo sielos neišgany
tų.” Sielų, prasišalinus nuo 
pasaulio išsiblaškymų, klūpo
dama Dievo akvaizdoj, supran 
ta svarbų gyvenimo tikslą ir 
pasižada stengtis prie geres
nio gyvenimo.

Ištikrųjų teisingai yra pa
sakyta, kad “tylumas yra pa
sikalbėjimo . kambarys, kur 
siela pasikalba su savo Sut
vėrėju.”

Norinčios atlikti šias reko
lekcijas moterys malonės pra
nešti seserims iš anksto. Josi 
pasirūpins laiko sutvarkymu, i 
Tačiau, jei atsirastų didesnis! 
būrys moterų, tai rekolekcijos! 
bus paskirtos į dvi grupi. 
Jėzaus Nukryžiuoto Seserys.

— Šiaurės Atlanto vandeny 
ne gulinčių Islandijos salų 
norima pradėti apšildyti su 
ten esančių karštų šaltinių 
pagalba. Jei bandymai pa
vyks, tai Islandijoj bus žy
miai šiltesnis klimatas, kuris 
leis augti ir mūsų kraštų au
galams.Prie tos progos norime pra

nešti, kad prasidės moterims 
trijų dienų rekolekcijos. Kiek J __ gvedų degtukų sįndika- 
vienai dievobaimingai sielai j ^as yra paėmęs į savo rankas 

degtukų monopolį veik viso
je Europoje, išskyrus tik O-j

LIETUVIAI AMERIKOJE

ROCKFORD, III*
Pamaldos.

Per visų Dievo Kūno šven
tės oktavų šv. Petro ir Po
vilo bažnyčioje buvo pamal
dos vakarais 7:30. Kasdien 
buvo sakomas pamokslas, iš
statomas šv. Sakramentas, gie
dama Jėzaus Širdies litanija 
ir teikiamas palaiminimas.

Pamaldos baigiasi birželio 
27 d. vakare.

Tų dienų vakare bus kano
niškai įsteigta šv. Jėzaus Šir
dies Brolija arba Apaštalystės 
Maldos draugija. Prie šios 
draugijos ima dėtis vis dau
giau ir daugiau asmenų. 

Atlaidai.
Sekmadienyje birž. 29 d. į- 

vyksta pas mus šv. Petro ir 
Povilo atlaidai. Šv. Petras ir 
Povilas Apaštalai yra šios 
parapijos globėjai. Suma bus 
su išstatymu šv. Sakramento.

lankė klebonas. Susirinkimas 
ėjo gražiai, greitai ir rimtai. 
Draugijos nariai prisiminė ir 
nusitarė per šv. Petro ir Po
vilo šventę sekm. 29 d. birž., 
eiti in corpore prie šv. Ko
munijos.

Susir. svarstė Federacijos 
skyriaus paduotų klausimų— 
ar D. K. Vytauto 500 m. su
kaktuvės minėti Rockforde, 
ar susidėti su Chicago. Daug 
linksta dėtis su Chicago.

Piknikas.

Šv. Petro ir Povilo par. 
choras turėjo piknikų birž. 21 
ir 22 d. Nors sekm. ryte gau
sus lietus gerokai visus pa- 
gųzdino, bet apie pietus jis 
pasibaigė, oras pasidarė gra
žus ir gana gerai pasisekė.

Auksu $25.00 išlaimėjo St. 
Skridla, mažas vaikas. Visi 
patenkinti, kad ta šeimyna 
laimėjo, nes ji neturtinga.

Buvo daug įvairių smulkes-

bus patogus laikas sustiprinti 
save dvasioje, nes rekolekcijos 
reiškia trumpų laikų, pa
švęstų dvasiškiems dalykams, 
kaip tai: meditacijoms, dva
siškam pasiskaitymui ir mal
dai, idant sustiprinus sielos 
jėgas. Tai tikras dvasinės 
linksmybės laikas.

Žmogus, gyvendamas pasau
lyje, nuolat kovoja su savo 
sielos priešais. Tat reikalinga 
karts nuo karto pasišalinti

landijų, Angliju ir Sovietų 
Rusijų. Dabar švedai ruošiasi 
persimesti ir į Aziją, paim
dami ir Turkijos degtukų sin
dikatų.

BALSUOK “YES”
UZ NAUJĄ “TRACTION 

ORDINANCE” LIEPOS 
1 D.

Vasaros ŠALČIAI
Greitas pa
lengvinimas 
bet kuriam 

šalčiui,
Skaudančiai 

gerklei,
Galvos 

skaudėjimui 
ar kitiems 

skaudėji
mam

Per keletu savaičių dažnai 
buvo parašinėjama apie svar
bų naujai sumanyto suvienyto 
“traction ordinance”, kuis 
skiriamas Chicagos piliečiams 
užgyrimui liepos 1 d.

Naujas sumanymas numa
to, tarp kitų gerų ypatybių, 
suvienijimų transuportacijos 
su nemokamu transferiu nuo 
“L” ir busų ant strytkariu. 
Jis numato pailginimų dabar
tinių linijų ir pravedimų

naujų linijų, taipgi įvedimų 
busų ir pastatymų subway. 
Dabar su vienu fėru galėsi 
važiuoti per visų miestų, o 
dabar j reikalingų' vietų va
žiuojant moki du sykiu, o kar
tais ir. tris sykius.

Naujas sumanymas toliau 
numato prideramų atlyginimų 
miestui, pensijas strytkariu 
darbininkams, saugų invest- 
mentų investoriams. O tie in- 
vestoriai daugumoj bus patys Į 
žmonės. Yra ir daugiau gerų 
pusių to sumanymo.

Bet svarbiausias daiktas tai 
miestas gaus modernišką, 
greitų transportacijų, kurios 
visi laukė per pastaruosius 30 j 
metų. Ir tas viskas bus už pi-1 
gesnę kainą, negu dabar. Tas 
padidys vertę namų ir lotų 
mieste ir priemiesčiuose.

Nauji darbai bus greit pra
dėti. Iš to bus darbo tūkstan
čiams bedarbių. Atsitaisys pa
dėtis finansuose, pramonėj ir 
darbininkų organizacijose. Ge
rovė bus užtikrinta daugeliui 
metų.

Dalyko žinovai tyrinėjo nau 
ją projektų ir svarbių ydų 
jame nerado. Visi pagerinimai 
bus pritaikinti miesto augi
mui, tokiam augimui, kad Chi
cago netolimoj ateityj taps 
didžiausiu miestu pasaulyje.

