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Gubernatorius Vytautai Didžiojo Sukaktuvėse
WISCONSINO LIETUVIAI VYTAUTO 

JUBILIEJŲ ŠAUNIAI PAMINĖJO
SHEBOYGAN, WISC. — 

Praeitų sekmadienį Wisconsi- 
uo valstybės lietuviai čia mi
nėjo Vytauto Didžiojo 500 in. 
mirties sukaktuves. Paminėji
mas šauniai pavyko. Žmonių 
buvo daugybė iš visų Wisco- 

ipsino lietuvių kolonijų. Iškil
minėse dalyvavo AVisconsino 
valstybės gubernatorius p. W. 
Kohleris ir pasakė labai gra
žių prakalbų apie Vytautų, 
mūsų tautų, gražių ir senų 
mūsų kalbų. Dalyviai jam iš
kėlė didelių ovacijų. Be jo 
kalbėjo miesto majoras, kun.

CHICAGO JE
GRYŽO VĖSESNIS ORAS
Cbicago praledo ddelius ka-' 

Tščius — pfenktadieni, šešta
dienį ir sekmadienį buvo apie 
100 laipsnių šilumos. Karščiai 
pakirto keliolikų žmonių. Dau
gybė serga. Šeštadienį ir sek
madienį Chicagoj ir apylinkė
se 12 žmonių nuskendo. Kar
štis žnybo visas vidurines va
karų valstybes.

Vakar išryto vėjas paga
liau atsisuko nuo Michigan e- 
žero ir įkiek atvėso.

J. Jakaitis, L. Šimutis. Vi
sam programui vadovavo kun. 
Pr. Garmus, kurio dėka šios 
•iškilmės pavyko. Dainavo She- 
įbovgan, Port AVasbington, Mi- 
lwaukee, Racine ir Kenosha 
lietuvių chorai. Vytauto su- 
ikaktuvių paminėjime ypatin
gai daug dalyvavo lietuvių 

j jaunimo. Parodavimas auto
mobiliais, Lietuvos vėliavomis 
sišpuoštais, irgi didelio Įspū
džio padarė. Ir dideli karščiai 
(100 laipsnių) šių gražių iš
kilmių nesuardė ir nesulaikė 
lietuvių skaitlingai jose daly
vauti.

KATALIKŲ MOKYKLOS 
BUS ATIDARYTOS

RUGSĖJO 8 D.

i Paskelbta, kad Chicagoj ka- * * . * ' ■ • 
talikiškos mokyklos bus atida
rytos rugsėjo 8 d., ty. praė
jus Darbo Dienai.

UŽ P1RMENYEĘ ORE

IŠKELIAMI NUSKANDINTI VOKIEČIŲ KARO LAIVAI

♦
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Karo pabaigoje Anglija užgrobė 29 puikiausiu! vokiečių karo laivus ir juos susi
varė j viena savo uoste. Juose buvo vokiečių įgulos. Šios ėmė ir nuskandino visus lai
vus. Dabar Anglija tuos laivus iškelia iš dumblyno. Čia atvaizduojamas iškeltas lai-
vas Hindenburg.

VAIKAS RASTAS PRIRA
KINTAS RŪSY

RUSIJA UŽKREČIAMŲJŲ 
LIGŲ LIZDAS

Belgijos nepriklausomybė

Chicagos belgai šį sekmadie
nį minėjo Belgijos nepriklau
somybės 1 (X) metų sukaktuves. 
Iškilmėse dalyvavo ir Belgi
jos ambasadorius. Iškilmės 
prasidėjo pirm pietų pamal
domis Šv. Jono Bercham ba
žnyčioje, 2517 Logan boulv.

• Iš New Yorko praneša, kad 
Roosevelt fielde keturi lakū
nai dviem orlaiviais vakar pa
kilo oran siekti pirmenybės 
ilgiausia skrajoti ore.

Kitu du lakūnu pakilo, oran 
iM. St. Louis, Mo.

Tie ir kiti nori paveržti pi
rmenybę iš brolių Hunter, ku
rie Chicagoj be nusileidimo 
skrajojo 552 valandas.

DETROIT Mieh., liepos 21.
t— Vienuose namuose rūsy po
licija rado prirakintų 10 me
tų vaikų Clifford Peters. Vai
kas pasisakė, kad jis kasdien 
buvęs prirakinamas apie 12-ai 
valandų.

Paaiškėjo, kad jo tėvas di
rba naktimis, gi pamotė die
nomis. Kada tėvas ryte parei
davo ir atguldavo miegoti, 
pamotė pirm išeisiant į darbų 
vaikų prirakindavo ir gryžus 
vakare iš darbo paliuosuoda-
vo.

Aplplėše telegrafo ofisą
Į Western Union telegrafo 

'ofisų įėjo vidutinio amžiaus 
vyras ir su revolveriu rankoj 
pareikalavo sau 25 dolerių. 
Girdi, jam daugiau nereika
linga. Klerkas Coaker išsi
traukė banknočių pluoštų, ats
kaitė 25 dolerius ir įdavė. 
Gavęs pinigus ramiai išėjo.

Nepaprastiems darbams
• Chicagos policijos viršinin
kas keturis kapitonus paskyrė 
į policijos atsargos ofisų, 2138 
No. Halsted gat. Tie kapito
nai ten turi būti kasdien. Nes 
gali būt pašaukti nepapras
tiems reikalams.

NEW YORKE RŪBSIUVIŲ 
STREIKAS

VOKIETIJOS PREZIDEN
TAS LANKO PAREINI

BERLYNAS, liepos 21. — 
Vokietijos prezidentas von 
Hindenburg lanko paliuosuo- 
tus kraštus, Pareinį ir Pala- 
tinatų. Visur jis pasitinkamas 
kuoiškilmingiausiai. Tose iški
lmėse dalyvauja visi gyvento
jai.

DAUG ŽUVĘ ANT 
GELEŽINKELIO

Kede agentui į galvą
Prohibiciniai agentai apsila 

nkė į saliūnų, 2729 No. Clark 
gat. Saliuninkas vienų agentų 
pasveikino kede į galvų. Pa- 
liuosuotas po 5,000 dolerių pa
rankos.

Bridewell kalėjime j vienų 
parų iškilo antras gaisras ma
šininėje. Apie dvi valandi ė- 
mė užgesinti. Apie 300 dol. 
nuostolių.

NEW YORK, liepos 22. 
— Čia streikuoja 7,000 rūbsiu- 
vių išsprendė prisidėti prie 
to streiko ateinančio mėnesio 
pradžioje. Svarbiausias strei
ko tikslas yra išnaikinti taip 
vadinamojo “sweatshop” da
rbo sąlygas.

1 ŽUVO, 6 SUŽEISTA 
MEKSIKOS RINKIMUOSE

A. A.
KUN. OBELIS

NEWARK, N. J. (Telegramas). Palangos jūro
je liepos 21 d. nuskendo kunigas Cibelis.

Trečiokas.
RED. PRIERAŠAS. A. a. kun. M. Cibeliš buvo 

Bronx, N. Y. lietuvių par. klebonas ir žinomas lie
tuvių katalikų veikėjas. Velionis yra buvęs Sioux 
City, Iowa, Akron ir Dayton, Ohio parapijų klebo
nas. į Lietuvų išvyko su Vytauto ekskursija, gegu

žės mėn., kaipo jos vadas.

EGIPTO SOSTINĖJE KAIRU KRUVINOS 
RIAUŠES

ŠVENTASIS TEVAS^LAI- 
MINO PROCESIJĄ

j . ' A" „ • *

ROMA, liepos 21. — Vakar RYGA, liepos 22. — Patys 
pavakarėj šalimais Vatikano ; Rusijos bolševikų laikraščiai J 
rūmų ėjo tikybinė procesija, (•pripažįsta, kad visi didesnieji 
dalyviai visai netikėtai ties Rusijos miestai šiandie yra j-| 
vienu atviru langu> pamatė be
stovintį Šventąjį Tėvų. Pro 
cesininkai tuojaus visi suklau 
pė ir Šventasis Tėvas juos 
palaimino.

Rusijos Miestuose Siaučia 
Limpamosios Ligos

RUMUNIJOJ PAŠAUTAS VIDUJINIŲ 
REIKALŲ MINISTERIS

PAŠAUTAS RUMUNŲ 
MINISTERIS

CAIRO MIESTE KRUVI
NOS RIAUŠĖS

MIRUSIOJO ŠAHO BROLIS 
NORI SOSTO

PARYŽIUS, liepos 22. — 
Mirusio Persijos šaho brolis 
kunigaikštis Mohammed Has- 
san Mirza pareiškia, kad jam 
prigulįs Persijos sostas, kuri 
šandie turi užėmęs Riza Kban 
Pahlevi.!

SHANGHAI, liepos 22. — 1
Susidaužė traukinis ant Iiar-

*bin—Mukden geležinkelio lie- 
j pos 18 d. Žuvę daug žmonių.
• Už tos nelaimės sukėlimų įta
riami komunistai.

