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••• j ' O > Lenkų ekonomisto Levlns- 
klo tragiška mirtis

•-iV

Birželio 7 d. vakare netoli 
,Šiaulių, Joniškio plente įvy
ko automobilio katastrofa. A--s 
ipvirtus automobiliu buvo su
žeisti jame važiavę keleiviai:

( Vilniuj tragingai mirė įžy 
mus lenkij ekonomistas Levi 
nskis. Levinskis atvyko į Vii-į amerikonas Vladas Aukselis, 
nių skaityti paskaitos Rytų'kuris neseniai parvyko iš A- 
Europos tyrimo institute. Sku-j merikos, jo žmona, brolis ir 
bedamas į paskaitų, ir nepa- Karolis Odminas, visi iš Po

PARYŽIUS, liepos 2. —
Išnaujo kilo Francijos su Ma
skva nesutikimai. Šiuokart, fžia darbuojasi į savo šalį pa- 
kaip žinovai spėja, gana ri- įtraukti daugiau svetimų šalių 
mti. ' i kapitalo. Tam palankus ir

Komunistų suvažiavime Ma naujas karalius, 
skvoje Stalinas kalbėdamas , Rumunijos finansai daug 
labai nepalankioj šviesoj at- mukentėjo šalį valdant libera- 
vaizdavo Francijų, kuri velka lams. Liberalai kadangi buvo 
sunkias militarizmo ir kapita-, nusistatę apsieiti be svetimo
lizmo naštas. ; kapitalo, jie mėgino savomis fturės įspūdingas tikybines is-

Šis jo atsiliepimas gali būt1 priemonėmis sustiprinti fina- kilmes. ^Keli šimtai slovakų

BUICARESTAS, liepos 2. 
- Rumunijos valstiečių vald-

pindamas gerai instituto bus
to, Levinskis klaidingai atida
rė į neveikiančio lifto angų ir 
nukrito į. dviejų aukštų gilu
mo bedugnę. Levinskiui trūko

vylaičių kaimo.
Mat, bevažiuojant ant plen

to pasipainiojo vaikas. Neno
rėdami jo suvažinėti, pasuko j ] 
šalį, bet nuo per staigaus pa-

Trys Raudonojo Kryžiaus darbininkŠs Chicagoj gamina pundelius su Kalėdų do-j galvos kaušas ir lūžo nugar-,sukimo automobilis nudardėjo
vanomis Am. J. Valstybių toli nuo nanjų tarnaujantiems kareiviams ir jūrininkams.

CHICAGO JEKATALIKŲ IŠKILMĖS 
ČEKOSLOVAKIJOJ

PRAHA (per paštų)/ — 
Slovakai ir čekai katalikai čia

pagrindu nutraukti diploma
tinius santykius su Maskva

SUIMTAS INDIEČIŲ 
VADAS

BOMBAJUS, liepos 2. — 
Britų valdžios parėdymu su
imtas Pandit Motilal (Nehru, 
Visos-Indijos Tautinio Indie
čių .Kongreso laikinas prezi
dentas. Suimtas taipat jo se
kretorius. Sakoma, būsiu su
imti ir kiti indiečių vadai.

Indiečiai tautininkai savo 
ražu kovoja britų valdžių.

insus.
i Kada valstiečiai paėmė va
ldžių, rado iždų tuštutėlį. Tas 
reiškia, kad be svetimo kapi
talo negalima jokiu būdu vers
tis. TA > K.' b
PALEISTAS RUMUNIJOS 

PARLAMENTAS

i BUKAREŠTAS, liepos 2. 
i— Einant karaliaus išspren
dimu ligi rudelis paleistas Ru
munijos parlamentas.

Karalius aukština pairlame-

katalikų iš Amerikos J. Vals
tybių vykdami į Trnavai, Slo
vakijoj, sustojo šiame mieste. 
iĮ Trnava jie vyksta dalyvau
ti Šv. Adalberto Sųjungos ju- 
biliejiniajp sųvąži#siwe-_ Ši 
Sąjunga yra savo lėšomis iš
leidusi apie vienų milionų ka
talikiškų knygų.

Amerikos slovakai 
Prahos mieste turi 
svarbių misijų. Jie čia priims 
ir į Trnava miestų nukels Šv. 
Adalberto relikvijų dalį. Ši mi. 
relikvijų dalis bus padėta Tr

APKRA JSTĖ PAGY- 
vi :nimą

, Viliugingi būdu trys plėši
kai įsigavo į Ch. Ilolmer na
mus, 2531 Jo. Talman avė. 
Apgriovė fvisų pa gyvenimų. 
PagTobė įvųirių daiktų vertės 
apie 5,000 dolerių.

PRANEŠIMAS

kaulis. Jis čia pat mirė ir bu-.j griovį, 
’vo rastas jau‘sustingęs. E.!

I

PRAPUOLĖ SUŽADĖTINE
ATNAUJINS DERYBAS

Marijonų Kolegijos Rėmė
jų 2 sk. North Side važiuoja Birželio 5 d valg
• FftrmQ Lūpos d’jčiaus Melducių kaimo gyven- pos 1 d. vėl bus pradėtos. Ba
is es ern ve. ir os ga doja Anelė Jasinevičiūtė, 25 bar tarsis jau Klaipėdoj. Yra

dar apie 600 neišspręstų pra- 
“R.”

tvės 9:04 vai. ryte. Vadovau
ja P. Plečkaitis. Prašoma at
vykti į tų stotį bent 15 minu
čių anksčiau, kad galėtumėt' P° dienų, būtent bir-
susitvarkyti. želio 8 d-» turėi° būti j°s iung-

tūvės su to pat kaimo gyven-

•‘Pottdjjį

i Chieago policija nepaliauja 
veikus, kad surasti žmogžudį, 

pačiam kurs nužudė laikraščio Tribū
ne reporterį. Lingle. Atlieka
mi “reidai” ir areštavimai. Į-i 
tariamieji nuodugniai tardo-

didžiai

metų mergina, slaptai pasiša
lino iš namų.

Nutrauktos su vokiečiais o- 
ptacijos reikalu derybos lie-

symų.

DIDĖJA STREIKAS 
BOMBAJUJ

toju, Matu Sęibučiu. Ligi tol 
juodu gerai sugyveno. Tamsu 
jdel ko sužadėtinė pabėgo—ne-

, žinia. Manoma, kad ji nusižu- 
ROMA, liepos 2. Vietos d^ ar|ja dar jr kur klai-

“R.”

AVH¥FA«S TĖVAS YRA 
SVEIKAS

15 KOMSOMOLCŲ BYLA
Kariuomenės teismas Uk

mergėj šiomis dienomis baigė 
spręsti 15 komsotoolcų byl 
iDu iš jų išteisino, o kitus nu
teisė kalėti sunkiųjų darbų ka
lėjime nuo 6 iki 12 metų. ‘R.’

i laikraščiai praneša, kad apie ^Įžįoja 
(Šventojo Tėvo sirgimų užsie
nių spaudoje paduota klaidin
gų žinių. Štai iš ko pakilo tos 
žinios:

Gegužės mėnesiu į Vatika
nu atvyko francūzų chirurgas

IŠRINKTA VALDYBA
LAIMĖJO ŠALIES PI

LIETYBĘ

' Lietuvos' prekybininkų, pra
monininkų ir amatninkų sųju
ngos steigiamojo susirinkimo

nto atliktus darbus. Sako, ka- r,ava katedroje. Kadangi Šv. J Atvyksią j ChicagO
’ida parlamentas išsprendęs ><Adalbertas yra abiejų tautų Į. Praneša, šiandie iš New Yo- ---------, .........
grųžinti jam sostų, tai tuo bū-i,— <‘eklJ ir slovakų, globėjas,' rko į Chicagų atskrisių ketu-,Dr. Manon. Šis susekė kaž- Išrinkta valdyba pasiskirstė 
du grųžinęs Rumunijai valda- 'itad relikvijų dalies nukėlimas ri britai lakūnai orlaiviu(<kokį Popiežiaus nesveiku-‘pareigomis taip:
nčiųjų dinastijų. i'dar daugiau ir tampriau abi ‘‘Southern Cross.” Sakoma,mų. Operacija nebuvo reika- Sųjungos pirmininkas Miką
, Uždarius parlamentų, mini-^autas suriš draugingais rv- Chicagoj nakvosiu, gi antry- 

tojaus skrisiu į Kaliforniją.
BOMBAJUS, Indija, liepos

2. — Antroji savaitė čia ve-hgterįg pirmininkas Maniu iš-’^iais,
damas boikotas britų, prekė-įtVyk(> j savo tėviškę. Karalius.1 Prahon suvyko daug įžy- 
ms. Audeklų gamyba britų di- ?a(]a vyktį į Transylvanijos ' mW slovakų, kurie dalyvaus 
irbtuvėse nutraukiama. Vis ,Alpas
daugiau darbininkų pameta Į
darbus kovoti už Indijos ne
priklausomybę.

NEI VIENAS NENORI 
PERŽENGTI SIENOS

EUROPOS VALSTYBĖS 
GRIAUS MUITINES

PARYŽIUS, liepos 
Čia baigės pirmasis Europos
valstybių muitų unijos reika
le suvažiavimas.

Suvažiavime muitų pašali
nimo klausimu nieko neišsprę
sta. Tik padaryta rezpliucija, 
kad visose valstybėse būtų ve
dama agitacija už muitinių 
išgriovimų.

ji BUKAREŠTAS, liepos 2. 
(— Čia atvyko Jugoslavijos 

2. — užsienių ministeris. Jis pa
kvietė Rumunijos karalių Ka
rolį Jugoslavijos pasieny su
sieiti su Jugoslavijos kara
lium Aleksandru.

Pasirodo, kad abu karalių 
neturi noro apleisti savo te
ritorijų. Tad pasimatymas va
rgiai įvyksiųs.

Šv. Adalberto relikvijų perkė
lime.

Šv. Adalberto Sųjungos ju
biliejus TVnava mieste įvyks 
rugpiūty. Pramatoma^ skait
lingas iš įvairių šalių slovakų 
suvažiavimas.

Nušovė plėšiką
, Užpuolė plėšikai radio krau
tuvę, 1935 W. 35 gat. Kovo
je su krautuvininku vienas pi- 
ktadaris nušautas, kitas pa
liego. Paskiau ir tas kitas su
imtas.

linga. Bet gydytojas Šventų- jlojus Šlepavičius, I. vice-pir- 
-jam Tėvui patarė būti atsar- mininkas Martynas Reišys (iš 
giam su sveikata, mažiau va- Klaipėdos), II vice-pirm. Ka
rtoti riebumų. zys Deveikis (iš Ukmergės).

_ „ . v . . ,, . Iždininkas Gabrielis Mačys irIr štai užsieniams pasklei- • . . . T XT. , . _ . m. įsekretonus Jonas Našliunas.ista žinių, kad Šventasis Te
Į revizijos komisijų išrink

ti: Andrius Matulaitis, Ado
mas Prūsas ir Aleksandras

M

ivas pavojingai sergąs.

NEDUODA PASKOLOS 
RUMUNIJAI

, NEW YORK, liepos 2. — 
Yale Universiteto profesoriui 
Macintosh ir slaugei Marie ' 
A. Bland federaliam teisme 
nepripažinta pilietybės raštų, 
kadangi tas -ir kita savo pa
reiškimuose atsisakė imtis gi
nklų, jei prisieitų šaliai su ko
kiu priešu kariauti. Pažymėjo, 
kad tas būtų priešinga sąži
nei. Abu aplikantu apeliavo. 
Dabar federalis apyruhės teis
mas išsprendė abiejų naudai. 
Teismas pripažino, kad Die
vas ir sąžinė yra pirm1 visako.

Marcinkevičius. ‘R.

“KLUSNUS TARNAS” 
PANAIKINTA

WASIIINGTON, liepos 2. 
— Valstybės departamentui

t
siunčiamuose visuose repor- 
tuose ir laiškuose tarnautojai 
ligšiol gale pažymėdavo: “Tu
riu garbės ' tamstai pasilikti 
klusnuoju tarnu.”

Valstybės departamentas 
parėdė tai atmesti ir vartoti 
vien “su pagairba.”

PERSAI KOVOJA RUSIJOS 
BOLŠEVIKUS

TEHERANAS, Persija, lie
pos 2. — Rusijos raudonieji 
kareiviai puolė vienų Persi
jos sodžių, kuriam pasislėpė 
Kaukazo sukilėlių būrys. So
diečiams pagelbon nuvyko pe
rsų kariuomenė. Kilo kova. 
Abiejose pusėse yra sužeistų. 
Po to įvykio į Rusijos pasienį 
sutraukta daugiau persų ka
riuomenės.'

Atrasta dal's vogtų svaigalų
i Dalis pavogtų svaigalų iš 
sandelio, 5210 So. Wabash a- 
ve., atrasta Evergreen Parke. 