Naujame projekte yra punk 
tas, kuriuo bus galima iš kom 
panijų transportacijų perimti 
ir tada pats miestas galės 
transuortacija rūpintis. Bet 
dabar dar neatėjo laikas, 
kad miestas galėtų paimti 
strytkarius į savo rųnkas. 
Štai Oscar F. Nelson yra vi- 
ce-prezidentas Amerikos Dar
bo Federacijos ir jis yra uo
lus šalininkas to, kad trans- 
portacija rūpintus miestas. 
Bet dabar jis pripažįsta, kad 
tam dar ne laikas ir dabar rei 
kia stoti už naujįjį sumanymą 
taip kaip jis stovi.

Šiame “Draugo” numeryje 
yra atsišaukimas, kur žymus 
miesto piliečiai stovi už pri
ėmimų naujo traction ordi
nance. Pasirašiusiųjų tarpe 
yra p. Joscpli J. Elias, Uni- 
vcrsal State Banko preziden
tas, nuo senai ir plačiai žino
mas Amerikos lietuvių veikė
jas.

SS

RICHMAN
BROTHERS

114 - 118 South State Street 
6400 South Halsted Street 

4011 W. Madison Street 
3220 Loncoln Avė.

orstedai,

NEGYDYKIT "mažo Šalčio" leng
vai! Vasaros Šalčio nesmagumas 

lengvai ISslvystys ) pavojinga ligų, 
jei apsileislt. Viena ar dvi piliukės 
Bayer Aspirino Salt) sulaikys laip 
greit, kaip pasirodys. Ir tuoj paleng
vins galvos skaudėjimą, kuris papra
stai paeina nuo Šalčio. Jei skauda 
gerklę, sutrinkit dvi piliukės 4 Sauk- 

. ..... , . . . Stuose vandens, ir plaukit gerklę.,
mų laimėjimų, kurių choristės Tie kurie žino tikrą. Bayer Asplrin 

Sv. Petro ir Povilo draugi-j pririnko devynes galybes. Cho
ja žada vpatingu budu pageib ras galės dar kada gerų “įo-'met palengvins gaivos skaudėjimus, 

° ... " ' neurltj, neuralgiją, i.r visokius skau-
markų” padaryti iš jų. j amus; žiūrėkit nurodytų būdų var-

AfoilonlrZ Ito1* kiekvienam pakely. Tikri Bayer
AbSlianKe. '.Asplrin nesloglna Širdies. Kiekviena

Birželio 24 d. į Šv. Petro ir ,valstln6 turi tikrus.išvažiavo

ti savo šventus globėjus.
Išvažiavo.

> Pereitų savaitę
Cbicagon į Šv. Kazimiero Vie
nuolyną dvi šv. Petro ir Po
vilo mokyklos, mokytojos se 
serys Angelina ir Francina. 
Kitos dvi seserys Augustina 
ir Rožė išvažiavo šių savaitę. 
Rockford iečiai lietuviai kata
likai yra dėkingi Seserims už 
jų gražų ir uolų pasidarbavi
mų mokykloje, bažnyčioje ir 
kitur. Visi linki joms gero 
atsilsio ir laimingo sugryžimo 
Rockfordan.

Susirinkimai.
Sekm. birž. 22 d. turėjo, 

savo susirinkimų šv. Petro1 
ir Povilo draugija. Jin atsi-

Povilo bažnyčių atsilankė nau 
jai įšvęstas kunigas Gino S. 
Ferraro, italas iš Rockford,

BAYER 
ASPIRIN

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

ra.

Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

MEMURINT KAIP VZSISENfcJl'SIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. SpeciallSkat gydo liras pilvo, plaučių, Inkstų ir pūslės, už- 
nuodljliną kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas ilgas. Jeigu kiti negalėjo Jus išgydyti, ateikite čia Ir 
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų ir ISgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto Iki 8 v. ▼. Nedėllomig Iki 1J d. 
4200 West 20 St. kampas Keeler Avė., Tel. Crawford 5R73

TREČIA DIDELE VYČIU EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ 

Išplauks iš New Yorko LIEPOS 5 
SKANDINAVŲ—AMERIKOS LINIJOS LAIVU

“F R E D E R I K VIII”
KITI IŠPLAUKIMAI:

United States .. Rlržello 14 d. United States ... 
Oscar II ............ Birželio 28 d.

I.iepoe 19 d.

U4SISAKYKIT VIET4 DABAR.
KREIPKITfiS PIUE CHICAGOS AGENTŲ:

Paul P. Baltutis, 3327 So. Halsted Street,
V. M. Stulpinas, 3255 So. Halsted Street,
Unlversal State Bank, 3252 So. Halsted Street,
J. J. Zolp, 4559 Soiith Paulina Street,
Metropolitan State Bank, 2201 W. 22nd Street,
Central Manufoeturlng Dlstrlct Bank, 1110 \V. 8F«th Street

ARBA SCANDINAVIAN - AMERICAN LINE
I3O N. IiA SALLEST., CHICAGO, ILL.

ypatingai plonesnieji ir tropiškieji worste- 
dai, labiau tinka vikarai, negu kitokie. Tos 
tai priežasties delei jus rasite pas mus 
daug išstatytų siutų iš vorsted, kurie at
sižymi kaip įvairumu, taip ir gerumu.

Atsparumas tyru \vorsted siūlų šitose ma
terijose duoda jums užtikrinimų, kad jie 
išlaikys savo formų ir gerą išvaizdų...vėsus 
jų šilkinis audeklas kaitrose dienose teikia 
patogumo. Ir jie laikys geriau, negu bile 
kokie kitokie audiniai.

Nauji ruožai, kvoldai ir priemaišos madno- 
se dailiose spalvose — pilki, rudi, rausvi 
ir mėlyni... vienlinkos ir dubeltavos kruti
nės visokių šaižų pritaikomų vyrams ir 

, vaikinams.

Šie siutai yra pasiūti tokiu budu, kurs 
butų kreditu drabužiams, parduodamiams 
daug brangiau...dėlto kad jie yra produk
tas organizacijos gabių rubsiuvių, kiekvie
nas kurių yra šios kompanijos šėrininkas.

Bile biznio siutas, overkotis, golfo ar išei
ginis siutas kiekviename Richman Bros. 
štore Suv. Valstijose kaina viena ir ta pati.

THE RICHMAN BROTHERS COMPANY 

114 -118 South State Street 

6400 South Halsted Street

4011 W. Madison Street 

3220 Loncoln Avė.
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RAUGO
— ĮVYKS —

B
: Sekmadienyje, Liepos dūly) 13 d.. 1930 m.
‘ CHERNAUSKO DARŽE, Jusrice, Illinois

y

IKNIKA
IŠLAIMĖJ1MAS: Gyvename Radio gadynę. Namai be radio nepilni. “Draugas” įsigijo 

iš Peoples Furniture Co. naujausią Kimball Radio No. 2, vertės $225.00 ir duos dovanų 
jį tam, kuris bus pirkęs laimingą bilietą. Kiekvienas dalyvaujantis “Draugo” piknike, turi 
teisės laimėti tą radio.