EL PASO, Tex., liepos 21. 
— Už Rio Grande Meksikos 
imieste Juareze vakar rinkimų 
metu 1 žmogus nužudytas ir 6 
kiti sužeista. Po to įvykio įve
sta karo padėtis.

APLANKYS BALTIJOS 
JŪRĄ

Anglų karo laivai ir šiemet 
aplankys Baltijos jūrų. Į Čia 
'atplauks du karo laivų būriai. 
iVienas iš jų žada atsilankyti 
iir Klaipėdos uoste. Anglų ka- 
iro laivai Klaipėdos uoste lan
kosi prieš porų metų. “R.”

vairių užkrečiamųjų ligų llz-'
dais. Į VIENNA, Austrija, liepos

Petrograde siaučia šiltinė ir į 22. — Nežinomas studentas 
kitos ligos. Kasdien miršta Rumūnijos sostinėje Bukares-(
šimtai žmonių. Kai-kurie laik- te jiavojingai pašovė einantį |r^° Pai^inpn^ se

<čiai kaltina miestui nrista’ -i •• • x .’I S13U priešingai karaliaus b uad('ai Kaitina, miestui prista- ,V1(]Ujlnių reikalų ministerioIj- • T> 
nn n,5vnm nionn Rot isčiv. I . * . . j išsprendimui. Partija norėjo

pareigas K. Angelescu. Tai į-,vieno iš dviejų: arba grųžin- 
įvyko ministerio ofise. Galva-Ai Egiptui parlamentarinę va-

CAIRO, Egiptas, liepos 22. 
Egipto politinė tautininkų 
(Wafdist) partija vakar no

rasc
tomų nešvarų pienų. Bet ištik-1 
rųjų pats miestas yra nešva
riausioj padėty. Patys bolše
vikai pripažįsta, kad Petro
gradas šiandie yra kai kiau
linė.

Mažiau kiek geriau yra Ma
skvoje ir kituose miestuose.

žudis pasprūdo.

SUŽEISTA 60 INDIEČIŲ

Pabaltės valstybių sveiku- 
įmo viršininkai reiškia baimės, 

TURKAI PASKUI KURDUS ųarj jg Rusijos tos ligos ne- 
JSIBRIOVE PERSIJON persimestų į Pabaltę.

ISTANBUL, liepos 21. —
Turkų kariuomenė, besivyda
ma sukilėlius kurdus, Mabu a-
pylinkėse įsibriovė Persijon. , SANTIAGO, Chile, liepos 
Kurdus išblaškiusi gryžo sa- 22. — Kad pasiliuosavus eko- 
vo pusėn. Persų karuomenė nomįnės naštos, kas spaudžia, 
nesipriešino turkų žygiams. visą perdėm respublikų, pre- 

zidento kabinetas išsprendė 
VIRŠ 100 ŽMONIŲ SUŽEIS- suniažinti algas visiems šalies 

TA ANT GELEŽINKELIO j viršininkams, pradėjus prezi- 
ELIZABETH, N. J., liepos dentu ir baigus paprastais po- 

21. — Per šį miestų aukštai licininkais.
iškeltu Pennsylvania geležin-

CHILE RESPUBLIKOJ MA
ŽINAMOS ALGOS

MIRĖ JAPONŲ ĮŽYMUS 
GENEROLAS

keliu greitas traukinis iš Phi- 
ladelphijos važiuodamas smo
gė į tuščių automobilių, kurį 
žmonės pametė, pamatę atū- TOKYO, liepos 21. — Mi- 
žiantį traukinį. rė fieldmaršalas grafas Yasu-
i Del smarkaus snsikūlimo
garvežis apvirto ir keli vago
nai nusirito nuo pylymo. Kai- 
kuriuose vagonuose kilo gai
sras. Sužeista virš 100 žmo
nių. Kai-kurie pavojingai.

kata Oku, 84 m., paskutinis iš 
japonų kariuomenės vadų ru
sų-japonų kare.

Jis buvo vienas nedaugelio 

tų, kurie Įgiję teisę turėti la-

BOMBAJUS, Indija, liepos 
22. — Jubbulpore polieja su
žeidė 60 žmonių, malšindama 
indiečių demonstracijas.

ldžių arba karalius turi pasi
traukti iš sosto.

Bet karalius suskubo paske
lbti, kad jis tautininkų reika
lavimus apsvarstysiųs. Tada 
partija atšaukė sesijos atida
rymų be karaliaus leidimo.

Kaip tik pasklido žinia, kad 
parlamento atidarymas atšau-

NUKAUTA 4 KORĖJIEČIAI ktas’ vyriausiose miesto gat-
________ jvėse kilo riaušės. Pneš ri&u-

TOKYO, liepos 22. - Tan- i™™'™' pajukta kariuome-
■senjn’e, Korėjoj, gyventojai inė- st",lentai ir žmon"» ml- 
sukėlė riaušes prieš Ijapouie- nios> kurios >'ra n®,sta«-iuS.oa 
Hų valdži,. Malšinant 4 korė- Priei karalili. PradSJ° dlrMl
jiečiai nukauta ir 26 kiti su- j 
žeista.

INDIJOS REIKALE KON
FERENCIJA JVYKS ŠV. 

JOKŪBO RUZUOSE

nti barikadas. Kilo kova. Ka
riuomenė ir policija laimėjo. 
Bet abiejose prūsėse daug nu
kautų it šimtai sužeistų, 
i Egiptiečiai ir kituose mies
tuose sukėlė riaušes.

LONDONAS, liepos 22. — 
Indijos reikale konferencija 
bus turima šv. Jokūbo rūmuo-jsiau 
se. Konferencija prasidės spa = 
lių 20 d.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Nepastovus oras; vė-

PINIGŲ KURSAS

PABĖGO 3 KALINIAI
ROBINSON, III., liepos 22. 

— Iš apskrities kalėjimo, ()1- 
ney, pabėgo 3 iš 4-rių kali
niai, kurie buvo suimti už No-

Liduvos 100 litų „ .$10.00 

Britanijos 1 sv. sterL 4.80 

Prancijos 100 frankų 3.91 

Italijos 100 lirų 5.23

Belgijos 100 belgų 13.94 

Šveicarijos 100 frankų 19.37

zdų imperatoriaus akyvaizdoj. blfl bankos apiplėšimą, [Vokietijos 10Q markių 23.83
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ruoš rinkinių agitacijoj, tačiau nedarbo klau
simas yra pats svarbiausias ir opiausias.

Konservatistų partija dėl nedarbo la
biausia kaltina valdančiųjų partijų. Richard
as B. Bennett, konservatistų vadas, tvirtina, 
kad Kanados tarifas yra pakankamai aukš
tus, kad užtikrinus visiems darbininkams 
darbų. Bet liberalų partijos vadai nurodo 
.Jungtinių Valstybių aukštų tarifų, kuris vis 
dėl to negalįs užbėgti už akių nedarbui.

Kai kurie Kanados laikraščiai spėja, kad 
nei liberalai nei konservatistai būsimame par 
lamente nesudarys didžiumos. Didelę pažan
gų daranti taip vadinamoji ‘ United Farmers ’ 
partija, kuriai vadovauja p. Brownlee, nes 
Kanados žemės ūkis kįla, ūkininkai susipran- i 
ta, organizuojasi ir savo reikalus

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
SVEIKUMO BRANGE

NYBĖ.

Amerikoj iškeliamas svei
kumo brangenybės klausimas.
Kas yra ta brangenybė? Tai 
tas, kūd susirgę neturtingi inas

Katalikų vyskupijoj yra 
85,(MM). Juos aptarnauja 34 
kunigai. Kunigams pagelboje' 

įduotas sumanymas pačiai *ra seserys vienuolės ir 
valstybei pavesti kontroliuoti katekizmo mokytojų. į 
gydytojuvimų. Sumanymas * Artimoj ateity ši vyskupija 
turi palankumo. Žinoma gy-, susilauks daugiau indiečių

VAIKAI SEKA SUAUGUSIUS.

organizuotai ginti. Galimas daiktas, kad rin
kimuose juos parems ir darbininkai.

Taigi, Kanados rinkimai bus gana ido-

žmonės nebeturį »lėsų apmokė
ti gydytojus ir vaistinę. Šian-< 
die kiekvienam žmogui yra 
reikalingas gydytojo patarna
vimas. Jei nėra pinigų, štai 

i ir negalima apmokėti gydyto- 
pradeda I gį gįg veltui netarnaus,

dytojai kovos sumanymų 
visomis priemonėmis. Klausi

ai’ jie apgins savo pro
fesijų.

Panaši padėtis yra Vokie
tijoj ir Belgijoj. Tenai taip 
pat galvojama susocializuoti

kunigų, tada padidės atver
timų skaičius.

mus.
I

KOMUNISTŲ PATVARKY
MUI.