NEW YORK, liepos 2. —j Suimta 5 asmenys. Tarp jų y- 
Prohibicijos vykinimo admi- ra buvusia probibieijos agen- 
nistratorius maj. Maurice Ca- tas James Fern.
mpbell iš New Yorko į Bosto
nų buvo nukeliamas adminis
tratorium. Tad jis atsistatydi
no iš tos tarnybos.

Dabar jis pareiškia, kad pro
įhibicijos vykinimas negalimas‘svaigalų pirklys.
ir kad 18-asis priedas turėtų 1----------------------
būt atšauktas. j Nužudyta du daugiau
,-------------------j Cbicagos apylinkėse rasta

i 22 ŽUVO ANT GELEŽIN- nužudytu du galvažudžiu dau- 
KELIO RUSIJOJ įgiau. Nušauta ir lavonai pa-

, MASKVA liepos 2. - Ant “T1“ Jį ’™.
Irkocko-I’etrogrsdo gelrfin-'gal* P,rkl,'»

.kelio susidaužė ekspresinis
i traukinis. 22 asmeniu žuvo ir 
28 sužeista.

UŽ 18-OJO PRIEDO 
ATŠAUKIMĄ

ATLEISTAS IŠ EINAMŲJŲ 
PAREIGŲ

Dar vienas

LONDONAS, liepos 2. —
Britanijos valdžia atsisakė 
pripažinti paskolų Rumunijai. ————
Rumunija tais pinigais nore-' Vilkaviškio apskr. viršinin- 
jo įsigyti didesnį karo laivy- 4<as ats. pulk. Giedraitis at- 
nų Juodojoj jūroj. Kadangi leistas iš einamųjų pareigų, 
tie Rumunijos žygiai pirmo-1 ‘‘R.
je vietoje atkreipiami prieš 
raudonųjų Rusijos- valdžių,

PREZIDENTAS HOOVER 
APIE DARBĄ

Cook apskrities miškely a- , . ,
.. T>. ., . , 2t , • britų valdžia negali remti parti Riversule, rastas kažkokio , ° ;

... ± i skolos tokiems tikslams. Bn-jauno italo lavonas. Matvt, .. _ ..tanųa su Rusija gyvenanti 
gražiuoju.

NUKELTAS PROHIBICI- 
JOS VYKINIMAS

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Nusakoma diena dai- 

, Ii ir kiek šilčiau.

WASHINGTON, liepos 2. 
— Pradėjus liepos 1 d. prohi- 
ibicijos vykinimn užsiima Tei
singumo departamentas. Pir
miau vjkinimu užsiėmė Iždo 
departamentas.

PAGALIAU PAGEDO IR 
LAPĖS

SPRINGFIELD, III., birŽ. 
39. — Išilgai Rock upės, Win- 
nebago apskrity, miškuose pa
gedo (pasiuto) lapės, o gal 
ir vilkai. Viena lapių vijus šu
nį. Ūkininkas jų nušovė. Su
sekta, kad buvus pasiutus.
• Visoj apylinkėj paskelbta 
taip vadinama kvarantana. 
Gal valdžia prisiūs medžioto
jus iššaudyti tuose miškuose 
lapes ir vilkus.

' WASHINGTON, liepos 2. J 
— Daugelio valstybių guber
natoriai turi suvažiavimų Salt 
Lake City, Utah. Prezidentas 
Hoover į suvažiavusius kalbė
jo per radio. Jis pareiškė, kad 
šįmet pirmaisiais šešiais mė
nesiais visoj šaly darbams pa
skirta apie 1,700 milionų do
lerių, arba 200 milionų dole
rių daugiau, negu 1929 m. tuo 
pačiu laikotarpiu.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų ,.$10.00 

Britanijos 1 sv. sterL 4.80 

Francijos 100 frankų 3.91 

Italijos 100 lirų 5.23 

Belgijos 100 brigų 13.94 

Šveicarijos 100 frankų 19.37 

Vokietijos 100 markia 23.80
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išaugti valstybė turėtų susirūpinti sudaryti 
tinkamų sąlygų.

Visai kitaip privalėtų būti traktuojama 
toji pramonė, kuri perdirbinėja žaliavų iš ki
tur atvežtų, apdirbimui suvartodama nemaža 
energijos taipgi iš svetimų kraštų atgabentos, 
kaip, pav., anglių pavidale.

Tokiai pramopei plėtotis Lietuvos natu- 
ralės sąlygos nėra palankios, tokios pramo
nės palaikymas dideliais muitais šaliai per- 
brangiai atseina, tuo labiau, jei tokia pra
monė gamina įrankių, pabūklų, reikmenų ki
toms svarbioms mūsų ūkio šakoms, kaip, 
pavyzdžiui, žemės ūkiui. Valstybė tokių pra
monę remdama, apsaugodama jų nuo sveti
mųjų konkurencijos aukštais muitais, pati, 
taip pasakius, plaute plauja tuos pamatus, 
ant kurių laikosi, būtent, slopina žemės ūkį,

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
DARBO “INDŽIONKŠINŲ” 

KLAUSIMAS.

Keliolika metų kaip Am. J. 
Valstybių organizuotas dar
bas kovoja nepakenčiamus 
teismų “indžionkšinus”, at
kreiptus prieš darbininkus. 
Tąja kova užsiima Amerikos

tai tyli. Kad “indžionkšenų” 
klausimas įdedamas į partijų 
programai, tas atliekama 
vien politiniis sumetimais, 
kad į save patraukt .daugiau 
darbininkų balsų. Laimėjusi 
partija paskiau nepildo žo
džio. Taip buvo seniau, taip 
yra ir šiandie.

Tuotarpu ‘ ‘ indžionkšenų ’ ’Darbo Federacija.
Kas ketvirti metai pirmi klausimas yra svarbus klausi-

prezidentę rinkimų didžio- mas. Organizuotas darbas įiei 
sios politinės republikonų nereikalauja visus “inžionkše- 
ir demokratų partijos turi ša-,nūs” panaikinti. Reikalauja 

tik suvaržyti.lies suvažiavimus, kuriuose 
brangindama žemės ūkio gaminių produkci- j skiriami kandidatai į prczi- 
jų. O kiek šioj srity nusidedamą, sunku būtų plentui. Be to suvaižiavimuo-
viename kitame straipsny aprašyti. Pavyz
džiui, kažkas steigia dirbtuvėje spygliuoto 
drato, (dabar Lietuvoje ūkininkai kaskart 
plačiau ima vartoti spygliuotų dratų tvo
roms), tuojau einama “tautinės” pramonės 
lemti, spygliuotas dratas iš užsienio apdeda-

se partijos sustato savo pro 
gramas, ty. platformas, ku
riose paliečiami visi gyvieji 
respublikos reikalai ir parti
jų nusistatymai. Tose progra
mose patenka ir “indžionkši-

Daugiut teismo ‘ ‘ indžionk- 
šiaais” streikuojantiems dar
bininkams draudžiami ramieji 
pikietavinmi, arba susirinki
mai ir rengiamos vaikštynės. 
Toki “indžionkšenai” yra 
priešingi šalies konstitucijai. 
Tokius “indžionkšenus” orga-

mas muįtu ir tt. Aišku, kad tų muitų dar su ntJ> klausimas. Viena ir ki-

Prašau Į Mano Kampelį
Prof. Kampininkas

PROF. KAMP. RADIO.

mokslo tvirtovėje ant Brod- 
vės, Maikio tėvas — Ray 
Whiskey — dabar žada viešai 
atšaukti visas melagystes, 
buk visados jis munšaino gau
davęs pas Vyčius, katalikus ar 
zakristijonų. Dabar prisipa
žins, kad savo munšainui 
“ liukų ”, kurį nešioja pasika
binęs ant krutinės, kasdien da 
pildydavęs savo darbo štofu, 
kurį kuosomis nuo pasikalbė
jimo valandomis viręs lietu
viško socializmo škulėj prie 
uždarytų durų.

PRAMONĖS MĖNESIUI PRAĖJUS.

Šį pavasarį Lietuvoj buvo suruošta mė
nesio vajus tautinei pramonei remti. Daug 
buvo tuo reikalu kalbėta, rašyta. Dabar, va
jui praėjus p. A. St. “Ryte” duoda tokių 
pastabų apie tautinę pramonę:

Agitacijos laikotarpis pramonei remti, 
sukėlęs daug triukšmo, pagaliau, praūžė.- Da
bar, kada pradedama iš didelio išsikarščiavi- 
mo ataušti, būtų vietoje vienų, kitų pastabė
lę musų vadinamai tautinei pramonei pareik
šti.

Einant prie paties dalyko tenka vienok 
pastebėti, kad kaip ten pramonės reikalin
gumų bei naudingumų keltume, pamatas Lie
tuvos ekonominiam gyvenimui buvo ir bus 
žemės ūkis, todėl ir šalies ekonominio gy ve
nimo vairas ta, o ne kita kryptimi privalėtų 
būti vairuojamas; o jei gyvenime’kartais su 
tuo pamatiniu dėsniu apsilenkiama, atnešama 
nemaža žalos normaliam ekonominiam šalies 
vystymuisi.

Iš to anaiptol dar neišeina kad Lietuvo
je neprivalėtų būti vietos pramonei. Visai 
priešingai. Pramonė pageidaujama, bet čionai 
reikalinga padaryti didelis skirtumas įvai
riose pramonės rūšyse, ir, be to, jos vysty
muisi sudaryti sveikesnes normas.

Visų pirma mes turėtume susirūpinti tos 
pramonės išsiplėtimu, kuri remiasi Lietuvos 
žemės ūkio, Lietuvos gamtos produktų per
dirbimu. Mes turime giliai susirūpinti pada
lyti galutinam žmonijos vartojimui užbaigo
je formoje visa tų, kų gali ditoti Lietuvos 
gamta, Lietuvos žemės ūkis. Čionai mūsų 
pramonei tvirčiausias pamatas, plačiausios 
perspektyvos ateičiai. Pastaroji pramonės 
rūšis privalėtų būti daugiau negu kita ko
kia apsaugota nuo svetimųjų kraštų konku
rencijos. Tokiai pramonei atsirasti, įsikurti

priedais privalo sumokėti pamatinis Lietu
vos producentas ūkininkas. Tie, kurie tuos 
reikalus tvarko, tur būt, supranta, kad ūki
ninkai spygliuotąjį dratų ne- liuksuso reika
lams vaitoja. Kas pasakyta apie dratų, tai 
galima pritaikinti visai eilei kitų, žemės ūkio 
reikmenų bei mašinų eilei, kur tos reikme
nys apdedamos aukštu, nepateisinančiu mui
tu. Giliau į ekonominio gyvenimo santykia
vimus pažiūrėjus, reiktų prieiti išvados, kad 
visur tenai, kur dviejų producentų žemės ū- 

„ kio ir pramonės interesai vienas kitam prieš
tarauja, žemės ūkiui, kaip gamtinės šalies 
ūkio šakai privalėtų būti atiduota pirmenybė.

Pramoninkai, jų galvos paprastai dispo
nuoja didesniais kapitalais, lengviau prieina 
valdžios ir kitų lemiančių arba sprendžiančiu

nizuotas darbas kovoja ir rei- kanipe raj0 vienoj “klesoa-’ 
kalauja, kad jų išdavimas ti |cįurįs užrakintas. Pašauktas 

ti “indžionkšinų” išdavimų. Ikrai būtų varžomas. Nevar- <škulėw direktorius Milkinsonas 
Bet po rinkimų visais lai-

bininkams atimama susirinki- i atrakinti> bet "_gi gali kac 
iiių ir žodžio laisvė. Už nepri- priešintis “inspektoriams”, 
sitaikymų indžionkšenams ^yp^. tokiems, kurie žiūri ne 
dažnai darbininkai baudžiami į0> kaip yra ižvirtag lietuviš.

ta partija pasižada patvarky-

įstaigų agentus ir paprastai padaro į juos 
sau pageidaujamos įtakos ir kaip nuožmaus 
kapitalo atstovai paprastai su priemonėmis 
nesiskaito. Pirinon vieton stato ne šalies, bet 
savo interesus, tai daroma visur, tai atsitin
ka ir pas mus.

Tokių reiškinių išdavoje paprastai pra
monė atsiduria išimtinoje padėty, ir nuo vi
sų pavojų būdama apsaugota, ji labai daž
nai bruka Lietuvos visuomenei erzacus, ma
ža to, ji paprastai, kaip koks vienturtis te 
vų lepinamas vaikas, išdyksta ir pradeda 
krėsti kartais labai smarkių kai kam. labai 
skaudžių šposų.