PIKNIKAS BUS NEPAPRASTAS. Graži muzika, šokiai, lietuviški saldainiai, kumpiai 
ir dešros, laimės ratai, rūtų darželai, puikūs valgiai, minkšti gėrimai, šaltakošė ir kitokios 
įvairybės patenkins tūkstantinę publiką. PRADŽIA 10 VAL. RYTO.

Sininu3iiaEBHnamunewaHiHBeiBHHmHnMHMHHHMwetaHMHMMMMMM3

C H I C A G O J E
WEST SIDE ŽINIOS.

; parapijai liko gryno pelno to visi rengiasi da geresni nius prizus laimėjo, Alfred X Birželio 18 d. įvyko šv. iniero Brolių ir Seserų dr-ja 
dvylika šimtų dolerių (1,200.- sudaryti antrų par. piknikų,,Skoterski, 4314 So. Wood St.!Kryžiaus mokyklos mokslo me' rengia šeimyniškų išvažiavi- 
60). kuris bus rugp. (Aug.) 17 d.,J — Eastman Kodak, Žak. Pet- tų užbaigimo programa. Aštuo mų sekmadieny birželio 29 d. 

Jefferson miškuose. Vieta ge
ra, visiems bus linksma, to
dėl kaip dr-jos narius, taip 
ir svečius širdingai kviečiame.

Chernausko kevičius, 4300 S. llonore St., jniu skyrių mokslų baigė 68G kambaryje ir Aušros Vartų •—• . ----- v -
. . . , .. V įsi dabar šneka, kadangimoterų ir merginų draugijosJ 

susirinkimas 7 kambaryje.

tame pačiame, 
darže.Į dėl lietaus šitame piknike ne

padaryta taip gerai, kaip bfl-| Kas iš anksto buvo pirkę
Tl.. vr o v- i N Juozapo Brazaičio muzi- tų galėję būti, už tai iš anks- šio pikniko tikietus, dides-Piius XI, 8 gegužes, 1928,' ... ,. . , , ’. ’ v. • v • ikos mokinių metinis koncer-l — -----------------
visose bažnyčiose prieš įstatv-k - x *• v •x_.. v c; \ , n ' tas, pereitų trečiadienį, pui-tg

Idai pavyko. Programas buvo

X Šiandien šv. Širdies Jė
zaus diena, kurioje šv. Tėvas;

1928/

— laikrodėlį ir Stelių Zajaus- mokiniai, 
kaitė, 4603 S. Paulina St.
$3.00 auksu. Alkus. North Side. — Šv. Kazi-

tųjį šv. Sakramentų kalban
tiems prie Jėzaus Širdies tam 
skirtų maldų su litanija su
teikė septynis metus ir tiek j 
pat gavėnių atlaidų, ir vi
suotinius atlaidus priiman
tiems šv. Komunijų.

X Aušros Vartų svetainėje 
šiandien vakare tuojau po 
pamaldų parapijos metinio 
pikniko darbuotojų ir visų 
komisijų bendras susirinki
mas.

X Šiandien vakarė tuojau 
po pamaldų parapijos moky
kloje Tretininkų konferencija

net iš 27 punktų labai įvai- j 
rus. Mokinių tėvai ir visi, 
atsilankiusieji buvo pilnai pa- į 

Įtenkinti didžia mokinių pažan1 
ga muzikoje, klebonas dėkojo į 
mokytojui, tėvams ir moki
niams už gražų pasidarbavi-J 
ma ir linkėjo eiti prie suda-; 
rymo bendro muzikantų būrio 
bei beno.

RADIO BERGMANS DARŽE

Aušros Vartų parap. pikni
ke, kuris įvyks nedėlioj, bir-1 
želio 29 d., Bergmans darže, j 
plačiai žinoma lietuvių ra- Į 
kandų firma — Peoples Fur
niture Co. — piknikierių ma
lonumui, žadėjo įtaisyti “coni- 
bination” radio.

Vadinas ko, ko, bet muzi
kos tai netruks.

Rap.

IŠ PIKNIKO.

BALSUOK “YES” UŽ 
Darbus Bedarbiams;

Dvigubą Transportą ei jų ir Subway;
• •

Visuotini Transferiai už Vieną Fėrą;

* Gerovė Visai Chicagai

Pagelbėk Chicagai Laimėti 30 Metų Kovą Už Progresą

15 metų po mokslo baigimo Dr. 
Caldwell pagarsėjo su savo vaistu, 
kuris dabar, po 40 metų, tebeturi 
vartotojų.

.šiandie Dr. Cald\vel'.'s Syrup l’ep- 
sin yra garsiausias laksatyvas pa
saulyje. Milijonai žmonių gavę vi
durių užkietėjimą, galvos skaudėjimą, 
arba nusilpnėjimą, kuomet jų kva
pas nemalonus, liežuvis apsivėlęs ar
ba ėda rėmuo, stokuoja apetito ar 
energijos apie nieką kita nesvajoja 
kaip apie tą vaistą.

Dr. Caldwel'.’s Syrup l’epsin su
sideda iš žolių i,r kitokių tyrų su
dėtinių dalių. Jis gardus, veikia už- 
siscnėjusiuose atsitikimuose; švelniai 
veikia moterims ir aviliams. Virš 
visko, tai yra daktaro parinkimas 
to kas sveikiausia viduriams.

i PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5 00

SPECIALISTAS
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 iSegzaminavimo. Jus šutau 
pysit laiką ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri, 
nio, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Itadlo — 8cope — Raggt 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras nrfgcroves. Ir jeigu a5 paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas 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 užslscnėjusią, įsi- 
kerėjusią, chronišką ligą, kurį ne
pasidavė net gailiam šeimynos gy
dytojui, neatidėllokit neatėję P*> 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
■* SPECIALISTAS

Inėjimas Rūmas 101®
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 5 Iki 1 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1
po pietų

Tov/n of Lake. — šv. Kry
žiaus ptir. piknikas Įvyko bir
želio 13 d., Chernausko dar- 

Būpest ingai viskas pri
rengta, kas tik buvo reika-i 
linga, kad padaryti šaunų 
piknikų. Parapijonys ir Šv. 
Kryžiaus par. prieteliai dide
liu ūpu buvo pasirengę daly
vauti ir prisidėti taip, kad 
padarius didelės par. naudos. 
Tikrai, taip būtų ir buvę. A- 
pie pirmų vai. po pietų jau 
šimtai automobilių buvo su- 
vužavę daržan.

Prieš antrų vai. automobi
lius paskui automobilių pra
dėjo važiuoti.