Pastaraisiais keleriais mė
liais Amerikos Jungtinėse

Vienas Wisconsino valstybės teisėjas pa
darė pareiškimų, kad jisai pasiryžęs bausti 
tėvus, kurių vaikai visokias nesųmones daro 
lenktyniauja sėdėjime medžiuose ir tt. Ji
sai, matomai, pasipiktino žiūrėdamas į me
džius ir jų Sakuose matydamas vaikus, sėdin
čius per dienas ir naktis. Teisėjas nuspren
dė, kad tai yra didžiausia nesąmonė. Ir tas 
jo nuosprendis yra visiškai teisingas. Vaikai 
naktis turi praleisti lovose, o ne medžių ša
kose. Bet daugelis mano, kad AVisconsino tei
sėjo pažiūra yra “senoviška”, ji yra “atgy-1 
venusi-” savo dienas. Ji tinkanti tik tiems 
laikams, kada šeimyninis gyvenimas buvo 
normalus.

Taigi, negalima vaikus kaltinti dėl “mo
demiškųjų” nesąmonių. Jie seka suaugusiuo
sius. Ką suaugusieji daro — vaikai stengiasi
imituoti. Juk šioj gadynėj jie dažnai girdi 

*apie kvailus gražuolių 'kontestus, apie šoki
kų kontestus, apie valgymo kontestus, skrai
dymo, plaukimo, vaikščiojimo, gėrimo ir t. t. 
ir t. t. Taigi dėl ko vaikams nesikarstyti po 
medžius ir nepadaryti savo rūšies kontestų. 
Jie pastebėjo, kad spauda tuos kvailus kon
testus plačiai aprašo. Del to ir vaikai užsigei
dė siekti tos tuščios garbės.

Mums rodos, kad pasirinkta labai blogas 
kelias jaunimo auklėjimui. Gerai, kad AVis- 
eonsino bent vienas teisėjas atkreipė visuo
menės dėmesį. Būtų gera, kad visi jį pasektų 
ir sustabdytų ne tik vaikų, bet ir suaugusių
jų tiesiog idiotiškus kontestus.

DAR VIENA DIKTATŪRA.

Vokietijos prezidentas paleido Reichsta
gų (seimų), paskelbė Reichstago rinkinius 
rugsėjo 14 d. ir tuo būdu įvedė ministerio ka
bineto, kurio priešakyje yra Heinricli Bruen- 
ning, diktatūrų. Tų padarė pasiremdamas 
valstybės konstitucijos 48 paragrafu. Iki pra
eis rinkimai ir susirinks naujas Reichstagas, 
ministerių kabinetas mano pravesti jo suma
nytas finansines reformas.

Vokietijos naujai paskelbtoji diktatūra

nes ir jam reikia gyventi. Kiek 
žinoma, gydytojų patarnavi
mai kaskart yra brangesni, 
vaistinėse už vaistus irgi kai
nos aukštos. Savo ražu žmo
nės reikalingi gydytis, kad 
sveikais būti.

Kad papiginti sveikumo 
brangenybę yra sumanymas 
tai visa pavesti valdžios kon
trolei. Tai būtų medikų pro
fesijos “socializacija”. Medi
kams (gydytojams) tas yra 
labai negeistina. Kad. to iš-

' 101.vengti, organizuoti Amerikos .. m ,
, ° . . , . . , . Jėzuitas. Fmes Tarnybos at-daktarai — gydytojai pataria-. J , ...

. , ... , . . v . stovui t'eko laimes su juom pami, kad jie patys visoj saly;

medikų profesijų, kad paleng- j
vinti biednuomenei. Tose ša- [Valstybėse komunistų veiki- 
lyse šiandie jau ir be to gy-!mas Gek daug praplito, kad
dy tojams vietomis yra sunkus j kongresas paskyrė komitetų Detroito 

visa ištirti ir imtis prie- •* s ’

Domininkas B. Brazis, nau

KANADOS RINKIMAI.

pragyvenimas 
ris sako:

Tad Dr. Ilar- dai
menių prieš tų raudonųjų gai
valų veikimų. ,

tis nurodomų priemonių, ne-j Kongreso komitetas jau pra 
gu pasiduoti prievartai. Ar į dėjo tardymus New Yorke. 
šiaip ar kitaip sveikumas turi! Paskui jis persikels į kitus 
būti papigintas”. didesniuosius miestus ir pra-

_____________ nionės centrus. Visų vasarų

“Toli geriau savanoriai im-

DIDŽIUOJASI SAVO KU- jpašvęs tardymams. 
NIGAIS.

Nesenai Romoj lankėsi pir
masis indietis vyskupas Indi- 

Jo Eksc. Tiburtins. Roclie,

daug ko, skiriasi nuo Italijos, Lenkijos, Lpa- jkl’rtų sveikuino centrus tur- 
nijos, Rusijos ir Lietuvos diktatūrų. Ji y i'a J tingiems ir neturtingiems žino
finansinė diktatūra ir tik laikina, paskelbta 
neprasilenkiant konstitucijos dėsnių, nors ir 
ji griežtai priešinasi demokratizmo dvasiai.

Šiomis dienomis Jungtinėse Valstybėse 
esama 2,300,000 bedarbių, o Vokietijoj net 2,- 
636,000.

Prof. A oluemaras vis dar nenusiramina. 
Negavęs satisfakcijos tautininkų partijos su
važiavime Kaune, sumanęs organizuoti naujų 
tautininkų partijų, kuri būsianti daug radi- 
kališkesnė už Smetoninę.

Prancūzija ir Vokietija daro slaptus pa
sitarimus dviejų valstybių santykiams pa- 
grinti. Bet, reikia pasakyti, kad taika ne slap 
tybėms vra įvykinama.

Matomai, kad iš Briando sumanytų Euro

biznierius
iš Detroito).

Mieli., lietuvių 
(Žiūr. korespond.

£abes darbuotojai tvirtina, 
Lt:.:uni Aų T'ropagandosKdU

išnaikinimui yra rcikal'.gi a- 
’tatinkami federaliai įstaty-

Reikalinga visus svetim- 
išdavas paskui patieks Kon-'šaUus komunistus praginti iš 
gresui ir pasiūlys, kas turi namiškius
būt daroma komunistų propa-j kokias {
gandos išeriovimui. j lustai agitatoriai yra pakvai-

Kelinti uietai visoj šaly prn- ir reikalingi ilgo gydymo.
gaištinga raudonųjų

To visa 1niaL

už kryti 
Nes komu-

'jos katalikų padėtį. Vyskupas 
pripažino, kad Indijoj politi- 

įnė padėtis yra tikrai kritiš- 
ika, bet tas nekliudo Katalikų 
j Bažnyčios veikimui.

Vyskupas pasakojo, kad in-

nems.
Tai- pataria ne kas pašali-1 

nis, bet buvusis Amerikos 
Medikų Sųjungos (American 
Medical Association) prezi-) 
dentas Dr. Malcolm L. Har-!die{iai katalikai daug didžiau- 

jasi savo tautos kunigais, ku
rių vis didesnis skaičius iš-

ris iš Chieago.
Tarp kitko štai kų jis pa

reiškia:
“Medicina visomis pusėmis 

vis smarkiau puolama ir kas
kart kyla prieš jų vis stip- 

Ir

kyla*- Nemažas indiečių jau
nuolių škai’čiUs mokosi semi
narijose. Netolimoj ateity bus 

• susilaukta daugiau jaunų Vieš 
! paties Vynyne darbuotojų.

propa- KaiI)0 t°ki jie tui'i but išskir- 
ganda vedama ir federalė vai- visuomenės, 
džia tai visa sulaikyti neturi! Žinomas šios šalies juristas 
priemonių. Nėra atatinkamų diplomatas Eliliu Root skel 
įstatymų. Pirm karo komunis- ;bia sumanymų įkurti federalę 
tų judėjimas nebuvo žinomas, policijų komunistų tvarkymui 
tad ir priemonės nebuvo rei- į *r išgaudymui. Bet tokia poli- 
kalingos tcBa ne£ab išnaikinti propa-

Koniunistai savo ražu vei- pandos, lygiai kaip šiandie 
kia nukaitą, daugiausia pra-, proliibiciniai agentai negali 
nionės centruose tarp svetim- j išnaikinti munšainės ga- 
šalių darbininkų. Jie leidžia , nanbV0,
įvairiausiomis kalbomis laik-! Am. J. Valstybės tuii pa- 
raščius. Tie laikraščiai negali*sekti Suomiją. Turi būt su-

resnes jėgos, ii jei apsigyni- jęjekvįcna indiečių parapija 
mo pastangdš nebus atatinka-' 
muoju laiku sukeltos ir puo
limas neperlaužtas, medikų 
profesija turės pasiduoti, bus

įr misija 
kunigus. 

‘ ‘ Mano

turės savo tautos

vyskupija”, sakė 
Roclie, yra Tutico-. . / . . ,. , . .vysKupas ttoene, yra nsusocializuota (suvalstybinta) , . , . ,.. .... .. rin. Joms plotams priguliir pabaigoje medikai atsiduri

po* Jungtinių Valstybių nieko neišeis, nors TalstyWs 
iš esmės daug valstybių tai idėjai pritaria. Vy Į Dr. Harris pataria tad A- šv. Pranciškus Ksaveras. Ma
ldinant tų gražų sumanymų praktikon, Euro-' merikos Medikų sųjungos ša- no vyskupijoj yra daugybė
l os gyvenime reiktų padaryti radikalinių per
vartų.