Paimkim nors Lietuvos pramonę, juk 
ji daugumoje susibūrusi į sindikatus, aukš
tais, nebepateisinamais muitais apsaugota, vie 
toj tobulinusi savo produkcijų, kas turėtų 
būti svarbiausias sindikatų uždavinys, kad il
gainiui be muitų pagalbos galėtų savo jėgo
mis išsilaikyti, varo labai negražų Lietuvon 
visuomenės eksploatavimo, taip pasakysiu, 
plėšimo darbų.

kais nepildomą ta programų 
dalis. Vis toliau atidedama ir 
Kongresui svarstyti netenka.

1928 metais tų partijų su
važiavimai į savo programas 
įdėjo tų klausimų. Demokra
tų partija žadėjo “ indžionkše - 
nų” išdavimų suvaržyti, gi 
republikonų partija — patvar 
kyti. Iš demokratų pusės tuo 
reikalu daug ko laukta ir ti
kėtasi, bet jiems nebuvo 
lemta patekti į respublikos 
viršūnes.. Patfl^republikonai

kalėjimais. Darbininkas.

KLEBONŲ DĖMĖSIU!.

Gerbiamiems Klebonams Pra
nešimas.

Kas gerb. klebonų

pamiršo savo šjimus. Iš
Wasliingtono pareina žinių, 
kad “indžionkšinų” klausi- 
mo nepaliesianti ši kongreso 
sesija, nors gjjpJ^Ųuymas įteik
tas sesijos pfądAoje.

Kodėl . tas klausimas taip 
sunkiai eina kongrese, pigu 
suprasti. Šio klausimo kėlimų 
kovoja visi darbininkų prie
šai.- Visuomenė taip pat apie 1

KATALIKO VISUOMENIŠKOS 
PAREIGOS,

Rato: Kun. D-ras J. Vaitkevičius, M. I. C.
-o-
(Tąsa).

a. Katalikybė remiasi žmogaus prigim
timi.

Katalikybė taip remiasi žmogaus pri
gimtimi, kaip namas pamatais, skiepas 
kamienu, į kurį yra įskiepintas, arba pa
veikslas remiasi medžiaga, ant kurios y- 
ra nupieštas. Pamatams subirėjus, griū
va ir namas, kamienui supuvus, skiepas 
neprigijn, audeklui ar lentai sutriunėjus, 
genda ir paveikslas, nes neturi kuo re
miasi. Einant tuo pačiu dėsniu suprasi
me, jogei sugedus žmogaus prigimčiai, 
genda, nyksta ir tikėjimas. Nusikaltimas 
tad prieš Žmogaus prigimtį yra Teartu nu
sikaltimas ir prieš tikėjimą.

Gyvenimo prityrimas parodo, kad 
nieks taip nenaikina žmoguje tikėjimo, 
kaip nusikaltimai prieš prigimtį, todėl 
nei vienas tikėjimus nesaugoja žmogaus 
prigimties taip, kaip katalikų tikėjimas.

b. Katalikybė tobulina žmogaus pri
gimtį.

Katalikybė nevien remiasi žmogaus 
prigimtimi, liet jų tobulina ir kelia aukš
tyn. Arčiau prisižiūrėję žmogaus augi
mui, pastebėsime jame įvairius palinki
mus, kurie verčia jį judėti, veikti ir eiti

Jeigu žmogus turi jau sutvarkęs savo kūno 
pojūčius, — nedaug turės darbo juos atitai
sydamas ir dvasiai pilnai paduodamas juos 
tvarkyti.

Dievas nori, kad mes sutvarkę savo sąži
nės dalykus, ją apvalę Atgailos sakramente, 
imtume Jam tarnauti visa savo siela ir kūno 
pajėgomis, ne» Jis yra viso žmogaus leidėjas. 
Šv. Povilas apaštalas ragina: „aš maldauju 
jus, broliai, dėl Dievo gailestingumo, parody
kite savo kūnus kaip gyvą, šventa, Dievui 
tinkamą auką; tai bus jūsų protingas tarna
vimas Dievui.” (Rom. 12, 1.) 1 /' /

Be to, mes esame Kristaus mistinio kūno 
nariai, kaip tas pats apaštalas mokina. „Ar 
jūs nežinote, kad jūsų kūnai yra Kristaus 
nariai!” (1 Kor. 6. 15).

Reikia tat, kad mes išoriniu užsilaikymu 
sektume Kristaus pavyzdžiu ir laptume’tobula 
Šv. Dvasios bažnyčia: „Ar jūs nežinote, kad 
jūsų nariai yra bažnyčia jumyse esančios 
Šventosios Dvasios, kurią turite iš Dievo ir 
nebeesate savo pačių! Nes jūs esate atpirkti 
didžia kaina. Garbinkite ir nešiokite Dievą sa
vo kūne!” (1 Kor. 6, 19-20).

Boston, Mass. — šiomis 
dienomis čia įvyko tas, ko 
visados galima buvo tikėtis, 
būtent “inspektorių” Markso 
mokslo škulėje, kuri, raudona, 
kaip ir pats cicilizmas, stovi kįeį>onįjagj kolup. Vanagaitis 
prie \. Brodves. “Inspekto-Jparagį savo “Margučiui” e- 
riai” (probišinai), apžiūrėję ditorialų, kur vicpoj vietoj 
visas socializmo “klesas”, : “Uun. M. kazenąs (Pit- 
beismente vienam tamsiam tsburgo Šv. Kasįmiero parap.

klebonas) nupirko gražioj vic-

Pensylvania. — Bepuotau- 
damas po lietūviškų parapijų

toj didelį gabalų žemės, ka
me įtaisė kapines ir pikni
kams daržų... Tokių Marijonų;

ka.s socializmas, bet to, ar 
neras kitokio, per paipykę' iš 

i leisto, ‘ ‘ mokslo ’ ’. Atidaryta 
“kjesos” durys ir... tikrai cu- 
dai! Užuot, Markso mokslo 
teorijų, probišinai mato ketu
rias bačkutes ir priede da kenorėtų

gauti Tėvus Pranciškonus lu- lėtų galionukų per paipykę 
tiems nmtams^ų imsi jomis, ar išleistos “šviesybės”! 
rekplgį^j^niir j Sukrovus .visų tų “švies/-.
jau' atsiliepti. Galutinai susi- bę , trokan, ir pats Markso

farmų” nėra nei ko lygint? 
prie Šv. Pr. Seserų “far- 
mos”. Apie kapines ir kal
bos nėra, ypač kad čia laido
ja visi kaip kas nori..” Ka
dangi Marijonų farmoj nėra 
tokių keistų kapinių, net ir 
lietuvių Šv. Kazimiero kapi
nėse nelaidojama “visi kaip 
kas nori”, tat ir suprasite, 
delko Pittsburgas ‘ ‘ by tyna ’ ’ 
Chicagų. ,

PRAŠAU NESIJUOKTI.

tarsime laiškais. Laiškus pra
šau siųsti sekančiu adresu: 94 
Bradford Str. Lawrence, 
Mass. Nors Liepos mėn. 11 a. 
išplaukiu į Lietuvą, bet ru
denį vėl sugrįžtu Amerikon 
pradėti misijas.
Tėvas Augustinas, O. F. M. 

2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, III.

Ant Halsted St.

Vienas' sandarietis buliui 
žmonių gyriasi savo laisva- 
manybe. Laisvamanybė, tai, 
esą, progresas.

Užgirdo tai praeidamas pro

mokslo direktorius Milkinso
nas paprašytas sykiu važiuoti 
— į steišinų egzaminams. Bet 
jam pavyko išsisukti, nes, esą, 
ne jis čia bosas, bet Gegužis, 
kuris dabar guli ligoninėj nu
laužta koja. Jis esąs tiktai L , •, įšali katalikas. Sustojo ir sa-samdininkas. , ,ko;Po tokios šaunios probišinų 
vizitos lietuviškų socialistų

Imkim kad Ir alaus pramonę, juk visi / tapo 15 — 20 proc. brangesnės. Kuo tatai įsi
kalba, kad alaus bravorai gauna tūkstančius I kia aiškinti, o labai paprastai. Lietuvos vinių
litų atlyginimo; iš sindikato vien už tai, kad 
nieko nedirbtų^ Einame kitur į geležies pra
monę. Tur būt daugiausia geležies išdirbinių 
suvartoja ūkininkai. Paimkim vinis. Be vi
nies neapsiena nei ūkininkas, nei ta pati 
biednuomenė. Nežiūrint to, kad darbininkų ir 
pačių fabrikantų gyvenimas,. maistas, žemės 
ūkio produktų kainoms smarkiai nupuolus žy
miai atpigo, šįmet vinys nei iš ši<^, nei iš to

fabrikantai, muitų saugojami, susibūrė į sin
dikatų, pakėlė vinims kainas. Jie monopolis
tai — visuomenė, ūkininkai bejėgiai, privalo 
mokėti, nes be vinies neapseisi. Tai vienas iš 
daugelio mūsų tautinės pramonės typingų 
visuomenės eksploatavimo pavyzdžių. 
f Tatai neTeistiną ir su tokiais reiškiniais 

reikia žūt būt kovot, nežiūrint ar tai bus kam 
malonu, ar ne. •

Kokie jūs laisvamaniai, pro
gresyviai ? Avite, rėdotės, 
kaip ir visi žmonės. Jei šiu
šų ant galvos užsidėtumėt, o 
skrybėlę ant kojos užmautu- 
mėt; jei kelnes devėtumėt vie 
toj kauto, tada tai išrodytu- 
mėt tikri laisvamaniai — 
“progresyviai”.

SKAITYK IR PLATINK 

TIKTAI KATALIKIŠ
KUS LAIKRAŠČIUS.

Mūsų pačių šventėjijnas ir nauda reika
lauja, kad sutvarkytume .kūno pojūčius ir vi
są išorinį užsilaikymą. Menkas būtų žmogui 
gyvenimas namuose be stogo ir su sugriuvu
siomis sienomis. Dar menkesnis gyvenimas sie
lai, kuriai kūnas nepadeda Dievui tarnauti.

„Taigi, tegul nuodėmė nebeviešpatauja jū
sų mirtingame kūne, taip kad jūs būtumėte 
paklusnūs jo geiduliams. Neleiskite nuodėmei 
naudotis savo nariais kaip neteisybės ginklais; 
patys pasiduokite Dievui kaipo atgaivintieji 
iš numirusių ir savo narius Dievui kaipo tei
sybės ginklus,” (Rom. 6, 12-13) ragina šv. 
Povilas apaštalas. j

Taip gi artimo dvasinė nauda ir tikroji 
artimo meilė reikalauja, kad bturne jiems pa
vyzdys, atrama, tobulybės siekiant. Gyvenamo 
bendrijoje ar šeimoje — visur turime įnešti 
viešojo padorumo, susivaldyme dvasią. Apaš
talas snko^ „Neduokime nė vienam jokio papik
tinimo, kad mūsų tarnystė nebūtų peikiama* 
bet visame parodykime save, kaip Dievo tar
nus, didele kantrybe 1 sielvartuose, varguose, 
suspaudimuose”. (2 Kor. 6, 3-4). „Mylimiau
sioji, aš maldauju jus, susilaikykite kaipo atei
viai ir keleiviai nuo kūniškų geidulių, kurie 
kovoja prieš sielą. Tebūnie jūsų pasielgimas 
tarp pagonių geras, kad ir ten, kame jie 
neteisiai apkalbinėja jus, lyg piktadarius, pa
žintų jus iš gerų darbų ir garbintų Dievą

aplankymo dieną” (1 Petro 2. 11-12).
Tą visa galima padaryti, sutvarkant kūno 

pojūčius. Jie yra reikalingi tinkamos draus
mės, nes kitaip pasilieka amžinai nepasoti
nami, ištvirkę, ištižę ir sukelia glūdančių aistrų 
nuodėmingą geismą, it baisiausi gaisrą. Todėl 
pojūčius reikia valdyti diktatoriškai, 
t. y. su griežtu valios nusistatymu, kuriam 
vadovautų protingumas, kad progai pasitaikius 
pojūčiai nenukryptų į nuodėmės pusę.

Čia svarstomi yra žmogaus kūno pojūčiai 
iš atžvilgio į dvasinį, žmogaus gyvenimą. Po
jūčių laisvumas, palaidumas, jų netvarka daug 
kenkia dvasinei pamaldžios sielos pažangai. 
Todėl pirmiausiai čia nurodoma yra į kylan
čias kliūtis iš pojūčių nesutvarkymo, o paskui 
nurodoma priemonės tiems pojūčiams sutvar
kyti. j

Pojūčiai sutvarkomi dvejopu keliu:
1. pojūčių suvaldymas, pavedus jų naudo

jimą protų nurodymams; ir x .
2. pojūčių apmarinimas, arba auka, t. y. 

leistinųjų dalykų atitraukimas nuo pojūčių tuo 
tikslu, kad būtų lengva juos- atitraukti nuo 
neleistinųjų dalykų^ kad lengviau galėtume 
mylėti Dievą, laikantis Jo įsakymų: „nes tai 
yra Dievo meilė, kad mes laikytumėm jo įsa
kymus; ir jo įsakymai nėra sunkūs,” (1 Jon. 
5, 3) suko šv. Jonas. Išganytojas pasakė: „ma
no jungas saldus ir mano našta lengva” (Ma

to 11, 30).
Užtat, jeigu norime greitu laiku padaryti 

žymios pažangos dvasiniame gyvenime, priva
lome gerai sutvarkyti Gavo kūno pojūčius.