Bet kaip tik tuo laiku pra
dėjo lietus lyti. Valandėlę ap
sistojo. Bet neilgai. Ir vėl 
kaip pradėjo lyti, tai ir ne
nustojo iki šeštai vakaro. 
Vieni subėgo po pastoge, kiti 
sulindo į automobilius ir vi
sų laikų negalima buvo nė 
nosies iškišti.

Daugelis jau pasirengusių 
į piknikų nebegalėjo nė ia. 
namų išvažiuoti, kiti apsisu
kę grįžo namo, kiti šalykeliais 
laukė kad nustotų lietus.

Taigi, pikniko sėkmės vi
siškai sutrukdytos, sugadin
tos.

Bet, dėka geriems parūpi jo 
nams, biznieriams ir Šv. Kry- j 
žiaus par. prietelianis, kad ir 
tokiame ore, piknikas nepa
darė nuostolių, dargi, atmokė
jus kaipo pilno pikniko bilas, i

BALOTAS PAŽENKLINTAS “YES” REIŠKIA;
BALSĄ UŽ —

Darbą desėtkams tūkstančių Myrų Ir moterų, dabar bedarbiaujančių.
Atgaivinimą gerovės visose šakose.

Visuotini transferiai—dykai “L” ant strytkarių ar “subvvays.”
I Jokio fėrų padidinimo ir dabartinio dvigubo fėro pašalinimą.

Išleidimą $65,000,000 per 3 metus pailginimams ir pagerinimams; išleidimą mažiausia $200,000,000, (o gal1 
dvigubai tiek) per 10 metų.

Be to $100,000,000 subway, kuris taksų mokėtojams nekainuos nei centas.

(Viso išleista bus $165,000,000 naujai transportacljai BĖGYJ TRIJŲ METŲ).

Visuotiną atgijimą statyboj, kas reiškia išleidimą desėtkų milijonų dolerių daugiau, kas neš gerovę visoms 
biznio šakoms ir darbininkams.

Palengvinimą automobilių susigrūdimui.
Padidinimą vertybės namų ir real estate.

Sutaupymą žmonėms laiko už milijonus dolerių per metus per pagreitintą transportaelją.

Savivaldą Chicagai. įji’yy.

Miestas įgys daugiau transportacijos palengvinimų per 10 metų, negu jis įgijo per pastaruosius 75 metus. 
Chicago yra vienintelis pasaulyje didelis miestas neturintis subway. New York, Philadelphia, Boston, Paryžius, 
Londonas ir Berlynas turi subways.

jei Chicagb pralaimės šią kovą liepos 1, TAI VILTIS GERESNĖS ATEITIES IŠNYKS; JOKIŲ NAUJŲ LINIJŲ 
ARBA PAILGINIMŲ DAROMA NEBUS; CHICAGIEČIAI TURĖS KĘSTI NEPAKELIAMĄ TRANSPORTACIJOS 
padėti per Metų metus ateityje.

Joseph Klicka 
Stephen Napieralski 
Dr. M. Siemens 
Frank G. Hajicek 
Kari Festln 
Frank Kohout 
WHHam F. Behrens

Chas. S. Peterson 
Erlc Nelson Llnn 
John De Gražia 
Joseph J. Elfas 
John Vucetich 
Knute Nelson 
Ignacio Izsak 
George Sawicki

Edvvard Gythfeldt 
M. V. Sųuarcy 
A. E. Lutfticki 
Frank J. Bilek 
Karei J. Janovsky 
Edvvard Arkema 
Dr. J. W. Kobatter 
Dr. A. L. Galczunas

John F. Voight 
Ingolf P. Pedersen 
Mrs. Ivka Illtch 
J. Romaskievvicz 
Max Hencel 
Dr. >A. M. Barothy 
Peter S. Lambros 
Carl Dan Pierson

I
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ŽINIŲ-ŽINELĖS
X L. Vyčiu “spulkos” me

tinis šėrininkų susirinkimas 
įvyks birželio 30 d. Liet. Au
ditorijoj.

X Vincas Rukštalis, plačiai 
žinomas Aetna Life Ins. kom
panijos agentas, netrukus pa

vai. ryte, Visų Šventų par. 
bažnyčioj. Ves p-lę Antaniną 
Širvinskuite. P-nas Rukštalis 
yra sėkmingas agentas, linki
me jam tokio pat pasisekimo 
naujame luome.

X Jonas Sterpakus ir Berta 
Nausėdaitė; susituokę birželio 

. 8 d., Šv. Mykolo bažnyčioj,

kalnus ir urvus po žeme (300 
pėdų), sykiu ir po garsų 
Hoyd Collins urvų. Grįždami 
namo užsuko Springfieldan, 
Ilk, jaunavedžio gimtuven 
paviešėti pas ponus Marčiu- 
lionius. Paskui aplankę visus
pažįstamus,
Chicagon.

laimingai grįžo

darys tų, ka dauguma vyrų P0 vestuvių antrų dienų 
padaro, t. y. apsives. Šliubas ,žiavo lloneymoon . Važinė-

n u marius ir pritars piano kon 
certui. Dainavimo mokytoja 
p-lė Genovaitė Getling debiu
tuos vedant mergaičių chorų. 
Po koncerto bus dalinimas di
plomų ir dovanų už geriausius 
pasižymėjimus moksle.

X Šiandie. Liet avių Audito-

D A K T A R A

Tclefonus Grovehlll 32C2

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

12433 W. MARQUETTE ROAD
X Įš ekskursijos Lietuvon :Nuc 9 “ 12 val- ryt0- Nuo 2 vab

„ ..... , . I 5 ir 7 iki 9 vai. vakaro,
p. Stulga rašo: “vykstame o , . n1 ° •'i Sercdomis nuo 9 — 12 vai. ryto.
sveiki ir laimingai. Iš Cliica-

rijoje ’ įvyksta Beethoveno gos esame apie pusę šimto, 
įvyks ’ ateinanti šeštadienį, P° Kentucky, Tennessee ir' Konservatorijos mokslo metų Vykdami iš Chicagos, buvome 
šeštadienį, birželio 28 d., 9 kitur. Važinėjo po visokius baigimas. Rūpestingai prireng sustoję Buffalo, N. Y., ir nu- 

ta trumpa ir įvairi programa. vyRę pažiūrėti Niagara van-

GRABORIAI:
Solistais bus tik pasižymėję 
moksle aukštesniųjų skyrių 
mokiniai. Pirmu kartu Lulu

denpuolį. Laive Leviatban e- 
same apie šimtas lietuvių.

Nedėliomls pagal sutartį.