Kanados visuomenė gerokai susirūpinusi 
rinkimais, kurie įvyksta rugpiučio mėnesyje. 
Ir Kanadoj, taip kaip ir kitose kraštuose, 
siaučia nedarbas. Tas faktas politinėms par
tijoms yra tikru galvosūkiu. Daryti per dide
li pažadai nedrąsu — neištesėsi, nedaryti jo
kių — nebūsi išrinktas. Yra ir kitokių svar
bių neišrištų klausimų, kuriais partijos ope-

ŠV. PILYPAS NERIJUS IR 
DARBININKAS

(Iš “Šventųjų Bendravimo”). • 
Romoje gyveno vienas vargšas, kurs

pelnėsi sau duoną nešiodamas sunke
nybes. Į bažnyčią retai kada ateidavo. 
Visų Šventųjų dieną užsuko kartą į ba
žnyčią bent “amžinatilsį” sukalbėti už 
savo motiną, kuri taip nuoširdžiai jį my
lėjo.

Ji gerokai savo sūnelį buvo prala- 
vinusi: šis mokėjo visus poterius, lankė 
mokyklą, buvo vestas prie pirmos iš
pažinties ir Šv. Komunijos. Bet tai bu
vo labai seniai. Su laiku berniukas iš
augo j linksmą, stiprų žaliūką, užmiršo 
tikybą, katekizmą ir visa tai, ko buvo 
išmokęs mokykloje. Vertėsi rankų dar
bu, nešiojo sunkenybes už menką at
pildą, o ir tą patį vakarais praleisdavo 
smuklėje.

Visų Šventų dieną jis, užuot ėjęs į 
smuklę, užsuko į bažnyčią ir nuslinko

užsilaikyti nuosavomis paja- griauta jų partija ir visos jų 
momis, nes mažas darbininkų organizacijos. Turi būt nu
skaičius juos skaito. Bet jie kirstas visokis jų veikimas 
užlaikomi, dar ir kaip. Aiš- tarp darbininkų ir jaunimo, 
ku, kad vra kokia nors vers- Visi agitatoriai turi būt iš- 
mė, iš kurios imamos reika- gaudyti.
lingos lėšos tų raudonųjų laik Vargiai kongresas ligšiol y- 
raščių leidimui. ra girdėjęs apie pragaištingų

gar-į Komunistų propagandos tik komunistų veikimų. Tikrai jis 
,sūs žemčiūgų gaudymo pakraš Iylas yra vienas — sugriauti sis komiteto pranešimu, 
'čiai, kur Evangelijų paskleidė | šalies valdžių, Įvesti sovietus dei brangintina sios šalies 

ir raudonąjį terorų. į laiminga ateitis ir laisvė, ko-
Jie savo veikimų atremia I mastai turi būt kovojami, 

ant gyvuojančios šaly spaudos Turi būt išgriauta jų propa- 
ir žodžio laisvės. Bet ir laisvė ganda.

koms susiorganizuoti vesti katalikų iš šeimynų, kurios il-
“business’us” ir nuosavomis šimtmecius buvo katali-
lėšomis įkurti medikalius cen- kiškomis. Mano paties prose- 

Prancūzija ir Italija, sakoma, jau eina prie Irus visuose miestuose. Tuose niai buvo katalikais pradėjus 
šiokio tokio susitarimo. Abiejų valstybių vy-į centruose teikti atatinkamus to didžiojo Indijų apaštalo, 
riausybės laikančios slaptus pasitarimus. Ipatarnavimus neturtingiems Šv. Pranciškaus Ks., laikais”.
Bet ar iš tų pasikalbėjimų jšeįs kas gero,,prieinamomis jiems kainomis 
sunku pasakyti. Slapta diplomatija tarptau
tinėje politikoje pasauliui taikos neužtikri- dikų visas “business” pa
na. Tuo gali užsivilti ir prancūzų ir italų įteks į valstybės rankas, 
tautos.

Tuticorin vyskupijoj pago- 
Kitaip-gi netolimoj ateity nie- nų atvertimai katalikybėn pa- 

žangiuoja. Abelnai imant, į 
metus atverčiama apie 1,000

Antai Anglijoj parlamentui žmonių.

turi turėti tam tikras ribas. 
Jei žmonės bus kurstomi griart 
ti gyvuojančių tvarkų, tas 
kurstymas jau nebus laįsvė, 
bet aiški išdavystė. Gi komu
nistai nieku kitu ir neužsiima, 
kaip tik kurstymais sukilti ir 
sugriauti “kapitalistinę” vai 
džių.

Akstinas.

Du kareiviu susitikę ku 
j°jant ant arklio, nori'

darni pasijuokti paklausė ku
nigo, dėl ko jis, kaip Kris
tus, nejoja ant asilo.

— Kad visus asilus valdžia 
naudoja, — atsakė kunigas.

į kamputį prie vieno pilioriaus. Čia jis 
stengės atsiminti kokią maldelę, kurių 
kadaise buvo išmokęs iš motinos. Pri
siminė pradžią kažkokios maldelės, 
pradėjo ją kalbėti, bet tuoj nutrūko. 
Mėgino sukalbėti “Sveika Marija”, bet 
nė tos nestengė pabaigti.

Netrukus kunigas įlipo į sakyklą ir 
ėmė sakyti pamokslą, pritaikintą tai 
dienai. Buvo tai šv. Pilypas Nerijus. 
Kalbėjo jis karštai ir gyvai apie reika
lą įsigyti šventumo. Savo pamoksle 
kelis kartus pakartojo, kad norint šven
tam mirti, reikia šventai gyventi.

Mūsų darbininkui, kurs vis dar te
bestovėjo kamputyje, tie žodžiai įkrito 
į atmintį. “Norint šventam mirti, reikia 
šventai gyventi,” — kažkas nuolatos 
jam kukždėjo.

Iš bažnyčios išėjo paskutinis. Laiks 
nuo laiko kartodamas savo širdyje gi
rdėtus žodžius, jis priėjo smuklę.

;— Nu gi dabar, — tarė pats sau, 
— kodėl man nejsigyti šventumo? — 
Ne, aš nenoriu daugiau varstyti smuk
lės durų, — reikia būti šventam!

Tvirtai nusprendė ir pasiryžo.
Neperžengęs smuklės slenksčio, da

rbininkas grįžo ieškoti savo pamoks
lininko. Roma tik ir kalbėjo apie šį gar
sų Dievo tarną; visi jį gerai pažinojo; 
pažinojo jį ir šitas darbininkas ir šven
tuoju vadino.

Taigi, jis atvykęs į Oratorijos vie
nuolyną, paskambino varpelį.

— AŠ norėčiau pamatyti Šventąjį, 
— pasakė atėjusiam broliui vartininkui.

Nuvedė jį pas Šv. Pilypą, o jis vos 
tik aną išvydęs sušuko:

— Sveikas, mano Šventasis! Aš a- 
tėjau, kad išmokčiau būti šventas.

— Jūs suklydote, brangusis, — aš 
dar nesu šventasis, tik vargšas nusi
dėjėlis.

— Ar tai ne Jūs kun. Pilypas Neri
jus?

— Dabar tai tiesą pasakėte. Taip, 
aš esu Pilypas Nerijus.

— Taigi Jūs esate mano šventasis. 
Išmokykit mane, kad ir aš būčiau šven
tas. ;•

šv. Pilypas valandėlę susimąstė.

Paskui, metęs pilną gerumo ir užuojau
tos žvilgsnį į šią paprastą, neišlavintą, 
bet atvirą sielą, kurią jam Apvaizda at
siuntė, tarė:

— Mano bičiuli, ar jūs mokate skai
tyti?

— Aš manau, kad taip... Kadaise 
vienuoliai mane išmokė skaityti Evan
geliją... Be to, savo motinos knygoje 
žiūrinėdavau paveikslus ir maldas... 
Bet tas buvo labai seniai.

Šv. Pilypas kiek užtruko savo kny
gyne. Paskui, nešdamasis atverstą kny
gą, sugrįžo ir ją paduodamas tarė:

— Mano prieteliau, skaitykite tik 
šiuos keturis sakinius, bet skaitykite 
labai atsidėjęs. Po aštuonių dienų vėl 
sugrįšite pas mane.

— Tiktai keturis sakinius skaityti 
ir jau būsiu šventas?! Na, tai vieni juo
kai!

— Ne, brangusis, tai labai rimtas 
dalykas. Tiję skaitykite pagalvodamas, 
o priedų dar ir tą trumpą paaiškinimą, 
kurs po tų keturių eilučių eina. Be to 
pasistengkite tą įvykdyti, kas čia ra

šoma.
— Gerai, — atsakė linksmas darbi

ninkas, — tai aš pasižadu. O po aštuo
nių dienų būsiu vėl čia. Sudie, mano 
Šventasis! — Ir jis su knyga išėjo.

Praėjus aštuonioms dienoms, jis vėl 
beateinąs pas Pilypą.

— A, tai mano bičiulis, — tarė Šve
ntasis. — Na, o kaip ėjosi su tais ketu
riais sakiniais?