Sulig tad bedieviais visuomenės* tau
tos, ar valstybės gyvenime žmogus nepri
valo nei varžytis kokios nors tikybos į- 
statymais, nei jai pavesti rišti šiuos klau
simus, žodžiu, tikybk neturinti balso žmo
gaus visuomeniškame gyvenime. Priva
čiai žmogus galįs tikėti ir mąstyti, kaip 
tik jis norįs, bet nėsų jam valia įnešti į 
viešąjį gyvenimų į visuomenę savo pri
vačius pamėgimus.

Tąja mintimi vedini bedieviai rūpi
nasi atskirti valstybę nuo Bažnyčios, kad 
Bažnyčia nepadarytų nei kokios įtakos.

Katalikybės atsakymas-
Katalikybės mokslas yra visai kitas. 

Žmogaus reikalai, jo troškimai, jo sieki
mai yra taip dideli, taip gilūs, platūs ir 
įvairūs, kad didžiausio mokslininko pro- 
'tas, o net visos žmonijos sujungtos jėgos 
nesugebės tinkamai išspręsti žmogaus pri
gimties .problemų, uždavinių ir siekinių 
panašiai, kaip suburtos jėgos mažų vai
kelių nesugebės išspręsti vaikelio gyve
nimo reikalų, reikia tad ieškoti pagalbos 
aukštesniam prote, negu žmogaus protas.

(Bus daugiau).
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Draugo” PIKNIKAS Liepos-Juij ut, 1930«
CHERNAUSKO DARŽE 

Justice, Illinois

Šis puikus radio, imtas iš Peoples Fumiture Co. krautu
vės, vienam giliukingam teks “Draugo” piknike, liepos 13 
d. Chemiausko darže. Dabar tas radio randasi “Draugo” 
ofise ir kas tik jį mato, tas juo gėrisi.

itf,

“DRAUGO” PIKNIKO 
TIKIETŲ PLATINTOJAI.

Dienraščio “Draugo” pik
nikas Įvyks liepos 13 d. Čer
niausko darže. Tai jau nedąjįg; 
Taiko beliko. Visose kolonijo
se darbuotojai jau paskirti į 
darbą. Dabar visi “Draugo” 
prieteliai ir rėmėjai širdingai 
yra kviečiami talkon tikietų 
platinime ir parėmime daik
tais, patarimais, darbu, atsi
lankymu ir kitais budais.

Tikietų galima gauti šiose 
vietose:

Bridgeporte
sėdienė, 917 W. 33 st., A. Ale- 
liunienė, 3251 So. Union avė., 
Gudų krautuvėj, 901 W. 33 
St., B. Sekleckis, 3351 Au
kuru Avė., Ip. Taruška, 3347 
So. Union Avė.

Monika Naujokaitė, 4225 
Princeton Avė., P-lė Stara- 
žinskaitė.

Town of Lake — P. Biels
kio ice-creaminėj, 4544 South 
"VVood St., J. Matemaitis, 4523 
So. Hermi tage St., J. Paukš
tis, 4508 So. Honore st., St. 
Bagdonas, 4608 So. Wood st., 
Zofija Leščauskaitė, 4633 So. 
Wood St., V. Butkevičiutė, 
5619 S. Lincoln st., K. Kaval- 
čiko krautuvėj, 4537 S. Pau
lina, A. Rumšienė, 5702 So. 
Justine, K. Būro bučemėj 
1845 W. 47 st., Vincas Stanci
kas, Jonas Baltutis, 1543 W. 
46 St, M. Sodeikienė, 4509 
užeigoj 1714 W. 46 St., Ona 
Jasalskienė., 1825 W. 45 St.

A. Janausko barbernėj, 4563 
Wentworth Avė.

Brighton Park — F. Gubis- 
ta, 4355 So. Mozart st., J. 
Urnežius, 4618 S. California, 
A. Vyšniauskas, 2517 W. 43 
st., J. Dargužis, 4210 So. 
Artesian, V. Zaramskaitė, 4458 
So. Francisco. J. A. Klimas, 
4242 So. Maplewood Avė. 
f Elena Valiuliutė, 4024 So. 
Rockwell St.

ŠITAIP LINKSMINSIS 
“DRAUGO” PIKNIKE 

TIE, KURIE LAI
MĖS RADIO.

Didžiulėj salėj visos Chica- 
gos jaunimas linksminsis lie
pos 13 d. Chemiausko darže 
Povilo Simučio iš Brighton 
Parka orkestrai griežiant nau
jausius lietuviškus ir ameri
koniškus šokius.

— - ---:--- 11
Mikšienė, 2241 W. 23 PI., B. 
Urbonavičius 2703 W. 24 PI., 
studentas P. Atkočiūnas, 2336 
So. Oakley ir “Draugo” ofi
se, A. Aitučio barbernėj, 2203 
W. 22 St.

Visi tikietų platintojai pra
šomi atsiminti, jog “Draugo” 
piknike bus leidžiamas dide
lis ir puikus radio. Įžangos ti- 
kietai po 50c.kartu bus ir lai
mėjimo tikietai. Tai tas žy
miai palengvina tikietų plati
nimą. Be to yra platinami 
vien laimėjimo tikietai po 
10c.

CHICAGOJE
“DRAUGO” IR PEOPLES
FURNITURE CO. RADIO 

PROGRAMAS.

Izabelė Laucaitė, 2532 W. 
46 Place.

Kaz. Petrulienė, 3020 West 
W. 22 St., J. J. Aukškalnis, 
1354 Harrison St. Gary, Ind.
• Marąuette Park — B. Ne- 
nartonis, 6540 So. Campbell,
V. Rukštalis, 2423 W. Mar- 
ąuette Rd., Pr. Smilgius, 2659
W. 71 st., St. Gailius, 6803 S. 
Rockwell, A. Gudenas, 6807 
So. Campbell, J. Baranaus
kienės krautuvėj, 6955 South 
Talman, Petras Rumšą, 7205 
So. Maplewood, J. Stočkus,

. . „ ; 6522 So. Rockwell, V. PetkausRmaA.>,an|WernS.

Cicero, Ui. — J. Mockus, 
1301 So. 50 Ct., A. J. Ja
nušauskas, B. Kučienė, 
J. Mikolainis, J. Matekaitis, 
B. Grikšaitė, Elena Šulgaitė, 
M. Vaičiūnienė, 1927 — 49 
Avė., K. Sriubienė, 1315 — 
50 Avė.

R. Gaubis 8059 So. Halsted 
St.

North Side — A. Bacevi
čius, 1850 Wabansia, K. Šer- 
petys 1710 No. Girard, V. Ma- 
čekonis, 3315 Pierce Avė.

Jono Kaitulo knygų krau
tuvėj, 1641 No. Paulina, A. 
Nausėda, 1024 Center St.

Dievo Apveizdos par. — J. 
Puplesis, 1823 So. Union, p-nia 
Lukošienė, 1928 Canalport 
Avė.

Reseland — M. Misiūnas, 
245 W. 108 PI.

Kaz. Račkauskas, 31 W, 
108 PI.

Vinco Kaušilo tabokos kran 
tuvėj 119 E. 107 St.

West Pullman — Z. Gedvi 
las, 12022 So. Halsted St.

P-nų Suscillų krautuvėj, 
12300 Emerald avė. P-no Ba
jorūno krautuvėj, 12001 So. 
Halsted St.

Melrose Park — J. Žvirblis 
14$ 35 Avė.

West Side — Ciprįjonas 
Druktenis, 2209 W. 23 PI., M.

širdingai kviečia atvykti, kad 
čia linksmai laiką praleis ir 
pakvėpuos tyru ūkio oru, kad 
dėl Įvairių informacijų, kaip 
nuvažiuoti ir tt., reikia kreip
tis į “Draugo” ofisą, arba 
telefonuojant Roosevelt 7791.

West Side “Grožybės” cho
rui padainavus “Leiskit j 
Tėvynę” Vanagaičio ir “Gi 
mergytė mano” — Liaudies 
dainą, pranešėjas 
kart nuo karto, 
žmonės kalbant, seniau neži- j Skubiai joja j Marijonų 
noję Peoples Furniture kom- i Karmą, kad suspėtų ten pri- 
panijos krautuvių. Todėl, jhuti liepos 4 d., kada ten bus 
kad nereikėtų gailestauti dėl didelis piknikas Kolegijos 
nepasisekimo pirkimuose įvai 
rių namams reikmenų, patari 
gerai įsidėmėti Peoples Fur
niture krautuvių adresus, kad 
tos krautuvės yra didžiausios 
lietuvių krautuvės ne tik Chi- 
cagoje, bet ir visoje Ameriko
je, kad tose krautuvėse pla
čiausias pasirinkimas visų 
“Standard” padarymo ra- 
dios, rakandų ir visokių kitų 
namams reikalingų daiktų.
Turite žinioti kad ši Įstaiga 
turi nuosavas rakandų dirb
tuves. Peoples įstaiga

Marijonų Kolegijos Rėmėjų PIKNIKAS

tęsė:
girdime

LINKSMOS PIKNIKIERIUS

naudai. Svečių laukiama iš 
visų kolonijų. Vietinės šeimi
ninkės prigamins Įvairių, švie 
žiu farmeriškų valgių. Bus 
visokių žaislų. Busiąs iš Cbi- 
cagos straikieris, Rūtų Dar
želis, pasaulinių čampionų 
rungtynės ir kitokių žaislų.

Liepos - July 4 D., 1930 m.
ĮVYKS MARIJONŲ FARMOJE 

Pikniko Pradžia Bus Kolegijoje >

Prasidės 10 v. r. (Chicagos laiku) šv. Mišiomis su pamokslėliu
/

Piknikan važiuoti galima Burlington Route geležinkeliu 
iš Union Stoties,, Ganai & 16tb St., Western Avė. & 18tli St., 
Cicero. Liepos 4 d. iš Union Stoties išeina Chicagos laiku šie 
traukiniai: 6:30 A. M.; 8:27; 9:35; 10:37; 1:35;’2:20. Galima 
grįžti iš Clarendon Hills stoties: 12:51; 2:53; 4:42; 5:37; 6:47; 
7:53; 9:04; 9:57. Automobiliais geriausia yra imti Ogden Avė. 
ir nuo Berwyn, III. .kelią No. 4 iki Hinsdale, III. Madison Avė. 
Iš ten iki 63 St. Už pusės .mailės yra Marijonų Farmą.

bet sumokėtas žmonių, kurie “Draugo” metinis piknikas .kad geriausia būna proga pa- 
įvyks liepos 13 d., Chernaus- Lnmatyti su savo senais pa
ko darže, Justice, III., kad iš .žįstamais, kostumeriais ir gi- 
pereitų metų žinoma, kad į Įnamėmis ir kad vienas iš jų

mato reikalą lietuviams ge
riau patarnauti.

Solo p. A Chapui, kuriam 
akomp. muz. Brazaitis, dai

nėm J liai padainavus “Lakštingale- 
vieno asmens biznis, bet yra lę” — Kačanausko ir “Pie- 
bendrovė ir jos turtas nėra meneiio daina” — Vanagai- 
padaryta;s iš dideliu uždarbių, čio, pranešėjas paskelbė/ kad

Draugo” metinį pikniką su
važiuoja veikliausieji žmonės 
iš Chicagos ir jos apielinkės, 
kad suvažiuoja darbininkai,

turės laimės laimėti gražų, 
naują Kimball radio, kuris 
yra vertas $225.00.

Bė to da paskelbė, kad Dr.
biznieriai ir profesionalai, A. Rakauskas šiomis dienomis

Pereitą pirmadienį iš WHFC 
radio stoties ir vėl teko gir
dėti daili programa dainų 
ir muzikos. Pranešėjas, pra
nešęs, jog “Draugas”, ben
dradarbiaujant Peoples Furni 
ture kompanijai, rakandų dir
bėjais ir wbolesalininkais, 
taipgi užlaikančiais radio ir 
visokių namams reikmenų, ku-

j* -/

rių dvi didžiausios krautuvės 
yra Chicagoje: 4177 Archer 
Avė. ir 2536 W. 63rd St., pas
kelbė, jog šio vakaro progra
ma pradės su linksma lietu
viška polkute, išpildyta re
produkcijos būdu. Po to 
West Side vyrų “Grožybės” 
choras, vedamas muziko Bra
zaičio dailiai padainavo dvi 
daini:“Gale lauko toli” ir 
“Kareivėliai”. Toliau prane
šėjas paskelbė, jog Peoples 
Furniture kompanija skelbia 
didelį “stako” sumažinimo 
išpardavimą ant: rakandų, ra
dio, pečių, kanrų ir visokių 
namam J-eikmenų už labai 
nužemintas kainas.