DR. J. J. KOWARSK1S ,°Z. -
įJYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Westem Avenue 

Tel. Prospect 1828 
Rezidencija 28 59 So. Leavitt Bu 

Tek Canal 2824
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7 -9 v. v 

Nedelloj pagal nueita* Imą

DR. J. P. POŠKA
•3133 S. IIALSTED STREET

Ofiso Tel. Virgiui* 8084
Rezidencijos: Vaa Buren 6888

DR. T. DUNDULIS
Ofiso Tel. Victory 6893 

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 

. Šventadieniais pagal sutarimą.

i
Tel. Canal 6764 Republic 8468

Simpatiškas — 
Mandagus

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDttJAJ 

Didysis Ofiaūs:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Y arda 1741 Ii 174S 
SKYRIUS

4447 So. Fairllold Avenue 
BKYRIUS

1414 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero 1794

SKYRIUS
8291 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 8281

I lelefonas Yards 1118

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SAUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7 582

iRaben vedama konservatori- j Kelionė patogi 

jos orkestrą gros pavienius' ”
Rez. Tel. Mldway 5512

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue

Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 
2 Iki 4 Ir < Iki 8 v. v. 

Nedėliomls nuo 10 Iki 12 ryto 
Namų Ofisas 8413 Franklln Blvd. 

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

DR. A. RAČKDS

Sp\ f JL /—.T T A TVTTZVF„ D. LALnAWlLZ.
LIETUTIS GRABORIUS

Patarnatja laidotuvėse kuopigiau- 
■la. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu burite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2 515 Arba 2516

2314 W. 23rd Place
■ Chicago, III.

SKYRIUS:
1439 S. 49 Court Cicero, TU.

Tel. Cicero 5927

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

Tel. Victory Uit

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

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

Tastebėkit mano iškabas 
Vai. 9:30 ryt iki 8:30 vak. Seredo- 
mis 9:30 iki 12 v. Nedėliomis nėr 

skirtų valandų. Room 3 
Phone Canal 0523

DR. R. G. GUPLER
Otlso Tel. Canal 2118

Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L. YUŠKA

NAUJAS IŠRADIMAS

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHB3AGOJE
Laidotuvėse pa

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

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

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1G50 West 4Gth St.
Kampas 46th Ir Paulina Sts. 

Tel. Boulevard 5203

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

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia Dykai

710 ĮVEST 18th STREET
Canal 3161

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

lt asų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes netari
ate Išlaidų užlaikymui 
Skyrių.

Nauja, graži ko 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligrų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
Kampas 31 Street 

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

I

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue ir 2 4-tas Street 

Telef. Canal 1713-0241

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėliais j'1900 S. HALSTED STREET 
Ir Ketvergais vakare \

NAMAI:

OFISAS

Tel. Homlock 8700 
Rez Tel.

DR. B. ARON
Prospect 0618

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

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

T. A. D. PRODUCTS 
3133 So. Halsted St. Cliicago, Iii.

A. PETKUS
GRABORIUS 

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET i

Tel. Victory 4088-88
Res. 4424 S. R0CKWELL ST.1

* Tel. Vlrglnla 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marslifield Avenue

Tel. Boulevard 9277

A.
MARCELĖ

ASTRAUSKIENĖ
po tėvais Geldlautaitė,

Mirė birželio 26, 1930 m. 7:10 
vai. ryto, 4 4 metų amžiaus.

Gimusi Užkertelių k., Nau
miesčio par., .šakių Apskr.

Paliko dideliame nubudime 
sūnų Joną. dvi dukterį: Oną ir 
Agotą, 2 broliu — Antaną ir 
Pranciškų, o Lietuvoje 1 se
serį ir gimines.

Kūnas pašarvotas 830 W.
33 PI.

Laidotuvės įvyks pirmadie
nyje, birželio 30. Iš namų bus 
atlydėta į šv, Jurgio par. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta į 
šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tanrus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę Sumiš, Dukterys, 
Broliai ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Kadžius. Tel. Victory 
4088.

Naujausio iš
radimo su ge
riausiais pa
tobulinimais 
ambulansas 
(ligon veži
nus) jūsų pa
tarnavimui 
dienų ir nak
tį.
Skaudžiai su
žeistus ar su
nkiai sergan
čius švelniau
siu būdu nugabename į ligoninę. Taigi nelaimėje ar ligoje kreipkitės į:

J. F. EUDEIKIS KOMP.

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

r V
Cm?

n

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS. CHIRURGĄ'5 IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drezel 6328 

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

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzie

Rez. 66 22 So. Whipple 
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias Ir ebroniškas Ilgas

vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną, nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir eeredomla tik 

Iškabto susitarus

Ofisas ir Laboratorija <!
Ir X-RAY

2130 ĮVEST 22ad STREET
CHICAGO

ADVOKATAI

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

‘6558 SO. HALSTED STREET 

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Telephone Central 6926

F. W. CHERNAUGKAS
ADVOKATAS

134 North La Šalie Street
chicaLo, ill.

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

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

PAUL. M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

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

Tel. Randolph 6130-5131. Vai. 10-5 
Vakarais: 2221 W. 22nd Street 

(Su Adv. John Kuchinsku) 
Vai.: 5-8; ser. ir pėt. 5-6.

Tel. Canal 2552

Telefonas Boulevard 1939

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL Tel. Lafayette 5793

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptle- I 
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 2
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel.
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj:
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7828 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1938. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

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.

Ofiso ir Ržs. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Sabe St., Roocn 1781 
Tel. Randolph 0381-0882 Vai. 9-8 

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Victory 850
7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir 

Pėtnyčio.

DR, A. J. JAVOIŠ
iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

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

DR. S, BIEZIS
t

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

8464 SO. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 po 

pietų Ir 6 iki 8 vai. vakare
Res. 3201 S. WALLACE STREET į

DENTISTAI

Ofisas 2201 West 22nd Street 
įCor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222 
Į Rezidencija: 6640 So. Miplewood 
1 Avenue Tel. Republic 7868 
S Valandos 1 — 3&7 — 3 v. v. 

Nedėboj: 10 — 12 ryto

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

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunaa Borden)

ADVOKATAS

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

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

Name; 8 iki 9 ryt* Tel. Repub. 9600

Rezidencija 
4729 W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

Office Boulevard 7842

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4846 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

Nedėliomis
Susitarus

AKIŲ GYDYTOJAI:

Tel. Canal 6222

- DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos* Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare

Seredoj pagal sutartį

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

Valandos nuo 10-12, 1-3, 7-9 
Ree.. 2506 West 69th St., 

Vai. nuo 4 iki 6 vai. Vakare

DR. VAITUSH, 0. P. D.

Boulevard 7589

i Tel. Canal 0257 Res. Prospect 1619

Į DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED BT.