— Nė jau jie taip baisiai sunku bu
vo skaityti, nė ką. — Štai jos, tos ke
turios eilutės: “Melsite Dievą..., negir
tausite...” ir kita. Gal jūs manote, kad 
tai buvo lengva vykdyti?

— O vis dėlto jūs tai vykdėte.
— Taip, aš tai pildžiau, bet man 

dantis sukandus reikėjo valdytis.
— Gerai, mano bičiuli, jūs jau esa

te tobulybės kelyje; nenustokit drąsos, 
— jūs šventumą prieisite; tik dar reikės 
kokias keturias ar penkias eilutes iš
mokti ir jas įvykdyti.

(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį Sveikata -- Laimės Šaltinis
Prof. Kampininkas . sirodo, te juos devyni! Jie 

(man kaip kartus ridikas nu
bodo! Kitas asilas, žinot, net 
ant kelių į purvus klaupias... 
tuo tarpu kai netoli pievu
tė... . j it J

Bet gerbiamieji, nepamany- 
kit dievai žino ką! Nesupras
kite mane taip, kaip 
lakštingalą,!

Aš viską darau dailiai ir 
gražiai. Esu drąsi, simpatiš- silpnų veinų 
ka, be to nebaisi... Pagaliau sienelių

■Rašo Dr. A. G. Rakauskas

PADIDĖJUSIOS (VARICO- gelba vaistų, kurie yra jlei-
SE) VEINOS.

Priežastys.
Prie padidė
jusių veinų 
priežasčių 

yra priskai-
asilas tomą pavel

dėjimas iš 
prigimties

U ano kampelis netik Clii- 
>oj, bet ir Lietuvos “vi
ri- sviete” yra mėgiamas, 
ir tik “Draugas” ncpa-

sai praktinis veikimas nebūtų 
sėkmingas.

Bet kad savo darbu iš tik
ro Jūs pasiektumėt tuos lai
mėjimus, kurių iš Jūsų laukia 
Bažnyčia ir Tėvynė, neužmir
škite, brangūs jaunieji, kad 

prie principų ir tiesų,'kurias 
skelbiate, reikia pridėti gyve
nimo pavyzdžių. Atsiminkite 
stabmeldžių visuomenės tarpe 
krikščionių kankinių šūkius, 
kurie užkariavo Bažnyčiai 
Rymą ir visą jos imperiją; 
“Non muitą loųuimur sėd vi- 
vimus” (Nedaug kalbame, bet 
pareiškiame pačiu gyvenimu).

“R.”

Jo Ekscelencijos Apaštal. Nuncijaus Ar 
kivyskupo R. Bartoloni Sveikinimo 

Kalba Ateitininko Federacijos 
Kongrese 19M-21

tlžiami tiesiog į išsiskėtusią 
veiną. Įleisti vaistai turi tą 
ypatybę, kasi jie panaikina 
veinoje dūdelę ir tokiuo bū
du sugedusi veina tampa iš-. 
gydyta. Taip gydantis Sr iš- Į 
laidos mažesnės, ir laiko tiek I
negaišinaina, ir randų ant ko-

(Pabaiga)
Del, to negalima jsivaizduo-

kaip katalikams pridera. Ka
talikų Veikimas šį reikalą ap-

jų nepalieka. O jeigu vėliau ti kaip katankas vertas šio rfiPina, laikydamas savo už- 
kitoje kojos daly atsiranda vardo> neminint jau kunigų,

• Pr. A. G. Rakauskas P^^jusi Veina, Vaistų įlei- V(.ngtį gfo neatdėlioti-
ir|2433 w. Marąuette dimą pakartojus, ir veina pa- n:0 Įx>į visaįs atžvilgiais ver ' j° taikymu socialiniams rei- 

juk dabar pati jaunystė! O, netikęs pat-Įna. or.v.M.1 m. naiuinama Jeigu gydo_ « ' |kaiame. Mat> negB)ima vMin.
ur no nlinona orimnn'zisfp ? vorl/vnioc. inco voinnco tnm ©

daviniu supažindinti savo na
rius su Bažnyčios mokslu ir

ar ne pliusas gimnazistėj , vartymas tose veinose tam ma operacijos bM„; ir kitoj
O! Nežinau, kaip iš ketvir- tikrų, automatiškų durelių bei ; , • . Da(],W5fa . ......

v-.y;___  ___ y . _____ v _______vieioj koju veino. paūmėja, kurie noretų tai užmiršti, kad
Reik gerai priminti tiems, tis belaukiant ypatingi) pri

puolamų Įvykių; Bažnyčios 
tiesos yra pastovios.

us, žiūrėk, ir eina garsas
e mano kampelį ir mane “>8i°s iSlind“s> j1'1 «• 'lėtumų (valves). Dėvėjimas ,. j j ; kam^T’Ji

grožis, talentas ir panystėj! gar,erių arba pančiakraišėių, k;ta stovĮ » ™
Netikėt, pasijuokt iš mano nuolatinis ant kojų stovėji-'_ -v ._ v privačiai, >t kad įtikia juo

žodžių — jūsų būtų tikra kvai nias, suspaudimas aukščiau e-
lystė! Kūd man tų privalumų sančių veinų iš priežasties' 
nestinga, visas Radviliškis pri patliologiško . kūno audmenų 

, .. . , pažino. O tas garsas visur, augimo — (tumors), o taip-
savo kampeliu patai- payagarį motįniukei aštuonių metų daktaras buvo nimui ir užkariavimui religi-! pasiremti visuose eventualu-

y [tvino! Dabar Lietuva — vė- augant, dalinai trukdo veinų pripažinęs man džiovos ligą. jai vietos viešajame g>veni-muose.
? liau, žiūrėk, jau ir visas pa- kraujui liuosai grįsti širdin. Bgą ^iką gydžiausi ir dabar ®e Bažnyčia atidaro visiems; Taigi, brangūs jaunieji, ši-

saulis žino! Daug domės yra kreipiama į .jaučiuosi sveika. Labai nore- S3V0 ištikimiesiems Katalikų
Kokia laimė! Kiek piršly- taip vadinamų endocrine glan c’au turėti šeimynos bent cijos ei es, į urnas turėtų

bų ir laiškų. Jau dabar trau- dų nesuderintą veikimą, kaipo v*enQ, bet tuomet daktaras lstoti visi vata i ai, une nė
i • • * j* i—•• • • v . »• ■ I111 v n D’Tipytfti titcfvtipss ffli Klirtl SHVO V \riHL2SlOJO
kia po biski pas mane sve- padidėjimo veinų priežastį. uuvo griebtu užgynęs, uu v . ; . le
Čių! Nėra abejonės, kad tame yra'dabar nežinau ką daryti. Bi- ’D'tojo šaukimui, ir sulig sa-

Dabar man Pranas, Stepas daug tiesos. Padidėjus vei- jau, kad kūdikiui toji liga ne- '° asmemmais ga nuliais < a.
ar Henrikas — pipiriukas •— noms, jų automatiškos dure- priliptų. Būkit malonus, dak- uo 8 iam 1 ziajam
tik juokai!... Ot, sakau, kvai- lės tolesniai neturi tokio san-Įtare> man paaiškinti. Pasi
liai! Dar jie apie mane su- darumo, ir tada, veinoje esąs j Atsakymas. — Jeigu ta-’ Kartą jau susiorganizavus, 
kas! \ !kraujas, patsai per save iš'mista jaučiatės sveika ir tą štai tų pasiryžėlių uždaviniai:

Per rinkimus, man kopiant (viršaus daro spaudimą ir to- 'patį daktaras pripažįsta, jo- ruošimas paties savęs ir bcn- 
i “karalienės” sostą, ne vie- kiuo budu dar daugiau išske-'kio pavojau nėra jums tapti dra(iarbiavimas kitų formavi- 
nas jury komisijos narys — čia ir ištempia veinų sieneles.' motina. ime' kitaip sakant, aprūpinti
kaip koks piktadarys — iš Išsiskėtusi ir pasiilginnsi vei-. Kas link kūdikio, neturėkit Pati save .lr Pa^i kitiems, 
pasalų išpuolęs ranką' spau-'na lengvai galima iš tolo ma-'jokios baimės. Jam toji liga kad visi sitos didžiosios ar
dė.'Čia tai yra kuo pasigirti! tyti ir rankomis užčiuopti.1[neprilips. I kovotojfii įgytų visas
Be to jie darė tai negirti. Ar kartą kojų veinos atsirado; Klausimas. — P. R. “Dr- jĮ ^kalingas žinias, kurios jie- 

, - tai maža garbė? Žinokite ir šioje padėty, be gero ir rū-Įaugę skaitau jūsų patarimus. me’ Padėtų susioijentuoti pa
rai s” vadina. Bet kvaili, įaį gerai: neužmirškit amži- pestingo daktaro gydymo ir Bukit taip geras, daktare, ?91 atalikiskus principus, kai

nai, kad gimnaziste būti nu-'priežiūros, žmogui nėra gali- 'duoti man rodą, kas reikia da- Jle susltl S 8u viešojo gyveni-

tj — prof. Kampininką, 
rienas radviliškietis sako 
didelę garbę skaitysiąs 

, jei aš jo prisiųstą raštą i 
e Radviliškio grožio “ca 
nę”
įsiąs. Taigi, jau pasi

Ifldviliškis man tikrai lai- 
įga vieta. Čia aš gimiau, 
au, žodžiu pažinau “svie- 
. Pažinau “svietelį” mar
kai kas sako per anksti, 
ten?... visada keista, kol 
įpranti...
jnot ką, mano ponai, į 
išles * aš nesikreipiu, kad 
genimas — ne “monai”. 
pažinti gerai reikia. Per 
išmuš žmogus j garbę žen-

iesvarbu kaip jis ten ke
rną! Vistiek! ar tai mel- 

dainuoja, ar ką kitą 
m. Žinoma, vyrai stovi 
au tikslo. Todėl juos ir

jūs žinotumėt, tie vyrai 
visą pilvą. Net juokai 

įe kitą sykį ima. 
js esu dar jauna mergytė, 

septyniolikos metų; nors 
n ne visai blogų sekretų, 
žinot, jei jie katram pa- nai buvo!' A. B.