Po to seka solo p. Kamins
ko iš Marąuette Park. Dai- 
nuoja “Visuomet tu širdy” 
(Iš Klaipėdos Julės) ir “Li
tai” Vanagaičio. Pianu akom
panuoja N. Kulys.• • •

Daiųiųipkui gražiai padai
navus, pranešėjas paskelbė, 
kad Marijonų Kolegijos Rė
mėjų Chicagos Apskritys, lie
pos 4 d., rengia gražų išva
žiavimą į Marijonų ūkį, Hins
dale, 111., kad pikniko rengė
jai visus radio klausytojus

KURĮ PAKIETĄ IMSIT?

Wings Portfeliniam Pakiete

KURIS J*AKIETAR JŪSŲ? 
NVSPRVRK ŠIANDIE!

URYS vikriu nedideliu mėlln-

B akių lakūnių susitiko su minia 
cigaretų rūkytojų ant Mlcln-

gan Avenue.
Turėdamos Wings c,garėtų, jos stui 

lė vyrama ir moterims uždaromus 
portfelinlus pakietus ir parankias de
šimkių dviakes.

Rezultatai pasirinkimo: 170 pasi
rinko PORFEDINIUS — 152 dviakes 
DEŠIMKES.

“Pusė dviakių dešimkių taip leng
vai Jtelpa Į mano mašinų, “tarė Flo- 
rence Mitchell, 507S Lockwood avė., 
"kad aš dar turiu 10 clgaretų drūtų 
ir šviežių, kuomet pirmus 10 jau su
naudojau.”

“Bet cigareto stovis yra pusė rūky
mo”, Jspėjo F. B. Peterson, 2373 E/ 
70 st. “Todėl imu portfelinĮ pakietų. 
Jame clgaretai būna, kaip nauji.," 

Vieniems patinka portfeliniai. Ki
tiems dvlakės dešimkės. Bet VISIEMS 
patinka oru — vėdinti cigareiai: Wings 
— cigaretas aukštai lekiąs.

va kaip šie rūkytojai ant

MICHIGAN AVĖ.
balsavo 8 vai. ryte

Dirbo dirbėjai Raleigh 
BROWN & WILLIAM- 
BON TOBACCO Corp. 

LoulsVllle. Ky.

The AIR-COOLEO Čigarette
(Oru Išvėdintas cigaretas)

“PORTFELINIAI AR DVIAKĖ8 DEŠIMKĖS?” 
klausė musų gražios Wlngs panelės, einant žmo
nėms J darbų Mlchigan avė. vakar ryte. Mote
rims labiau tiko dvlakės dešimkės, vyrams 
portfeliniai. Portfeliniai lamėjo — 170 — 152! 
Karštas koittestas dėl oru vėdintų cigaretų!

ORU VEDINTI, SVARESNI. Vt 
SESNI IR ŠVELNESNI.

\Vlngs išdirbami visai NAUJU budu — oru 
valymu! Kiekvienas taškelis dulkių ar žvyro y- 
ra oru nuvalomi nuo puikių turkiškų. VirgiAia 
ir Burley tabokos, Wlngs vartojamų. Visi er
zinanti, aštrus nešvarumai pašalinti! Nėr b ru
do. žybtelėjimų, kal«telėjlm,ų. Vien tyra, gera 
taboka — tyra švelni kaip Smetona, vėsi, kai 
vėjai is!
(C) 1910 Brown tt Wllllamson Tobacco Corp. 

Loulsvllle, Ky.



iP1 A

t

tfrečiadlenTs, taepos Ž, l!l50

=

L. VYČIU CHICAGOS APSKR. PIKNIKAS
atsidarė ofisą po Nr. 2433 
W. Marąuette Kd., kad Dr. 
Rakauskas yra pirmutinis lie
tuvis, kuris yra baigęs pagar
sėjusį Nortlnvestern universi-j 
tetą, kad Dr. Rakauskas pra-‘ 
dės rašinėti j dienraštį “Dr-, 
augą’’ apie sveikatą, kad jo 
žmona p-nia Elena Rakaus-' 
kienė plačiai žinoma daini
ninkė nesenai grįžusi iš Mi
lano, Italijos, kur ji savo ma
lonų balsą lavino pas garsiau- į 
sius dainavimo profesorius, 
ateinančiame sezone džiugins 
radio klausytojus.
Po gražios reprudukcinės mu Į 
zikos pranešėjas paskelbė, 

jog Peoples Furniture kom
panijos krautuves jau gavo 
naujus 1931 metų radio mo
delius visų geriausių radio iš- 
dirbyščių ir kvietė kiekvienai 
atvykti, pamatyti ir gauti 
žemų kainų sąrašą ir pasitei
rauti apie lengvus išmokėji
mus. i j-t'įį.

Po pranešimo, West Side 
vyrų “Grožybės’’ choras vėl 
padainavo “Ko tu žvengi žir
geli” — Liaudies dainą ir 
“Mudu du broliuku” — Va
nagaičio. Akomp. muz. Bra
zaitis.

Baigiant programą prane
šėjas paskelbė kad daug žmo
nių vdsaros metu savaitei, 
kitai išvažiuoja atostogoms. 
Delei to, “Draugo” ir Peo
ples Furniture Co. radio pro
gramai nutraukiami keletai 
savaičių. Vasaros karščiai 
apsunkina rengėjus, daininin
kus ir klausytojus. Nepatogu 
vasaros metu ruošti radio kon 
certai. “Draugas” ir Peoples 
Furniture Co. per vasarą pa
sirengs prie naujų radio pro
gramų, kuriais klausytojai ti
krai labai džiaugsis. Bus pa
tiekta visa nauja eilė lietuviš
kų dainų ir muzikos naujau
sių kurinių.

“Draugas” ir Peoples Fur
niture Co., baigdami šio se
zono radio programus, reiš
kia didžiausios padėkos vi
siems dainininkams ir muzi-. 
kams, kurie prisidėjo prie gra 
žiu programų išpildymo. Taip
gi dėkoja visiems klausyto
jams, kurie teikėsi pareikšti

savo pastabas dėl buvusių ra
dio koncertų.

Šių programų pageidavi
mas matėsi iš tūkstančių pri
siųstų laiškų, kas davė mums 
noro tęsti juos taip ilgai. Kaip 
“Draugas”, taip ir Peoples 
Furniture Co., būdami rimto 
nusistatymo ir turintys didelį 
žmonių pasitikėjimą, galėjo 
šį darbą atlikti ir jį atliko 
priderančiai. Geriausi Cliica- 
gos lietuvių chorai, kvartetai, 
duetai, taipgi atskiri daini
ninkai ir muzika jautėsi sau 
už garbę ir reikalą išvien dirb
ti su šiomis įstaigomis ir visi 
stengėsi skleisti lietuvių dai
nas ir muziką oru.

Da sykį dėkodami visiems 
lygiai, ypač chorams ir jų 
vedėjams vargonininkams, ku
rie įdėjo daug triųso reng
dami chorus prie radio pro
gramų. Klausytojų gi prašome 
tėmyti pranešimus apie sekan
čius programus, kurie bus ti
krai įdomus.

Programa baigta Navicko 
daina “Kur giria žaliuoja”. 
Dainavo tas pats vyrų “Gro
žybės” choras.

Pranešėjum buvo p. Bule- 
vičius.

R. K.

EXTRA SUSIRINKIMAS.

Dievo Apveizdos Parap. —
Šv. Onos dr-jos mėnesinis su
sirinkimas pripuola liepos 13 
d. Kadangi tos dr-jos narės 
rengiasi šauniai ‘ ‘ Draugo ’ ’ 
piknikui pasidarbuoti, tai mi
nėtas susirinkimas keliamas 
į liepos 6 d., 1 vai. po pietų. 
Visos narės prašomos skait
lingai sueiti, nes reikės iš
rinkti darbininkes į “Drau
go” pikniką, kur jos ves res
toraną liepos 13 d. Clierniaus- 
ko darže.

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAGOS PAŠTE

901 Baltakiui Vladui 
910 Gocui Pranas 
915 Iwanowskiui Walt.

LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, ILL.
Šv. Antano lietuvių parapi

jos budavojimo ir paskolos 
bendrovės 32 serija užsibaigė 
30 d. birželio.

Nauja 33 serija atsidaro 7 
d. liepos (July). Visi, kurie 
laukiat atidarymo naujos se
rijos, prašomi pradėti nuo 
pirmo pirmadienio.

Surinkimai laikomi kas pir
madienis, 7 valandą vakare 
Šv. Antano par. mokyklos 
kambary.

Per 32 seriją duota daug 
paskolų. Ir ateinančio j 33 se
rijoj galima bus paskolinti 
$40,000.00.

Šėrininkų susirinkimas bus 
8 d. liepos (July) 7:30 vai. 
vakare, Šv. Antano parapijos 
svet. Šėrininkai privalo būti 
susirinkime, duoti patarimus, 
skundus ir išrinkti direkto
rius pagal savo noro. Proxy 
išsiųsti paštu, pagal nutarimą.

Kuriem laikas neleis būti 
susirinkime, įgaliokit kita še
ri ninką.

F. Strelčiunas, rast., 
1418 So. Cicero Avė., 
'Cicero, 111.

WEST PULLMAN, ILL
Dirmavonės Iškilmės.

Sekmadienyj, birželio 22 d. 
nmsų Šv. Petro ir Povilo par. 
bažnyčioje įvyko didelės, rū
pestingai ir gražiai priruoš
tos Sutvirtinimo Sakramento 
— dirmavonės iškilmės, ku
rios sutraukė skaitlingą mi
nią žmonių.

Da prieš 2 vai. jau dideli

būriai žmonių stovėjo prie 
bažnyčios.

Iškilmių metu žmonės ne
tilpo bažnyčion. Daugiau ne
gu pusei prisėjo stovėti lau
ke.

Pusę po dviejų atvyko J. 
E. vyskupas B. Sliiel su pa
lydovu kunigu, kuriuos gerb. 
kleb. kun. J. Statkus malo
niai priėmė, o lygiai 3 vai. 
vyskupas asistoje: diakonu 
gerb. kun. Buc (slavokas) 
subdiakonu gerb. kun. Dr. 
A. Kruša iškilmingai, ilgoj 
mokyklos vaikučių procesijoj, 
nulydėtas iš klebonijos baž
nyčion.

Bažnyčia buvo ypatingai 
i gražiai išpuošta. Visi altoriai,
| labiausiai didysis, skendo gy- 
•vose gėlėse. Kaip vaikučių 
'procesijos prirengiine, taip 
ir bažnyčios išpuošimo pasi
darbavo seserys Kazimierie- 
tės. Didelė padėka joms už 
tai.

Iškilmių metu giedojo maža
sis choras, vedamas varg. 
Dambrausko. Harmoningai 
liejosi tie jauni balselei, su
darydami bažnyčioje begalo 
jaukią' atmosferą.

Sutvirtinimo Sakramentą 
priėmė 124>*vaikuč,ių. Sulyg 
mūsų parap., tai galime pa
sididžiuoti tuo skaičiumi. Kū
mai taip-gi pasirodė duosnūs, 
sudedami $125.00 aukų iš
kilmių išlaidoms padengti.

Baigus dirmavonę, J. E. 
pasakė gražų pamokslą, ra
gindamas vaikučius ir visus 
būti tvirtais katalikais, išti
kimais Kristaus kareiviais, o 
ne nendrėmis vėjo supamo
mis; atkartotinai džiaugėsi

West Pullman lietuviais ka
talikais; sakė, nesitikėjęs 
beveik mažiausioj lietu
vių parapijoj rast tokią 
gražią, pavyzdingą tvarką, to 
kia skaitlingą žmonių minią. 
Reiškia džiaugsmo dėl Sese
lių Kazimieriečių. Bet ypa

tingai džiaugėsi ir dėkojo mū
sų didžiai gerb. klebonui, ku
nigui J. Statkui, kuris' dide
liu darbštumu, vienybėje su 
savo parapijonais, taip girti
nai visa suderina. Didelė jam 
garbė už tai.

Po palaiminimo Šv. Sakra
mentu ir vėl iškilmingoj pro
cesijoj ir J. E. nulydėtas 
klebonijom.