Rezidencija 6600 So. Arteslan Ava, 
Valandos 11 ryto iki S po pietų

6 iki 8:30 vakar*

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numurtu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:38 vakare 
Nedėliomls 18 Iki 13

Telef. Midway 2880

Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

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

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER

Tel. Boulevard 1411

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgo. Ir Akušeri*

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.

7—9 vakare

III

DR. HERZMAN
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 20

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

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

J. P, WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Franklln 4177
Nuo 9 Iki 1 Išėmus Subatas

52 East 107-th Street
Kampa* Mlchigan Avė.

Tel. Pullman 6960
Nuo 8 įkl 9 vak. Ir Snbatoml.

DENTISTAS
4901 W. 14 St. Cicero,

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

‘ rurgas ir akušeris.

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

i Gydo staigias ir chroniškas Il
gus vyrų. moterų Ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių Įtempimą kuris 

esti prležastlingalvo. skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Atitai
sau kreivas akis, nuitnu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimus daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidus.

Specialo utyda 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.

i Tel. Boulevard 7589

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

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET

111. Pirmiau Dr. Gussen ture- VAL'N',<’S;.??°VJ<) v,k’“, plctų lrnuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
jo ofisų North Sidej, o Ciee-‘ ,11ft r, „” c Tel. ofiso Canal 3110 Res. 80. Shore
roj laikė skyrių. Dabar Cice- ,2238. arba Randolph csoo. 

roj susilaukė tiek pacientų, *
kad North Sidėj skyrių užda
rė.

Dr. Cusseno pacientai jo 
darbu pilnai patenkinti. Be to 
J)r.. Gussen ineina į dabartinę 
žmonių sunkių padėtį, tai yra 
atsižvelgdamas į bedarbę, pa
tarnavimų teikia už prieina
mų kainų.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 2200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 3 po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakaro.'
NedSI nuo 10 Iki 12 dieną
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Aušros Vartų Parapijos Metinis PIKNIKAS Ned., Birželio - Jtine 29,1930
BERGMANO DARŽE, RIVERSIDE, ILL.

AUŠROS VARTŲ PARAP. 
PIKNIKO TVARKDARIAI

Iš visi} pusių visais keliais 
ir takais minios žmonių rink
sis sek. į Aušros Vartų par. 
piknikų į Bergmano daržų.

y

Joja, važiuoja, eina, o jiems 
Kelius nerodo Drūtasis Dėdė 
— policirfonas. Jisai daboja 
tyąrkų ir* žiuri, kad visi ga
lėtų kuogeriausių bizni daryti. 
Piknikui jau gauta visokių 
dovanų. Vėliausia dovana gan

sĮ£> ' ta iš WestSidės lietuvių ap- 
tiekoriaus J. Žilinskio, 2300 
So. Leavitt st. Jisai remdamas 
piknikų' prisiuntė $5 auksu, 
kurs bus išleistas ant tikietų. 
Piknike dalyvaus West Sidės 
šerifas Vincas Sakavičius, 

f kurs su kitais policmonais ir 
parapijos komitetais dabos 

' piknike tvarkų.

Todėl piknikas bus įdomus 
tvarkus ir daugelis laimės sau Į

r gerų daiktų, jauni ir seni ga
lės iki soties pasilinksminti 
prie šaunios J. Phillips orkes- 
tros. (skelb.)

CHICAGOJE
PUOTA PAS PP. BALTU

ČIUS.

Town of Lake. — Birželio 
18 d., Šv. Kryžiaus parapijinės 
mokyklos mokslo baigimo die
nų J. ir A. Baltučiai buvo už- 
kvietę gimines ir jiems iškė
lę šaunių vakarienę. Mat, tų 
dienų su jų jaunesniu sunu, 
Jonas ir Edvardas, btdgė para 
pijinę mokyklų.

Visi svečiai turėjo progos 
pasilinskminti ir pasišneku
čiuoti prie gardžios vakarie
nės ir baigusiems mokyklų 
linkėjimų sudėti.

Nuo ateinančio rudens pp. 
Baltučių sūnų bus pasirinkę 
šias mokyklas. Aleksukas — 
St. Ignatius high scbool, Jo
nukas — De Lašeli, o Edvar
das Quigley prepatetory se-

Rap. minary.

IR D. SUSIVIENIJIMO 
IŠVAŽIAVIMAS.

Kensington. — Pereitų sek- 
' jnadienį įvyko K. ir D. Susi

vienijimo išvažiavimas, Wild-

ivood miške. Oras iš ryto bu-Į ir susipažinimui su lietu-1 kad padarius šį darbų sekinin- X St. Fabijonas, West Si- 
vo gražus, visi rengėsi išva- viais. Korespondentas. !gu, kad parodžius mūši} gimi- dės biznierius, išvyko vakari

nėms Lietuvoje, o labiausiažiaviman, bet prieš pietus ap
siniaukė, pradėjo lyti ir nu- 
gųzdino rengėjus. Jie manė, 
kad taip bus visų dienų.

Po pietų betgi pradėjo blai- 
vėtis, debesvs išsisklaidė ir at 
rodė, kad bus gražus pusdie
nis. Publika pradėjo rinktis 
iš visų kolonijų. Atvažiavo 
net iš Ilarvės, Burnsaidės, W. 
Pullmano, o daugiausia buvo 
kensingtoniečių ir roselandie- 
ių. Jeigu ne lietus, būt buvę 

daugiau publikos.
Vieta išvažiavimui gera. 

Medžių miškelyje yra nema
žai, pauksnyjė gali pakvėpuo
ti tyru oru.

Yra miškelyje platforma šo
kiams, bet už jų reikia mokė
ti.

Susivienijimas turėjo gerų 
muzikų, kuri grojo visokius 
šokius, o publika šoko.

Prie platformos buvo pa
ruoštas baras su valgiais ir 
lengvais gėrimais.

Smagu buvo žiūrėt, kaip lie
tuviai da nepamiršo lietuviš
kų šokių. Šitoks smagus pa
silinksminimas tęsęsi iki tem
stant.

Teko nugirsti iš publikos, 
kad daugiau būtų surengta 
tokių išvažiavimų.

Susivienijimui liks nema
žai ir pelno, nors išvažiavi
mas buvo rengtas ne dėl pel
no, bet šiaip pasismaginimui

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųfties 
ir patarnavimo, Sau
kit

GREEN VAI.LEY 
PRODUCTS

Olselis Šviežių klausi
nių. sviesto Ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

AUTOMOBILIAI

WILLYS, WILLYS KNIGHT 
IR WHIPPET

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažą. kalną.

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės J mus

WHITE SOX MOTOR SALES 

610 West 35 Street
Tel. Tards 0699

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRABAM PAIGE
Kaina *845.00 F. O. B.