įen

prieš akis, ir baimė, kad gal būtl visuomet, lygiai kaip pri. 
dar ir ši nėra paskutinė. vačiame, taip ir viešame gy- 

Kl&usimai ir Atsakymai. venime.

sibodo. Dabar tarnausiu, kaip mybės jų atsikratyti, 
atrodo? O tarnybą tai jau ti-! Sekmės. — Iš priežasties

Kai katalikų Veikimas bus 
atlikęs šitą uždavinį, jis at
stovaus viešajame gyvenime 
iš tikro nusveriančią moralę

SKAITYK IR PLATINK 
TIKTAI KATALIKIŠ
KUS LAIKRAŠČIUS.

Klausimas. — D. K. Pirm Taigi pareiškimui, sutvirti-, pajėgą, kuria Bažnyčia galės

to didingo tikslo didelė dalis, 
gal būt net pati svarbiausioji, 
neabejotinai krinta ant .jūsų, 
kurie savo, kaip besimokan
čio jaunimo padėtimi, atsto
vaujate inteligentiją ir .tuo 
pačiu savo krašto elitą. Be a- 
bejonės jūs esate pati didžiau
sioji Katalikų Veikimo Vil
tis, nes iš Jūs turės išeiti jo 
vadų kadrai; vadovaujantieji 
ir avangardas šito pasaulie
čių bendradarbiavimo, apašta
lavimo (užsimojime, kuris sie
kia dar pirmuosius Bažnyčios 
laikus, kai gyvenusieji su pa
čiu Dieviškuoju Išganytoju 
kvietė ištikimuosius jiems pa
dėti platinti Evangeliją.

Ir iš kur galėtų ateiti šitie

iyti nuo vočių.
Atsakymas. - Votys kįla iš

mo reikalais.
Reikia, kad katalikai ir kad 

visi katalikai būtų pasiruošę,krai gausiu. Neužmirškite tik- padįdėjusįų veinų, jaučiama priežasties užkrėtimo bakteri- reikiamu momentu iie
tai, kad jury komisijos nariai - • - • • -s—i- -»---- j—z-.,— •’

Turlu garbės lietuvių visuomenei 
paskelbti, kad aš tebesu Clceroj, te
betarnauju žmonėms Ir visą. savo 
laiką pašvenčiu tam, kad prideramai 
visiems patarnauti. Tą atlieku pagal 
geriausių savo išgalių.

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

Mano visos prekės ir vaistai y.ra 
šviežus dėlto, kad aš savo vaistus 
perku iš geriausių vaistų išdirbys- 

Ičių ir perku jų kasdien.
• Turiu išreųdavlmui bankinių dė£u- 

. ... . Vi i • • • Cri. tokių kalpir bankuose. Renduo-
pirmaeiliai apaštalai, jei ne tojai prie jų gan prieiti kada tik
iš jūsų kurių tarpe taip pla- yr& aptieka.d v -v r r Laukdamas progos jums patar

naut, lieku.
, Su pagarba,
JOHN MALACHOWSKA8, R. PH. 

4847 West 14 Street 
Cicero, 111. Tel. Cicero 3®

čiai plečiasi tiesos šviesa ir 
šviesus spinduliavimas min-

kojų sunkumas ir nuovargis, jomis daugiausiai stapl.y gyVen^ įr veįktų katalikiškai, Į ties ir idėjų, be kurių ir pat-
patys aukštieji miestelio po- jeįgu įjk kiek daugiau prisei- lococcus rūšies, kuomet žmo-

VALDŽIA IR NEDARBAS
, na padirbėti, ligonini kojos gaus sistemoje yra netvarka, 
l patinsta ir jis pajaučia jų o iš lauko — stoka švaros, 

tempimą. Nuolatinis drapano- i Taip greit, kaip tik paste- 
mis bružinimas ir susirinku- besit rausvą besikeliantį spuo- 
sių dulkių odos užgaulioji-' gą, uždekit ant tos vietos io

aip didelis bedarbių skai- nešiu cenzo biuras jau galėjo. priveda prie odos ligos.'dinos ir nušluostykit švariu, 
šioj šaly, niekas nežino, suskaičiuoti bedarbius. Bet lig Nugremžilnas arba kokiu kitu'o gerinus sterilizuotu pavil- 

pati valdžia, kuriai butų šiol oficialis pranešimas ne- budu sužeidimas kojlJ> „ežįu-'gytu alcholyje skuduru. Jeigu
i reikalinga tas žinoti. To! pasirodo. Bedarbių skaičius ,rint kaip būtų mažas, dažnai spuogo augimas tęsiasi te

duoda priežasties atsirasti liau, geru daiktu yra dėti 
Dar pirm cenzo teko maty- [ant kojų atviroms žaizdoms, karštus kompresus, kas žymiai 

ti laikraščiuose pastabų apie kurios, vietoje užgyti, dar teikia palengvinimo ir pagrei 
bedarbių suskaičiavimą. Sa- labiau padidėja. įtina voties “nokimą”. Vo-
kyta, kad jei bedarbių skai-j Gydymas. — Padidėjusias į čiai atsidarius, reikia ypa- 
čius cenzo laiku bus rastas veinas gydyti galima trejopu, t ingos švaros ir priežiūros, 

iai ir automobiliai. Vi-1 nedidis, valdžia tuojaus apie ’ būdu. Pirmiausia, paguldyti [kad užkrėtimo bakterijoms
pramonėse vedamos nuo- tai paskelbs. Jei bus rastas ligonį lovon, taip kad kojos nebūtų progos iš vienos vie- I

io nei atskirios valstybės, 
miestai.

ebėtina. Įvairiems daly- 
s yra vedamos statiitikos. 
dien suskaičiuojami miri- 
ir gimimai. Skaičiuojami

nežinomas visuomenei.

didelis, nereikia nei laukti to būtų aukščiau negu galva, tos persikelti kiton. Žaizdaįiausios statistikos, 
et niekas neužsiima suš
luoti dirbančiuosius ir be- nenorės save įžeisti arba savo lems atgauti savo normalį to-!perrišti sterilizuotu skuduru,

skelbimo. Valdančioji partija kas duos progos veinų šiene-[reikia bent kartą į dieną

ius žmones. Taip yra del- 
cad niekas .nesirūpina be
lais ir jų likimu. Niekas 
'upina darbininkais, ar 
turi darbo ar neturi, 
juk nuo darbininko pri- 
šalies gerbūvis ir sunkie- 

likai. Jei darbininkai tu- 
larbo, pati valdžia tuomi 
fti atsidžiaugti. Kada jis 
nka darbo, valdžia nepa- 
[rbuoja patirti, delko taip

’aeito cenzo laiku, sakoma, 
pažymėtas visur bedar- 

skaič.ius. Nesenai spauda 
įešė' ji patyrusi, kad ne
ims esęs mažas, 
jdarbas yra vienas svar
bių klausimų ir į du mė-

reikalams pakenkti, jei bedar- ną. Kad toji veinų norma nuplaunant tą vietą alclioliu 
bių pasirodys milionai. i pasilaikytų, reikia dėvėti pa-'arba bichloride of mereury

T . . , . , siduodančios (elastic) pančia-'sol. 1 — 1,000. Pasirūpinkit,
, ... ... , j , -kos. Šiuo būdu ligoms neiš- kad viduriai butų visados nortylima, reikia spėti, kad be- , , ® ,gydoma, bet tik teikiama jam malus ir, kiek galint, mažiaudarbių atrasta keli milionai. , ,

XT . v, . • j , i palengvinimas.Nemirskime vieno dalyko: . . , .. ... , . - ' Antras gydymo būdas yradar praeitais metais šalies ,, . . , .. - ,,. i j operacija, išimant veinų dalis nncius Diabetes Mellitus (cu-
administracija skelbe, kad \ " ’ , . |, . . ™ ± i •,non , . .. . . arba užnšant taip vadinamą knnę) ligą. Patarčiau kreip-1930 metais pasižymėsią ger- ... , . a.. ..., . ....... , ilgąją saplienous veiną arti lis pas tikrą daktarą, nes y-buviu ir tai istoriniu gerbu- . ; „ i , ,įtakos. Kartų veina išimta, h- ra svarbu padaryti jums pu-