Mūsų kleb. dabar yra la
bai linksmus, nors pirmiau 
buvo kiek išvargęs. Mat, čia 
velykinių užbaiga, čia vaiku
čių pirmoji Komunija, čia 
Dievo Kūno šventė, ir vaiku
čių dirmavonė. Be kito baž
nytinio darbo, ilgas valandas 
prisėjo klausyti išpažinčių pa
čiam vienam. Užbaigus visus 
didžiuosius darbus, gerb. 
kleb. užmiršo ir nuovargį. Ši 
dirmavonės iškilmė apvaini

kavo visas buvusias iškilmes. 
Dabar galėsime visi ramiau 
atsidusti.

Tris sykius džiaugsmo mu

ms West Pullinaniečiams ir 
mūsų sumaniam klebonu, 
gerb. kun. J. J. Statkui!

Rap.

Daktaras
Kapitonas 

Specialistas iš

WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP I ŽSlSENfcJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. SpecialiSkai gydo Ilgas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už- 
nuodijlmą kraūjo, 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
li metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėliomis iki 12 d. 
4200 West 2fl St. kampas Kccler Avė., Tel. Crawfortl 5573

l

A. A.
MYKOLAS BUKENAS

mirė Birž. 30, 1930 m. 10:80 
vai. vak. 42 metų amžiaus. Ki
lo Iš Svinčonlų Apskričio, ftt- 
kenų I’arap. Bušelių Kaimo. 
Amerikoje išgyveno 21 metų.

Paliko dideliame nulludime 
mot«r( Kazimierų po tėvas Bu- 
kaveckaitė, broli Antanų, 4 
pusbrolius: Sllivestrų, Mykolų, 
Kazimierų ir Jonų, taipgi ir 
gimines Amerikoje, o Lietuvoje 
brol) Augustų, 2 seseris: Kos- 
taneijų, Justinų.

Kūnas pašarvotas 8120 8o.
Keating avė. Laidotuvės Jvylts 
Hubatoje, Liepos 6, 1930. Iš
namų 8 vai. bus atlydėtas j 
šv. Kryžiaus par. bažnyčių, ku
rioj Jvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas i Šv. Kazimiero 
kapines.

.Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę:
Moteris, Brolis, Pusbroliai 

ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikls, Tards 1741.

A. | A
KAZIMIERAS
NAU6ŽEMIS

mirė birželio 30. 1930 m. 4
vai. ryto apie "67 metų am
žiaus. Kilo Iš Tauragės Aps
kričio. Kvėdarnos I’arap. Pa
piškių Kaimo. Amerikoje Iš
gyveno 39 metus. Priklausė 
prie daug d.r-jų. Paliko dide
liame nulludime moterį Bar
borą po pirmu vyru Tarvidle- 
nė, dukterį Juzefe, du aunu 
Antaną ir Bemediktą. podukrą 
Juzefą, du posūnius .Adomą ir 
Aleksandrą Tarvldus, marčias, 
žentą Ir anukus, brolio sūnūs 
ir dukteris, sesers sutins ir 
gimines, o Lietuvoj ir-gi gimi
nes.

Kūnas pašarvotas 3202 Au- 
burn Avė. laidotuvės jvyks bu- 
batoj, liepos 5. Iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas J šv.Jurgio par. 
bažnyčią, kurioj (vyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame- visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Duktė, Snnnl, Poduk
ros, Posūniai, Marčios, žentas

ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Masalskis, Boulevard 4f39

PŪSLĖS BĖDOS
Vilkinti pavojinga, jei vargsti inkstais ir pūsle. Saugokitės. 
Klauskite gamtos. "Naujos ir Pagerintos Gold Medai Haarlem 
,Oil Capsules” greitai pataisys. Tai 200 metų vaistas, naujos me
dicinoje pažangos pagerintas. Malonus ir lengvas vartoti. Inkstus 
ir svarbius organus laikykite sveikatoje su "New and Improved 
Gold Medai Haar- &ND IMPftm. Oil Capsules”
ir gani! a arsiiygin,
j, dydžių. Ieškoki-

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5,00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas

tikrą specialistą, ne pas koki nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro- 
feaoriųs, ka«Uum« ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno lfiegzamlnavimo. Jus sutau
pysit laiką Lr pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — 8cope — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas lr vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš 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 užslsenėjusią, įsi
kerojusią. chronišką ligą, kurj ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui. neatldėllokit deatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTA8 

Inėjimas Rūmas 1018
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Vakarais nuo B iki 7

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 
po pietų

NELAUKITE
IKI ATEIS

LYTINGA DIENA
PRISIRENK PRIE JOS

Taupomoji Sąskaita 
ir Lietsargis 
Suteiks tikrą

Lytingos Dienos Apsaugą

DYKAI
Šilkinis Lietsargis

su kiekviena nauja sąskaita 
— Ateik ir pasirink — lygiai 
vyrams ir moterims — gra
žiose spalvose — naujausių 

madų

Depozitai padėti iki Liepos 
15, neš nuoš. nuo Liepos 1.

THE STOCK YARDS NATIONAL BANK 
STOCK YARDS TRUST & SAVINOS BANK

4150 South Halsted Street

vardo dėžutėse. Ne- C AP SI' L I

Visose vaistinėse tri- 
te "Gold Medai” 
imkite kitokių. /

ATOSTOGAUTI - LIETUVOJ
Skandinavų-Amerikos Linija

Oficialinė Lietuvių Vyčių

EKSKURSIJAy
LIEPOS 5 ta DIENĄ \
Laivu FREDERICK VIII 

Lietuvon per Klaipėdą
—SMAGIAUSIA — PATOGIAUSIA — KELIONĖ— 

Visas kelias vandeniu iki Klaipėdos

LAIKO NEDAUG. — RUOŠKITĖS
Del visų informacijų kreipkitės pas jūsų agentą arba į

SkanUinavian American Line
27 Whitehall Street New York City (

LIEPOS KETVIRTAI SPECIAL
(FOURTH OF JULY SPECIAL) 

NUŽEMINTOS KAINOS ANT

OLDFIELD TAJERŲ
Didelis Extra size augštos vertės Tajeras už žemą kainą, 
turintis visas progas subudavojimo ir išvystymo, kas daro 
galimu dėl Firestone Balloon tajerų laikyti pasaulinį re
kordą ant paprasto kelio lenktynėse saugumo, ilgiausios 
ištvermės ir pigumo. Pirkdami Firestone Oldfield taje- 
rus busite pilnai užganėdinti.

FIRESTONE OLDFIELD
29x4.40 .......................... $5.55 29x5.00   8.15
29x4.50   6.S0 31x5.25   9.75
30x4.50 ............................. 6.35 32x6.00   12.90
28x4.75 ............................. 7.55 33x6.00   13.10

Visi kiti saizai už lygiai žemą kainą. Uždėjimas dykai. 
Beabejo, jums reikalingas vienas ar daugiau naujų tajerų 
prieš šventes. Užeikit pas mus pasirinkti sau tinkamą ta- 
jerą. Mes turim stake visokių šaižų ir visokios kainos ta- 
jerų. Krautuvė atvira kas vakarą iki devynių.

URBAN TIRE SALES & SERVICE
4071 Archer Avenue, Tel. Virginia 0915

1



Trečiadienis, Liepos 2, 123(1 DBjroil
C H I C A G O J E neatiduotų jam paskutinio pa-

tarnavimo. Valdyba.

PRANEŠIM AL
Šv. Kazimiero < Akademijos 

Rėmėjų 2 skyriaus ekstra su
sirinkimas įvyks liepos 2 d., 
Šv. Jurgio mokyklos kamba
ry, 7:30 vai. vakare.

Šio susirinkimo tikslas yra

laidoti mirusį visiems žinomų 
a. a. Kazimierų Naugžemį. P. 
p. Naugžemiai yra amžini 6. 
K. A. Rėmėjai ir šiaip dideii 
darbuotojai vienuolyno nau-

Marąuette Park. — Mar- 
ųuette Park Liet. Am. Piliečių 
klubo anksti pavasarį pradė
ta piliečių klesa, kuri, dėl 
kaikurių priežasčių buvo sus
tojusi, vėl prasidėjo. Dabar

geidaujama, kad visi lietuviai 
liktų šios šalies piliečiai.

Valdyba.

ŠIMTAI NAUJŲ 
KOSTUMERIŲ

"Bryan, Tex. — Daug .kentėjau 
nuo gcsų viduriuose, bet

TRINĖRIO KARTUS VYNAS
man palengvino. Tą faunų vidurių 
toniką, af rekomenduosiu kiekvie
nam. Mrs. Francis Nedbalck.” 

Tokios rekomendacijos reiškia
pareiga susirinkti kuoskait- i darbuotojas adv. J. Grisius, gimtus naujų kostumerių Trinerio 
*■ . Vynui kas mėnuo. Tas vaistas už-

Pamokos bus pradedant iie- 'alko vidurius tvarkoje, pašalina ne- 
' virškinimą ir neramų miegą. Dak-

dai. 1 žtat dabar mūsų visų i mokins mūsų nepailstantį1

tingiausiai, kad neliktų nei
— aptarti, kaip tinkamiau pa- vienos(no) narės-(rio), kurie Į P™ 3 d. kas ketvergę, 7:30 taraf J Rekomenduoja, vfsčse aP 

vai. vakare, Giin. Panos Šv

GRABORIAI:

Simpatilkas — 
Mandagia

Geresnis ir PigeB- 
ais už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAG R ABU VEDĖJAI 

Didysis Ofise*:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ii 1741

Telefonas Grovehlll 3262

DR, A. 6, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

5 ir 7 iki 9 vai. vakare. 
Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto. 

Nedėliomis pagal sutartį.

DR. J. J. KDWARSKIS
LYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė 80. Weetern Avenue 

Tel. Prospect 1028 
Rezidencija 2868 80. Leavltt lt. 

Tel. Canal SIU
8-4 po pietų ir 

Nedelloj pagal sueita-Imą

Ofiso Tel. Vlctory 8687

Of. tr Re*. Tel. Hemlock 2874

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

Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S'. ARTESIAN AVĖ.
Valandos*. 2-4 po pietų Ir 7-8 ▼. ▼. Ofiso Vai. Nuo 1-12 rytais: kuo 7-8 

vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-8 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
šventadieniai* pagal sutartiOfiso Tel. Virsima 10SI

Rezidencijos: Vaa Buren 1811

DR. T. DUNDULIS
Ofiso Tel. Vlctory 6893 

Rezidencijos Tel. Drevei 9191

DR. A. A. ROTH
I
Tel. Canal 6764 Republic 8464

parapijos kambaryj, ant pir
mų lubų.

Kviečiami visi tautiečiai 
lankyti šias pamokas, nes sve 
timžemiai nepiliečiai yra vis

Rez. Tel. Midvvay 5512

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

___________  __ r________  „__ , Telef. Canal 1713-0241STANLEY Pi MAŽEIKA » labiau varžomi. Pa-i Valandos: 2 iki 4 p. p. PanedėUals
' I ir Ketvergais vakare

Telefonas Yards 1H8

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
Namų Ofisas 8418 Franklln Blvd. 

Vai.: nuo 8:80 iki 0:30 vale.

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

SKYRIUS
4447 Bo. Fairflold Avenue 

SKYRIUS
1418 So. 49 Ct. Cicero 

Tel. Cicero f794 
SKYRIUS

8281 Auburn Avenue 
Tel. Boulevard 2201

S. D. LACHAWICZ
DDBTUng GRABORIUS

Patarnaija laidotuvėse kuopigiau- 
ela. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu bauite užganėdinti.

Tel. Roosavelt 2515 Arba 2518

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

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

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7582

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse Visose n.le- 
sto ir miestelių 
dalyse. Moderni!-

l<

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHKkGOJE
Laidotuvėse pa

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

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 8288 S. 
Halsted Street, Tėl. 
Vlctory 4088.

Phone Boutarud 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimus 
Msuomet sąžiningas lt 
nebrangus, nes nerašė
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko

plyčia dykai.

3307 Antram Avenue

NAUJAS IŠRADIMAS
Kurio svietas per šimtus metų lau

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

formoj, o gydo daug ligų. tūkstan
čiams žmonių pataisė 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. Chicago, Iii.

DR. ŽMdIDZINAS
GYDYTOJAS. CHIRURGAI IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue 
Tel. Drexel 6322 

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

JOHN SMETANA, 0. D.
Tr \T

Ofiso ir Rss. Boulevard 6913

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

Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 po 
pietų ir I iki 8 vai. vakar*

Res. 3 201 8. WALLACE STREET

ADVOKATAI

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI:

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

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

Ofisas 3102 S o. Halsted St. 
Kampas 31 Street 

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

Tel. Hemlock 8700
Rez, Tel. Prospect

DR. B. ARON
0616

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzie 

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

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKA8 
Gydo staigias ir chroniška* Ilga*

vyrų, moterų Ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis ir seredomis tik 
lfikalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

OPTOMETRISTAS
ka koplyčia veltui. I Akių Ekspertas ir pritaikymo akinių

1801 *S. ASHLAND AVENUE8103 S. Halsted 
Si, Chicago, III.