Jei manai pirkti karą, pirmiausiai
ateik' pas mus ir. persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųSles au
tomobilius už žemą kainą.

Taipgi turime įvairių (vairiausių 
vartotų karų už labai mažą kalną.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: Vainoras, J. lai skys 
Telefonas Lafayette 8088

3962 Archer Avenue

PUIKIAUSI KARAI

DE SOTO, REO IR 
PLYMOUTH

Pigus važinėjimas.

Labai žemos Kainos

Didžiausias pasirinkimas Vartotų 
Kėrų už Labai Pigią Kainą.

ROXEE MOTOR SALES
907 W. 35 St. Yards 4500

Galite pirkti Cash ar llmokėjlmu

RAGUVOS VARPŲ REIKA
LE.

Darbas, kurį amerikiečiai 
apsiėmė, būtent surinkti pini- bė darbe, 
gų nupirkimui Raguvos para
pijai varpų, taip gerai eina 
kad neužilgo Raguvoj vėl pa
sigirs varpų skambėjimas, ku
rio taip ilgai nesigirdėjo.

Chicagoje smarkiai dirba 
įgaliota komisija, kuri vie
nose, kolonijose jau buvo dėl 
aukų, kitose da bus.

P-lė T. Burauska ir K.
Sriubienė deda visas pastan
gas, važinėdamos po kolonijas 
ir artimesnius miestelius, pas 
raguviškius arba jų kaimy
nus ir didina fondų.

Ponas M. Sriubas prižiūri 
finansų pusę, surašinėdamas 
aukas, vardus, pavardes ir au
kotojų adresus Lietuvoj.

Kalbam apie tai, nebus pro 
šalį priminti, kad pinigais 
dedami žinomoj lietuviams 
Metropolitan State bankoj.
Tokia tvarka darbe daug gelb 
sti aukų rinkime.

Dar vieno dalyko reikia,!

% raudono roberio 
daržams laistyti pai- 
pos. Buvo 14c. pėda, 
dabar flc. pėda.

Enamel indai tiuvo 
81.60, dabar »8c.

išlaukinė garantuota maliava 
tamsios spalvos, buvo galionas po 
>2.80, dabar po 82.00.

Turim ir kitokių bargenų. At
eikit.

ST. BUKAUSKAS
Fifteenth St. Hardware

4938 WEST 15 STREET
Tel. Cicero 689 
CICERO, ILL.

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjams ir savinin

kams pirm pirkimo naujo karo Šir
dingai praSom atsilankyti ir pama
tyti naujus 1930 Nash automobliua 
sul vėliausios mados automatiškais 
(taisymais. Sport Royal tekiniais ir 
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai 
Nash gali papuošti- Už tokias prl- | 
einamas kainas pas
BALZEKAS MOTOR SALB^j 

4030 Archer Avenne 
Tel. Lafayette 2082

AUTOMOBILIŲ CHAMFIONA8

B U I C K
Per 20 Metus Užima Pirmenybė.

Pirm negu pirksi automobilių, pamė
ginu BUICK ir MARQUETTE
ARCHER BUICK CO. 

4400 Archer Avenue
Virginia 2400 

1 Blokas Nuo Kedzle Avė.
JONAS ŠLEGAITIS
LIETUVIS PARDAVĖJAS

VIENATINE LIETUVIŲ 
AGENTŪRA

GENERAL MOTORS

PONTIAC IR OAKLAND

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS, Sav. . 

808—8 Wot 31 Street
Tel. Vlctory 18M

jų praleisti Lietuvon. Iš ten 
Raguvoje, jog lietuviai Ame- savo laiške rašo “Draugo”
iikoje nepamiršta tėvynės ir 
savo tikėjimo. Tas vienas 
dalykas — tai vienybė, vieny-

“vTT "žinome, kad lietuviai 
yra išsiskirstę po visų Ameri- 
kų. Jų tarpe yra ir raguvie- 
čių. Trys arba daugiau žmo
nių negali visus pasiekti. Rei
kia vienybės, o tada bus ir 
galybė. Kurie žinote kuriuos 
raguviečius kituose miestuo
se gyvenančius, prisiūskite 
komisijai jų adresus, o jie iš
aiškins tikslų. Tokiu būdu vi
si iš vieno dirbsime vienom 
tikslui ir visi paskui galėsi
me gėrėtis sėkmingu darbu.

Visus atsišaukimus siuskite 
šiuo adresu:

M. Sriubas,
1315 So. 50tli Avė., 
Cicero, III.

Raguvietis.

ĮVAIRŪS KONTR AKTORIAI:

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlua 

Statau (vairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALBPORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6526

J. MEZLAIŠKIS
Generalis Kontraktorius 

Budavoju naujus namus ant
orderių. Senus priimu j mai
nus. t

2453 WEST 71 STREET 
Tel. Republic 4537

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas
Elektros kontraktorius

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4006 So. Rockwell Street

STANLEY CIBULSKIS
MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Poperloju, moliavoju ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653

V. PAUKŠTIS
HARDWARE STORE * 

2701 West 47 Street

Tel. Lafayette 1237

Jei jūsų kas nenžganėdina, tai 
atsilankykite į musų krautuvę. 
Musų patarnavimu pilnai bu
sit užganėdinti.

Pri8tatom į visas miesto da
lis.

MUSŲ BARGENAI
DIDELIS NUPIGINIMAS KAINŲ ANT DAIKTŲ 

JUMS REIKALINGŲ
Kviečiame pasinauduoti įpusų nupigintomis kai

nomis. k
Ypatingai dabar nupiginome kainas ant White 

Lead, įvairių maliavų ir aliejaus.
HARDWARE & PAINTS

A. M. BUTCHAS, Savininkas 
4414 South Rockwell Street 

Telefonas Lafayette 4689

agentui: “tariu ačiū už “Dr
augų”, kurį būdamas Lietu
voj gaunu. Ateina pas mus 
kaimynų ir prašo “Draugo” 
pasiskaityti.” Toliau rašo, 
kad apgailestaujųs, kad ne- 
galėsiųs pats būti Aušros Var

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
INKSTŲ-KEPENŲ-PUSLES 
Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medai Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole dėl šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
“Gold Medai” vardo kiekvieno
je dėžutėje.

HAARLEM OIL
e m*sui.es

MES
Budavojam naujas namus, 

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

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenne

Tel. Lafayette 7674

Phone Republic 4949

PETRAS GR1BAS
Moliavo j imo Kontraktorius

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

6127 S. Maplewood Avė.

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviama patar
nausiu kuogeriausia.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojlmo Kontraktorius 

Maliavų ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas atakas.