'ga yra pagydyta. Bet ligoniui ną egzaminaciją, įminant šla-
Išeik, sveikas, rytmečiais į tenka susidurti su didelėmis pumą, o jeigu būtų reikalo

gatves, kur yra pramonės cen išlaidomis, gaišinimu daug ir kraują. Šia liga sergantieji
trni. Šimtai bedarbių slankio- laiko iki žaizdos sugįja, o reikalauja specialaus maiste
ja. Kasdien ieško, teiriaujfts Joins sugijus, randai palieka ir, jei yra reikalo, vaistų, ku-
... .. m , atminčiai. 'rie leidžiami po oda. Tik to-darbo ir negali gauti. Tai tok- „. . . ... , . , _ , ». ..Naujausias, geriausias ir pa l<>«o budu ši liga galima kon- 
sai gerbūvis. itogiausias būdas gydyti padi- įtroliuoti, o tada nei votys ne-j

X. _ Įdėjusias veinas yra su pa-, be vargi na.

valgykit saldumynų.
Votys dažnai vargina tu-

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

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

Sparton 10 tūbų Radio ir Victrola $ *f O Q 
krūvoje už........................ ................. O
Riclileu 9 tūbų Radio ir Victrola "|Q
krūvoje už ......................................

Brunsivick Radiola su Victrola krūvo
je už ............................ ..........................

Lyric Radio 9 tūbų su viskuo už ___

Radiola 7 tūbų su viskuo už ... ............$39
Pbilco 8 tūbų .......................................... $38
Lincoln AC. 7 tūbų už .... .................. $19
Baby Grand Reproducer Pianasvertės $1,800 už ...................... **

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

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

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

BUDRIK REX RADIO SHOP
3343 S. HALSTED STREET



H

draugas

Pirmoji Amerikos Lietuvių 
Ekonominė Konferencija

$10, Menkienei $5, Sinkui $5, i 
Į Sirtautienei $5, J. Lapinskui 
' $5. !
j Bet yra da daugiau prašy- Į 
!mų - našaliMJs. Jau dabar

TRECIASIS POSĖDIS, 
BIRŽ. 10 D.

I las visų pirma pastebėjo, kad kuopa išmoka po $40-$50 j 
j apie turizmą kalbama čia ne mėnesi. Kad' ir kitus prašy- 
: vien dėl to, kad vakarieniau- nius būt galima išpildyti, pa
jauni laive, bet ypač dėl to,'geidaujama idant daugiau ei-— I I

Eini- kad turizmas yra žymus eko-jceriečią prisirašytą prie lab-

Rašo OBERVER 

Skandi navų-Amei ikos
jos prieplaukoje, lloboken, X. muilinis iaktoris kai kurių vai- darių kuopos.
J., laivo “United States’’ pi- stybių biudžete. Pavyzdžiui, j Kuopa nutarė dalyvauti K. i 
rmosios klasės valgomajam kai Amerikos eksportas virši-: Federacijos 12 skyriaus pik- 
salone. Salė papuošta Lietu-j'ja importą daugeliu milionų nike, parapijos naudai 10 d. 
vos vėliavomis, Danijos karą-1 dolerių, tai Amerikos turistų ,rugp., Bergmans darže. Kuo- 
liškos šeimos atvaizdais ir gė- išlaidos svetur yra žymiai di-įpa turės savo būdą. 
lėmis. Svečiai, isviso 65 as-1 dcsucs negu tos pajamos is1 Tame piknike bus daug- i-

CHICAGOJE
BRIGHTONPARKIEČIŲ

PIKNIKAS.

Antradienis, Liepos 22, 1930 

Steponkus sutiko nelaimę.žiurėjo tvarką, o komitetai 
taipgi savo pareigas rūpestin
gai ėjo. Buvo gera muzika, 
išeimininkės prigamino gerų ir
Įskanių valgių, kuriuos biznie- ltos kojos. Randasi 2341 W,

MBuvo nuvykęs į “Southus 
pažiūrėt bąli gante. Grįžtant 
užgautas automobilio: suižeis-

menys, pripildo erdvią salą. Amerikon atvykstančių turis- 
Vakarienė prasidėjo 8 valau- tų. 
dą. P. H. Peterson, Linijos 
vyriausias trafiko direktorius, 
kaipo laivo šeimininkas, nuo- ,patirties ^kaitlinėūiis, nurodė, 
širdžiai pasveikino svečius, b- kad Lietuvą kasmet aplanko 
tikėdamas sėkmingos kloties apie 1G09 asmenų i5 AmerI-, 
Konferencijai ir jos planuo kos, kurie palieka apie du i 
jamienisy darbams užmegsti įtrečdaliu miliono dolerių Lie-j 
gyvesnius prekybos ryšius ta-j tuVo,je. Lietuviai amerikiečiai j 

rp Lietuvos ir Amerikos ir,vvksta Lietuvon daugiausia 
pareiškė, kad tolimesnį šeimi-i,vįeu dk saVo asmeniškais e- 
ninkavimą laive paveda Lie- j, komuniniais sumetimais ir gy- 
tuvos Centraliniam Konsului., vo reika|o verčiami. Turizmas 
Ekon. Konferencijos dalyviai į kaipo toks lietuviams dar nė- 
už Skandinavų Linijos sveti-į ra jprastas. Kad taip vra, i- 
ngumą dėkojo p. Peteisenuiį rodo kad ir tag iaktas> kad
plojimais. Įmors ir žymi propaganda ke-

Pulk. P. Žadeikis, Lietuvos , jįauti Lietuvon įvairių iškil-
Gen. Konsulas, padėkojo už 
danų parodytą svetingumą ir 
gerus norus, palinkėjo tam
presnių draugiškų ryšių su 
skandinavų tautomis; Gen.

Gen. Konsulas 
abiejų Konsulatų Amerikoje

i vairumų, nes dabar eina dide-i
iii ginčai, kad trys smarkiau- 

remdamos ki vyrai negalės išnešti viero
vyru. Visa tai pamatysim pik
nike 10 d. rugp.

W. Allison, įžymus Ameri
kos teniso žaidėjas, kuris 
AVimbledon rungtynėse už. 
čempionatą nugalėjo Cocliet, 
prancūzą teniso žvaigždę.

OETROIT, MICH. vienybės. Pavydas, kerštas 
viską nugali. Vytis.

IŠ LIETUVOS KONSULA
TO CHICAGOJE.

Naujas graborius.
Gerai žinomas Detroito lie

tuviams jaunikaitis Dominin-!
kas B. Brazis, sėkmingai bai-'

7 • i igė Catliedral lligh scliool, i ________
Denver, Cele., ir Suminėm Col- j gi(J as„„.nys gj-v,.„a Ame. 
lege of Commerce, Kast St. i ikoje yfa ie5kolai; 
l-ouis, III., gi liepus pradžioje, BWskis Juozas 
ttoisliain College ir Embal-,KlebKkio vals.t Maria,ai«.& 

»ps. Prieš karą gyveno Bėming Chicago, 111. Dabar lai
mių žiūrėti, betgi nedaug te-;k’na^ darbuosis su A. J. Bu-|joį^ ^yįSCOlTlsįn> 
padidino Lietuvos lankytojų 11 '*S1> " • Grand Blvd., kai- j Antanas. Gyv.
skaitlių. Vistik, proporcingai P° tikras 
auga ne-lietuvių amerikiečių 
turistų skaičius ir reginiai a-

graborius.

riai buvo suaukoję.
l-en-itu sekmadienį Brightnn k.„,......, Brigllton Parke

Draugas” turi 
didelę minią skaitytojų, tai iš 

ingo
vo karštas, tai daug įce-cre- ,, • • , . „ ,• vi j’ ° gelbimnkai Brolis Vladas pa
milo išvalgyta ir šaltų gėrimu ... . .. . . lapijai padare gryno pelno
išgerta. Tik pikniko malonu-L.... ... . . . ,. ,1 $42.9.). Liz tai gerb. klebonas
mą gadino debesiai dulkių.!. , .. , . .... ,., ,‘ . .............................. ‘ ir komitetai reiske didelę
Atsilankiusieji biznieriui da-! . .... ,, ,** padėką ir “Draugo” įude-

jniam jomarkui, kurs bus 
rugp. 24 Bergmano darže ža-

Kūdaugi
Parko lietuvių par. pik»»kas dienra5tis 
gerai pavyko. Atsilankė mi
nios žmonių. Kadangi oras bu-' ,, , , ,° i Draugo buvo atvykę pa

rė gi rą biznį, o ypatingai pa- i 
sižvmėjo senasis Jonas Eudei- 
kis, Ant. Butelius ir kiti. 
Daugelis biznierių aukavo tro- 
kus minioms žmonių vežti. Jų 
tarpe pasižymėjo jaunas drai- 
veris Antanas Kavaliauskas, 
dirbąs pas naujjjį biznierių 
Antaną Butelių, 4414 So. Rock 
veli. Pastarasis turėjo gerą 
dainių.

giliukį prie lietuviškų sal
ti lūžtant iš pikniko pames

da didelę pagelbą ir taiką.
Ten buvęs.