Tel, Vlctory 111*

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 Wėst 46th St. '■’ 9
Kampas 46th ir Paulina Sta. 

Tel. .Boulevard 5203

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

Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukštas 
Pastebėkit mano iškabas 

Vai. 9:30 ryt iki 8:30 vak. Seredo
mis 9:30 iki 12 v. Nedėliomis nėr 

skirtų valandų. Roora 3 
Phone C&nal 0523

A. + A.

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

. F. EUDEIKIS KOMP.

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

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic,
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
Canal 3161

A. PETKUS
GRABORIUS 

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

X Tel. Vlctory 4188-11
Res. 4424 S. R0CKWELL ST.

Tel. Vlrginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marsh field Avenue

Tel. Boulevard 9277

Tet Wentwortb 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

Į 6558 SO. HALSTED STREET 

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

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
I

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠGYDYTOJAS IR CHIRURGAS ' 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai- Į 
člu — viršuj Belskio-Rakščio aptle- 1
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. ..rnc, n i-i • *
Prospect 1939, Dttice: 4459 S. Califorma Avė.

Senas ofisas toj pačioj vietoj:

Telephone Central 6926

F. W. CKERNAUGKAS
ADVOKATAS'

134 North La Šalie Street
CHICAGO. ILL.

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

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

Telefonas Boulevard 1939

Di». 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.

4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7821 
Re*. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1938. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

DENTISTAI

JONAS FREIMONAS ! PAUL M. ADOMAITIS
mirė birželio 30, 1930 in. 8:20 
vai. vak. 52 metų amžiaus. Ki
lo iš Biržų Apskričio, Papilio 
Parap. Vaidginų vienk. Ameri
koje išgyveno 24 metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Marijoną po tėvais 
Beržinaitė,, dukterį Oną, sūnų 
Juozapą, brolį Petrą, brolienę 
Elzbietą, sesers dukterį Mari
joną Medallnskienę, jos vyrą 
Jurgį, o Lietuvoj tėvelius, 2 
seserį Oną ir Elzbietą Ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas 1302 So. 
Turner avė. ’ Laidotuvės įvyks 
ketverge liepos 3. Iš namų 8 
vai, bus atlydėtas į šv. An
tano par. bažnyčią, kurioj į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
ve'.lonio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiakne visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę;
Moteris, Duktė, Simus,

Brolis ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Skudas, Roosevelt 7532.

ADVOKATAS
| Suite 721 First National Bank Bldg.

38 S. DEARBORN ST.
j Tel. Randolph 6130-5131. Vai. |0-8 

Vakarais: 2221 W. 22nd Street
(Su Adv. John Kuchlnsku) 

Vai.: 5-8: ser. ir pėt 5-6.
Tel. Canal 2552

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

Tel. Kenwood rt.07
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

A. A. OLIS
ADVOKATAS

f
11 So. La, Baile St., Room 1791 

Tel. Randolph 8881-0882 Vai. 9-1 
Vakarais

8241 SO. HALSTED STREET 
Tel. Vlctory 6542

7-1 vai. vak. apart Panedėllo Ir 
Pėtnyčloa ,

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

Office Boulevard 7942

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

'4446 Bo. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tai. Canal 8221

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kamilu Leavltt Bt.)

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

8eredoj pagal sutarti

Boulevard 7589

330

J

Rezidencija 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomla
Susitarus

AKIŲ GYDYTOJAI:

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

JOHN B. BORDEN
(Johh Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

106 W. Adamt St. Rm. 2117
Totephone Randolph <727

2161 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9099 
Name; 8 iki I ryte Tel. Rfepub. 9609

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

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

Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare

DR. VAITUSH, 0. P. D.

Nedėlioję pagal sutartį.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal <122 

Rezidencija: 6640 So. Maplevrood 
Avenue Tel. Republic 7838
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 v. V. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 8959

DR. P. Z. ZALATŪRIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED BT.

Rezidencija 6600 So. Arteatan Ava 
Valandos 11 ryto iki S po plotų 

6 iki 8:30 vakaro

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

'jS
i

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVK 

SPECIJALISTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligą 

Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 pą 
pietų: 7—8:29 vakaro 
Nedėliomis 19 iki 12

Telef. Midway 2880

Tel. Boulev*rd 1491

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgą* Ir

DENTISTAS
4901 W. 14 St. Cicero. III.

X-Ray ir Gas
Valandos: 10-12 ryt., 1:30—5 ir 6-9 „ ___
vai. vak. Seredomis ir Ned. susitarus 3343 SO. HALSTED STREET}

Akušeri*

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

I
2221 West 22nd Street 

Arti Leavitt Street 
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va

kare. Seredamia 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 S u ha tas

Tel. ArnUtage 1740

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)

Dentistas
1608 MILWAVKEE AVĖ

Kampas North Avė.

Nortwest Tower Bldg. Room 399 
Vai., 9-12 ryto; 1-8:30 vai. vak.

Valandos: Nuo S — 4 
7—9 vakare

Pi »

62 East 107-th Street
Kampas Mtcbigan Avė.

Tel. Puilman S950
Nuo 8 |kl » vAk. ir Bubatomi*

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių 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.

Sfteciaie 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.

i Tel. Boulevard 7589

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

Įsitaisė moderniškų ofisų po ( 
nuin. 4847 W. 14 St. Cicero, ■

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

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

Gydo staigias Ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus. >

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street ,

1025 WEST 18 STREET

Tll Pirmiau Dr Gunsen turi'- valandos: Nuo io — 12 plotų ir m. nrmiau ur. uussen įurt nuo 6 lkl 7;80 val vakare- 
jo ofisą North Sidėj, o.Cice-'Tel oll<o Ctn- 
roj laikė skyrių. Dabar Cice- 2238, arba Randolph 6soo.- 
roj susilaukė tiek pacientų,
kad North Sidėj skyrių užda
rė.

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

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ: 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 2200

VALANDOS: 
Nuo 10 lkl 12 dieną 
Nuo 2 Iki I po pietų. 
Nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedšl. uuo 10 iki 12
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PAVEIKSLAI IŠ LIETUVOS 
WEST SIDĖJ. DYKAI.

augo” ir “Laivo” skaityto
jai ir Kolegijos rėmėjai. Išva
žiuodami, užsirašė tuodu lai
kraščių j Lietuvą.

X Teko girdėti, kad dr-jos, 
kurios buvo nutarusios turėti 
piknikus, bei išvažiavimus lie-

95t1i St. 
kambario 
Poška.

ir California ava.

labai graži: Silver Lenf G ro
vė, kur pasibaigia Milwau- 
kees karai. Privažiuoti labai 
patogu, kaip gatvekarais, taip 
ir automobiliais. Nors pikni- pos 13 d. ir rugpj. {Aug.) 24,
kas da už kelių savaičių, bet dabar tas pramogas kelia j 
jau viskas tinkamai sulvar- kitas dienas, nes tose dienose 
kyta,darbais pasiskirstyta. j pripuola dienraščio “Draugo” 

Aš manau, kad šis piknikas piknikai. Taip padarė West 
bus vienas šauniausių, kokia Side didžiulė Lietuvos Ūki- 
kada nors buvo. Kodėl? To- ninko dr-ja, parapijos choras.
dėl, kad visi parapijonai yra 
labai susirūpinę, visi tik kal
ba apie jo pasisekimą.

Tikietai pigūs, todėl žmo
nės noriai perka ir daug jau 
yra išplatinta. Be to, northsi- 
dieciai lauks ir savo kaimynų tUVOg Vyčių jaunimo darbuo-• y * - - - * * ““ ’IŠ

Bridgeporto choras turėsiąs 
išvažiavimį liepos 13 d., bet 
kaikurie choristai nori, kad 
ta pramoga butų nukelta į 
kitą dieną.

X P-ną Pajaujį, žinomą Lie

Gerb. pralotas J. Maciejaus- 
kas, Švėkšnos klebonas, pagar 
sėjęs veikėjas, šiandie liepos 
2 d. 7:30 v. v. Aušros Vartų 
par. salėj rodys paveikslus iš 
Uetuvos ir juos paaiškys. 
Galop pasakys prakalbų apie 
Lietuvą. Gerb. svečias kartu 
su kun. A. Baltučiu po Mar- 
ųuette Parko lietuvių par. pik 
niko išvažiuos į Lietuvą su 
p-no Povilo Baltučio rengia
ma ekskirsiją per Freneh Li
ne. Liepos 11 d. New Yorke 
sės į didžiulį laivą Ile de 
France. Pereitą sekmadienį 
gerb. pralotui buvo šaunios 
išleistuvės Lietuvių Auditori
joj. Žmonių buvo pilna salė 
ir visi gausiai parėmė Švėkš
nos gimnaziją.

MOKSLO METU UŽBAIGI
MAS.

šv.

kitų kolonijų atsilankant j tojų, patiko nelaimė. Birželio 
į pikniką, nes North Side vi-j22 d. praeinant Archer avė. ir 
sados gražiai pasirodo kitų (,79.^ gatvę, smarkiai važiuo-

kolonijų rengiamuose . pikni
kuose. Todėl, manau, kad ge-«•.
ri mūsų kaimynai nepamirš 
ir mūsų pikniko ir parems mus 
savo atsilankymu, o mes ma
loniai priimsime, meilingai 
vaišinsime ir džiaugsimės ma
loniais svečiais.

Taigi, liepos 27 d. risi, kas 
tik gyvas, važiuosim į para
pijos pikniką iš ko turėsim 
dvigubą naudą: praleisim 
linksmai laiką, smagiai pasi- 
šoksim, pasisvečiuosim ir tuo 
pačiu kartu paremsim para
pijos reikalus.

Pikniko darbininkas.

jantis automobilius prabloškė 
ir smarkiai sužeidė. Sulaužė 
jam koją ir smarkiai sužeidė 
galvą. Nugabentas į Little 
Company of Mary ligoninę,

SHARKEY RAMO VOS 
TEATRE.

Birželio 22 d. įvyko 
Jurgio par. salėj mokslo me
tų užbaigimo vakaras. Karš
tas oras tą vakarą nesutruk
dė žmonių nuo skaitlingo su
sirinkimo į salę. Taigi didžiu
lė šv. Jurgio par. salė tą va
karą buvo kupina žmonių.

Į.tą vakarą žmonės renka
si dėlto,, kad mokytojos sese 
rys Kazimierietės prirengia 
gražius programus ir kad tė
vai indomauja pamatyti savo 
vaikelius ant estrados.

Šiemet kaipir visuomet pro
gramas buvo įvairus, įdomus 
ir linksmas. Mokyklos orkes
trą gražiai paįvairino progra
mą. Vakaro vedėju buvo pats 
gerb. pralotas M. L. Krušas, 
Šv. Jurgio par. klebonas. Jisai 
taipgi išdalino diplomus bai
gusiems mokyklą. Tokių bu
vo 74 mokiniai — 39 berniu
kai ir 35 mergelės. Trims mo
kiniams už ypatingą pa jižymė 
jimą moksle suteikta dovanos. 
Tokių dovanų užsipelnė Fabi
jonas Gudas, J. Smulkis 
Marytė Budrytė.

T&ts pat.

Visas pasaulis indomavo 
Sharkey’o — Schmelingo 
rungtynėmis. Taipgi visa$ pa
saulis nustebo, kai Sharkeyo 
parblokštas Schmelingas bu
vo pripažintas čampionu.

Dabar visi galime tas rung 
tynęs pamatyti Kamovos te-, 
atre, 3518 So. Halsted St. 
Kas jau matė tas rungtynes, 
tai sako, kad Schmelingas 
prieš Sharkey tik vaikas tė? Į, 

ra. Sharkey išrodo, kad rinv 
tai nei nesigrumia, o tik žai
džia.

Sap.

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

Ut. ir Seredoj liepos 1, 2 
"REDEMPTION”

Dalyvauja Renee Adoree, Con- 
rad Nagel ir kiti garsus ar
tistai.

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios.. Į »• •
Durys atsidaro 1:30 t&l. po ’j).

X
ras,

čiadieny, liepos 2 d., Aušros tvarką. Kas nepraneš ir neuJį- 
nerugoja,

Susirinkimas bus svarbus kad reikės mokėti brangiau 
nes reikės pagaminti įnešimų, už važiavimą tikietą.

Nr.; 202. Gydo Jr. Vartų par., 8 vai. vakare. ahegfetruos, tegul

’ ' Č F' A
gera, kad LietuvosBūtų

Vyčiai ir jo draugai jį aplan
kytų, nes čia jis neturi nei 
tėvų, nei giminių.