2334 So. LEAVITT ST. CHICAGO

WM. BENEGKIS
MALEVOJU IR POPIERUOJU 

Naujausios mados poplera. 
Pigiai. Greit. Darbą garantuoju 

Reikale telefonuokit 
Lafayette 7554

tų par. piknike, bet įgaliojo 
savo partnerį Jonų Oksa 
duoti trokų veltui nuvežti pik- 
nikierius į Bergmano daržų.

PAIEŠKOJIMAS
Leonas Norkus Papilės Val

sčiaus Žarvičių Kaimo, 24 m. 
Amerikoje, ir vistų laikų gy
veno Chicagoje, nežinau, kur 

J dabar. Prašau atsišaukti, ar
ba kas kitas meldžiu man 
pranešti, busiu už tai labai 
dėkingas.

JURGIS MERKELIS 
1708 North Damen Avė. 

Chicago, IU.

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreikoms
Užlaikau vlsokli) 

lukstnlų ir sida- 
orlnių daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių, 
rekordų Ir t. L 
Taisau laikrodžius 
Ir musikoa instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago. 

Telefonas HEMLOCK 8888

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EKPRESS

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

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

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

MORGIČIAI-PASKOLOS
AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU M0RGI9IŲ

Skolinam pinigus ant medi
niu ir mūriniu namu. Komišaa 
tik 2%. Kreipkitės į

Public Mortgage Exchange
S. L. FABIAN, Mgr.

809 West 35th St,

SKOLINAM PINIGUS
$100 iki $30,000 

ant 1, 2 ir 3 morgičių

J. NAMON & CO.
6755 So. Westem Avė.

Telefonas Grovehill 1038

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Už 830 gausi pavieninę Slmfnons 
lova. dreser], Slepą, vaikų vežimėli, 
dideli krėslą.

5105 Comellaž avė.

Vyrai neSiojantl diržą, kaipo 18- 
bandynią. Ateikit. New Idea T.russ 
Co. 231 W. Chicago.

Mokyklos Storas, delic.. senai įs
teigtas, parsiduoda dėl ligos. 2341 
W. 110 St. Bevelry 8423.

Reik parduot dėl Šeimynos palrt- 
mo. Gert rak 4 kamb. Labai pigiai. 
2732 No. Kedzle avė. arti Diversey.

5 kamb. gražus rakandai. Valiuo
ju Europon. Pigiai. Reik parduot 
prieS Liepos 1. 5909 Fu’.lerton avė.

PIGIAI Umbrella Tent Camping 
relkmenos. 619 No. Fourth avė., 
Maywood.

ISvažluojam, reik parduoti rak. 
naujus 7 savaites vartotus. Visus iš
vien ar skyrium. 2002 Humboldt, 
kertė Armltage.

Rakandai, bufetas, elek. siuvama 
maSina, 3 kaurai, raidio, pusryčių se
tas ir kitokie daiktai. 644 Addlson. 
Lake Vlew 2610.

DEPT. STORO RARGENAS. 
Barbernė.beauty Sapa, biznis Šau

niai eina. Pamatyk. Reik greit par
duot. Secley 1857.

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicago]

Ketverge ir Pėtnyčioje 
Birželio 26 ir 27 

“HIGH SOCIETY BLUES”
i Įdomus ir smagus veikalas

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

Tel. Humbold 5230
Rez. Armltage 3857

MAJESTIC FLORIST
1711 ELLEN STREET 

Gėlės, vainikai vestuvėmis, pągra-
bams Ir kitokiems reikalams. ... 

JUSTINAS P. ANTANAVIČIUS
Savininkas >■

BANIS STUDIO
Specialistas grupių-vęstuvių, 
pavienių ir kitokių fotografi
jų. Esu patyręs tame darbe 
per daug metų. ; * • ’

3200 SO. HALSTED ST.

REAL ESTATE < 

X
NEGIRDĖTAS BARGENAS

2 flatų mūro narnas^ po 6 
kamb. Priimsiu lotų Į mainus. 
Priežastis — einu į biznį.
1608 So. 49 Avė. Cicero, III.
2-ros lubos. ' ,

J. YUSHKEVVITZ
REAL ESTATE 

Darome (vairius legalius 
dokumentus, apdraudžia- 
me namus, autolaęblliua 
Ir kitokias nuosavybes.
2433 West 69' Str.

Telef. Prospect 3140 ,

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE a., 

LOANS & INSURANCE > >'
Perkam, parduodam, mainom; na

mus, lotus, farmas, biznius Visokio! 
rųfties. Nėra skirtumo aplelinkės ir 
kur y.ra ar kas yrai. Perkam neitas, 
2nd mortfe-age ir paruplnam 1 ir 2nį 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei
singas ir greitas patarnavimas

4425 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0455

Už 83,000 gausi 2 fl. ttiei natną 
prie Emerald ir 38 st. gera transp. 
Elekt. Šviesos, 2 maudinės. Plgisdr 
Sav. 3622 Michigan avė., . H. E. 
Evans.

Pigiai 6805 Raclne avė. 7 kamb* 
k. v. Sild. lotas 25x125. Pamatyk. 
84,500. mokėti 8L00C, lengyioš išly
gos. lst. Realty Co. 50 W. IVash- 
ington St. Central 5151. •

Už 81,000 gausi 100% mod. ♦ly
tų 2 fl. namą Mayvoode, 6 mėli. 
senas. 2118 So. 18 avė. Tel. May- 
wood 851—R.

Pigiai 2 augSčių medinis’ plyti), 
beizm. 6-6-4 kamb., 2 karų gar. di
dėt. atikas, kampinis lotas 30x1^5, 
tėra transp. Ineigų 8145 mėn. bė
ros ISlygos. 3701 Osgood St. Sav. 
Graceland 2033

Pigiai plytų 6 kamb. bung. 40 p. 
lotas, 2 karų plytų gar. iŠ fronto 
Jvaž. visi pager. prieSais River Park, ■ 
puiki vieta Šeimynai su vaikais. 5028 
No. Albany.

3 flatų plytų namas po 6 kamb. 
Stjtmu Sild., elektros Satd. 3 karų 
gar. Devon«Western dist., 6229 No. 
Claremont, Sheldrake 3182.

Vasarnamiai • pardavimui ar ren- 
dal. prie ežero Geneva Ir kitų gerų 
ežerų p. Wls. ir S. III. O. F. Sisier. 
85 E. Wacker Drive.

CONTRACTORS

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

FARMOS.

Pardavimui geros Montanoj fer
ma. Pigiau, negu (vertinta. Arti 
miešto, gera rinka, derlinga žemr. 
Mokėk, kaip renda. 300 ak. g«yi Ja
vai, ims ) mainus (mažesnę farmą. 
Sav. W. J. Scott, Mentor, Ohlo, R. 
d. 2.