Važiuodami į ligoninę gali
te paimti busą ant ‘63-čios ir 
važiuoti iki 95-tos gatvės, o 
iš ten pėsti nueiti.

ir taipgi aptarti kitus Fede
racijos svarbius ir aktualius 
reikalus. Tad visi kolonijų at
stovai skaitlingai susirinkite.

Valdyba.

Kurie užsiregistruos, va
žiuosim į 18 gatvės ir Wes- 
tern avė. stotį ir imsime pir-

PRANEŠIMAI.
Am. Liet. R. K. Federacijos 

Chicagos Apskrities priešsei- 
minis susirinkimas įvyks tre-

MARGUETTE 
&

Savininkas

WELRY

Andrellunas
, Uilatk&u visokių 

lukslnlų Ir slda- 
orinlų daiktų, vė
liausios mados ra
sto, planų rolių, 
rekordų Ir L L 
raisau laikrodžius 

.Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago. 
Taitfonas hbklock įsi j

BANIS STUDIO
Specialistas grupių-vestuvių, 
pavienių iy kitokių fotografi
jų. Esu patyręs tame darbe 
per daug metų.

3200 SO. HALSTED ST

Wm. J. Kareiva
j. iėaflnlnkajB 

Eta •ertausfos rųSles 
ir patarnavimo, Sau
kit —

GHEEN VAI.LET 
PRODUCTS 

Olseljs Šviežių klausi
nių, įviegtp ir gyrių.

4344 gO. PAULINA STREET 
Tel. BoUĮetard 1889

AUTOMOBILIAI
— i-l ...r. ...t. *r. ■ 1 v.hmj

=r

WILLYS,WILLYSKNIGHT: PRASĖSIMAS. 
IR WHIPPET

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažų kalną,

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės J mus

WHITE ŠOK MOTOR SALES

V
610 West 35 Street

Tel. Tards 0699

Automobilių pirkėjams Ir savinin
kams pirm plrklnTO naujo’ karo Šir
dingai pražom atsilankyti Ir pama
tyti naujus 1980 Nash. automobtlus 
su| vėltaaslos mados automatiškais 
(taisymais. Sport Royal tekiniais Ir 
kitais IStobullnlmals, kokiais tiktai 
Nash ga’4 papuošti- Už tokias pri
einamas kaina* pas

BALZEKAS MOTOR SALB^j 
4030 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 2082

VIENATINĖ LIETUVIŲ 
AGENTŪRA

GENERAL MOTORS

PONTIAC m OAKLAND
ŽIN1Ų-ŽINELĖS
West Sidiečių ūpas ge- 
visi ketina dalyvauti

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
Kata* >845.00 F. O. B.

Jei manai pirkti karą, pirmiausiai
ateik pas mus Ir persitikrink, kad

, _ .... - n f Pas mus rasite geriausios rųSies au-; Draugo”- piknike liepos 13 , tomoblllu. už žemą kalną.

darže, žada 
kitas koloni-

VISI LINKSMAI DAINUO 
DAMI TRAUKSIM.

d. Černiausko 
‘ ‘ subyti ’ ’ visas 
jas.

X “Draugo” pikniko ti
kietų platintojai lenktyniuo- 
ja. Daugiausia išplatinusieji 
gaus dovanas. Dabar pirmoj 
vietoj stovi West Sidėj Cipri- 
jonas Druktenis, ir B. Urboną 
vičius, Brighton Parke Kazi-

ir miera Petriulienė, iš Town of 
lake Viktorija Butkevičiutė 
Bridgeporte Ipolitas Taruč- 
ka. Kiti nemano apsileisti.

X Petras Gotautas, išgyve
nęs 20 metų šv. Kryžiaus pa- 
rap., išvažiuoja su žmona į

North Side. — . Kada dai-1 Lietuvą su vyčių ekskursija 
nuosim ir uliosim, savo drau- ' liepos 5 d. P-nai Katauskai 
gų lauksim? Gi liepos 27 d. Ibuvo iškėlė jiem išleistuvės. 
Mat northsidiečiai tą dieną! P-nas Gotautas yra klieriko 
trauks į savo parapijos pikni-{Katansko tikras dėdė. Klieri
ką, koris Įvyksta labai gra-'kas kitais metais baigs semi- 
žioje ir patogioje vietoje, kur narija ir* dėdė žada sugrįžti iš 
bus galima pamirkti visi dic • j Lietu vos į jo primicijas. P-nai 
nos rūpesčiai. Vieta, ištikro, Gotantai visą laiką buvo “Dr-

PUIKIAUSI KARAI

DE SOTO, REO IR 
PLYMOUTH

Pigus važinėjimas.
Labai žemos Kainos

Didžiausios pasirinkimas Vartotų 
Karų už Labai Pigią Kalną.

ROXEE MOTOR SALES
907 W. 35 St. Yards 4500 

Galite pirkti Casb ar Iftmokėjlmu
ALTOMOBILIV ChIuFIUNAH

B U I Č K
Per M Metus Užima Pirmenybė. 

Pirm negu pirksi automobilių, pamė
gink BUIŪK ir MAROUETTE

ARCHER BUICK OO.
4400 Archer Avenue

Vlrglnia 2100 
1 Blokas Nuo K ėdri e Avė.

, - JONAS ALSGAITI8
LIETUVIS PARDAVĖJAS

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

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: Vainoras, J. LarityA 
Telefonas Lafayette MM 

3962 Archer Avenue

MILDA AUTO SALES
». KURAITIS, Ssv.

West SI Street
Tel. Vlctory 1«M

North Side. — Kurie ren
giatės važiuoti į Marijonų 
ūkį, liepos 4 d., prašomi užsi
registruoti pas P. Plečkaitį i- 
ki seredos, kad būtų galima 
žinoti, kiek tikietų parvežti 
ir kad galėtume pasidaryti

PA IEŠKAU genčių Jono 
Jonaičio iš Dirsių k., Pašviti
nės par. ir Juozo Jonaičio iš 
Gražaičių k. tos pat par. Pir
miau gyveno Benton, III. Pa
tys- ar žinantieji atsišaukit.

CHAS. KARSKIS 
Disoovery, B. C. Canada

ĮVAIRŪS KONTRAKTO RIAIs

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau s įvairiausius namus prieinama
U kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6514

J. MEZLAIŠKIS
Generalis Kontraktorius

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

2453 WEST 71 STREET 
Tel. Republic 4537

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas
Elektros kontraktorius

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

Phone Virgiui* 2054 
JO8EPH VILIMAS

Namų Statymo 
Koutraktorius

4556 So. Rockwell Street

STANLEY^
MOLIAVOJIMO K<

Poperloju, mollavoju Ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653

WM. BENEGKIS
MALEVOJU IR - PO PIENUOJU 

Naujausios mados poplera. 
Pigiai. Greit. Darbą garantuoju 

Reikale telefonuokit 
Lafayette 7S54

FOUR LEAF CLOVER
OONSTRUCTION, ' . 1 - 1 «
'. •. . - - -a ■ . * • ’ 4

Fundamentai 
Cementiniai bloksai 
Garadžlal, porėtai

2 metų lakto K^iokėjimul 
Taipgi budavojam visokius naujus

namus.

436 W. 45 St. Yards 2124

Arba

2100 W. 23 St. Canal 5065

DE SOTO IR PLYMOUTH
Geriausio* 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.

GAOE PARK MOTOR 
SALES

Joe Bagdonas, Savininkas 
56J25-27 S. WESTERN AVĘ. 

Telefonas Prospect 5669

MES
Budavojam naujas namus, 

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

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 7674

mą .traukinį. Tat laiku, susi
rinkit, kad nepaliktumėt.

P. K. P.

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EKPRESS

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

Taipgi parduodame anglis 
gerinusios rųšies už prieina
miausią kainą. 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 MORGIČIŲ
Skolinam pinigus ant medi

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

Public Mortgage Ezchange

S. L. FABIAN, Mgr.
809 West 35th St.

Phone Republic 49<9

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorius

Mes moliavojime, dekoruc.Sime ir 
ifipoperiuojarae visokius namus. 
Musų kainos labai preinamos ir dar
bas garantuotAs.

6127 S. Maplewood Avė.

k M. YUSZKA < 
Plumbing A Heatiag

Kaipo ltętuvlF, lietuviams patar
nausiu kuogeriausla.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

Telefonas Canal 723S

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo Knntraktortas 

Maliavų Ir sienines pepleros krau
tuvė. Naujas atakas.

2334 So. LĖAVITT ST. CHICAGO

HARDWARE STORE * 

2701 West 47 Street
Tel. Lafayette 1237

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

Pristatėm į visas miesto da
lis.

MUSŲ BARGENAI
VARNIŠRJS

Didelis pasirinkimas var- 
nišiy nuo $"|,39 už 
gal. ir aukščiaus.

Geriausio Sorto FLAT 
PAINTAS $2.50 už 
galioną.

MALIAVOJIMUI ŠEPE-
cc
Ir

ČIAI, 4 colių pločio nuo 
aukščiau.

‘<DUTCH BOY”
St. Louis White Lead ma
liava $11.25 už 
100 svarų bačkutę.

NAMAMS MALIAVA
Geros rūšies $1.48 
už galioną.
NAKTINES JUTRINOS

Didelis pasirinkimas ski
rtingų išdirbysčių už kai
nas, kurios nustebins ta
ve. Specijalės Cylinder
naktinės jutrinos su 3 ra- Mes turime HetuvHky 
ktais *7 5c Jr Buk&tau. dalgių.

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

A. M. BUTCHAS, Savininkas
4414 South Rockwell Street

Telefonas Lafayette 4689

SKOLINAM PINIGUS
$50,00 iki $30,000 

neimam komiso iki $300.00
J. NAMON & CO.

6755 So. Westem Avė.
Telefonas Grovehill 1038

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Hardware Ir Palnt Storas. 5605 
W. Chicago Avė.

“Lou-Ez” 1233 No. Clark- ISpar- 
davima* puikių drabužių po 35, dre- 
sės po 32 ir augėliau.

Rendon ar pardavimui kendžlų, 
Cigarų ir amylk. Storas su namu.

Pigiai 660 3 Sp. Damen avė.

Orocemė ir marketas, kamp. ge- 
raa blznla. Pigiai 656 No. Springfield

REAL E8TATE

NEGIRDĖTAS BARGENAS
2 flatų mūro .namas, po 6 

kamb. Priimsiu lotą Į mainus. 
Priežastis — einu j biznį;
1608 So. 49 Avė. Cicero, III.
2-ros lubos.

J. YUSHKEWITZ
REAL E8TATE 

Darome Įvairiu* legalius 
dokumentus, apdraudžia- 
me namus, autolnobillus 
tr kitokias nuosavybes.

2433 West 69 Str.
Telef. Prospect 3140

PAUL M. SMITH & CO.
REAL, ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lbtus, farmas, biznius visokio, 
rųžlea. Nėra skirtumo aplellnkės Ir 
kur yra ar kas yrat. Perkam notas, 
2nd mortgage ir panipinom 1 Ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei
singa* Ir greita* patarnavimas

4425 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafapetite 0455

Paulina arti Irvlhg Park Blvd.. 
0 flatų, Stymu šlld. (eigų 337 4 mėn. 
2 karų gar. lota* 00x120. Morglčlo 
>13,000. Kaina >32,000. Įmokėti 
>5,000. 1028 No. Clark SL. Tel.
Lincoln 1308.

Pigiai, už >4,500 p. r. kamp. 26 ir
Wella 66x125. Armatrong, 201 E. 
43 St. Tel. Oakland 2293.

BUNO. >3,500 Ir augSėiau, >200 
(mokėt, likusi kaip renda. š. V. 
Chicagoj ir prlemiesė. Kreipkis 9 
v. ryt. Iki 6 v. V. 5411 W. Chicago 
Avė.

4 KAMB. MED. NAMAS arti Bel- 
mont Ir Clark. >7,000, (mokėt >1,500. 
Sontag Bros. 2710 No. Clark St.

BVNO. plytų mod. 3 kamb. ir 
gar. ?289 So. Maplewood, taipgi 
5 kamb. med. namas, gar. Sav. 5341 
So. Campbell avė. Prospect 0331.

TTLER, arti 5-tos avė.. 8 kamb. 
narna*, 40 p. lotas, pelninga vieta, 
gerriha rtovyj 3 karų gar. Matyk 
*>v. j>4* Monroe St. Gary, Ind.

PARMOS.

80 ak. .80 ak. skynimo, 35 ak. 
JUlžko, dykos ganiavos, sodas. upė, 
namas, rakand., gyvuliai, >7,000. J- 
mokėti >4,000, lengvlos I SI y gos. Par
duodam dri reumatizmo. Joe Rltchle, 
P. O. Rox 136, Onalaska, Wa*h.

80 ak geri namai Ir keliai, lygi 
Ir derlinga žemė. dykai gesas kurui, 
tikra* bar gena* >2,000. D. E. Ring
ėse, Ashland, Ohlo.