23 PI.

ADVOKATAI

Telephone Dearborn 0057

F. W. CHERNAUGKAS
ADVOKATAS

160 No. La Šalie St. Rm. 14311 
CHICAGO, ILL.

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

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

(Išskiriant seredos)

A.A.0L1S
ADVOKATAS

11 Ho. La Baile BL. Rootn 1791 
Tai. Randolph 9981-0989 Vai. 9-81 

Vakarais1141 SO. HALSTED STREET 
Tai. Vlctory 1511

T-l vai. sak. apart Panedėllo Ir 
. Pėtnyčios

X Pereitą sekmadienį, p. J.

TĖVAI LAIMINGI, ĖUO- 
MET VAIKAI GERAI > 

MIEGA.
Štai būdas greitai ir lengvai nu

raminti ir užmigdinti verkianti vai
ką. Tai būdas, kurj daktarai in- 
dorsuoja ir mUionai motinų prlpa-

L'rnrtui< <11 T.in'nruiu i r beori i žino saugiu ir nekenksmingu. Keletą kltpsih .U pinioai< 11 bian-,tas lašų grynal augmeninės, gardžios
Jei kaili pa- I Fletcherio Castorijos, nuramina ne- 

| ramiausia kūdiki ar valką ir užmig
do į ke’fetą minutų! O nuo dieglio, 
sukietėjimu, slogų nėra lygios Cas- 
torijai. Chas. H. Fletcherio parašas 
yra ženklas tikros Castorios. Vengk 
imitacijų ir buk saugus.

gm rožančium, 
vyko jį rasti prašomi priduo
ti į Brigliton Parko kleboni
ją

Piknike visi darbininkai sa
vo pareigas gerai ėjo. Pats 
klebonas kun. A. Briško pri-

Konsulas, turėdamas galvoje , tgįty, plačiau pasigarsinus 
pasekmingai surengtų jubilie- ^Lietuvos kurortams ir, gamtos 
jinę ekskursi ją laivu Oscar i grožybėms, tas trafikas didės. 
II,” nurodė į p. Peterseno
asmeniškus nuopelnus tą drau Tautiško susipratimo atžvil- 
giškumą kuriant ir pareiškė kinkymams Lietuvoje a-
jsitikinimo, kad Amerikos Įįe. ; mc,1'ikiečiams lietuviams via 
tuviai noriai naudosis Skan- ,labai naudingas, nes padeda 
dinavų laivų kompanijos pa-|jiems Pamatyti naująją nepn- 
tarnavimu jau vien dėl to, kad Įlklausomųjų Lietuvą, no tokią, 
ji teikia tiesioginį susisiekimą 'kok^ -Pe Pa^ko amegrouda- 
su Klaipėda. mi Amerikon arba apie kokią

Po kiek laiko, Dr. M. Vini, ja™^1 Sird5j° iš tėvii- Ne' 
kas, Ek. Konferencijai pirmi-' lietuviV turistų lankymasis 
ninkaujantis, pakvietė p. P. irgl labai naudingas Lietuvos 
Žadeikį pasidalinti savo min- propagandos reikalams, jeigu 
timis apie “Amerikiečių ta-iiz- 110 piniginiu -atžvilgiu.

Reikia pažymėti, kad p. D.
B. Brazis yra čia gimęs ir au
gęs jaunikaitis, gražiai lietu- & 
viškai kalba, mandagaus ap- 
sėjiino, linksnio būdo, pavyz
dingas.

Porą metų atgal p. Brazis 
su varg. J. A. Blažiu laikė 
gėlių biznį, kurį pardavęs stu 
dijavo sakytą profesiją ir sa
vo tiksią pasiekė.

Ame
rikoje.

Jokūbaitis Pranas. Kilęs iš 
Jokeliškių k., Kidulių vals., 
Šakių aps. 1920 m. gyveno 
Herrin, Illinois.

Kasparavičiai, Liudvikas, 
Zenonas ir Kastantinas. Gyv. 
Chicagoje.

Laucius, Juozas. Kilęs iš 
Žigaičių vals., .Tauragės aps. 
1928 m. gyveno Irons, Micbi- 
gan.

•V I

mą Lietuvoje.” Gen. Konsu- ,(Bus daugiau).

LIETUVIAI AMERIKOJE

~ CICERO, ILL_

Craborius B. B. Brazis i Lcnl;ai> Andrius, Vincas ir 
priklauso prie Vyčių ir kitų!|<azTS Ki,ę H Braatw k > An., 
katalikiškų organizacijų, to-|tanavo Ta,S j Mariampolės 
delgi ir smagu pranešti vietos aps
lietuviams, kad, prisėjus rei-j Lllkauskas Antanas, sūnūs 
kalu., visi kreiptųsi pas savojAugustino Atsiliepi, jo žm0. 
tautietį. Jis sąžiningai, patar-;^ petron,.. Gyveno Chicago-
naus- ije ant Honore gatvės.

Sveikiname ir linkime Bra-: Praninskįenė, Rozalija. 1926 
ziui gero pasisekimo darbuo-;n, 2101
tis lietuvių tarpe.

Ikė skaitlingas būrys narių ir 
' 3 nauji nariai prisirašė. Be 
to, vienas naujas narys, t.
J. Vilkas, pasižymėjo auka 
$20 Labdarių Centrui. Lab
dariai pageidauja, kad ir 
daugiau tokiu žmonių atsiras
tu, kaip p. J. Vilkas. Bet

dero is Latvijos, kuris atvy ko daug. yra žmonių, kurs gailis 
Ciceron 15 d. liepos ir praeitą jr vįvno dešimtuko, kad pri- 
sekmadienį laikė sumą šv. An- kiausyti prie tos kilnios or- 
tano bažnyčioje.

Gerbiamas svečias

Radio Stotis AJJ.
X Ponai Daukšai, gyvenan

tieji po num. 1532 S. 50 avė., 
susilaukė ilgai laukto svečio, 
t. y. gerb. kun. Antano Kve-

gamzacijos.
Toliau svarstyta apie varg

šus, kurie atsišaukia į Lab
darių- kuopą, norėdami gau-

Vasaros ŠALČIAI
Greitas pa
lengvinimas 
bet kuriam 

šalčiui,
•Skaudančiai 

gerklei,
Galvos 

skaudėjimui 
ar kitiems 
skaudėji

mam

NEOYUYKIT “mažo šalčio” leng
vai! Vasaros šalčio nesmagumas 

lengvai išsivystys i pavojinga ligą, 
jei apsileisit. Viena ar dvi piliukės 
Bayer Aspirino šalti sulaikys taip 
greit, kaip pasirodys. Ir tuoj paleng
vins galvos skaudėjlma, kuris papra
stai paeina . nuo šalčio. Jei skauda

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS 

105 W. Adams St. Rm. 2117|
Telephone Randolph 0727

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

Name; 8 Iki 9 ryto Tel. Repub. >C00|

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pu 

tikrą specialistą, ne pa9 kok) nepa
tyrei J. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzamlnavimo. Jus sutau
pysit laiką tr pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Bcope — Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakteriologlškaa 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 ilgų skil
vio. žarnų, Inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užstsenėjuslą. Iš
kerėjusią. chronišką ligą, kur} n»- 
'pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui. ueatldėlloklt neatėjo P**1 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1014
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 
l po pietų. Vakarais nuo B Iki f 

Nedėllomls nuo 10 ryto iki 1 
no pietų

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
i Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 vvl 
kare. Seredeonis ir Pėtnyčio-| 
mis nuo 9 iki 6.

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Franklin 4177
Nuo 9 Iki 1 Išėmus Subatas

52 East 107-th Street
Kampas Mlchlgan Avė.

Tel. Pullman 5950
Nno 9 Iki 0 vak. Ir Su bato misgerklę, sutrinkit dvi piliuke3 4 šauk-

West Couiter 15tuose- vandcns' ir plaukit gerklę.
Į,Tie kurie žino tikrą Bayer Aspirin 
vertę niekuomet neapseina be jų, 

. . v v -v i ,. Ibet kuriam meto sezone. Jis visuo-
Auksciau išvardyti asmenys imcĮ palengvins galvos skaudėjimus,

prašomi atsiliepti. Ar kas ką Ineurltj neuralgiją. £ visokius skau- 
r l L e smu8; žiūrėkit nurodytų būdų var-

street, Chicago, Iii.

Pp. Stepulioniai savo biznį,
saldainių krautuvę, . Lietuvių |nors apie juo, 2inoty> pra6o.

džiau
giasi, kad lietuviai katalikai 
Ciceroje turi tokią gražią 
bažnyčią ir kitas parapijos
įstaigas, taipgi gėrėjos visu |,d)aį daug. Jie seniau nei 
Ciceros miestu, kuris lelijo- ndntįes galvoje neturėjo, kad 
mis, visokiais žalumynais ap- į |aį geras daiktas yra pri
augęs. i i klausyt prie Labdarių. Gi

(rimines ir pažįstami, nore- .šiandie, tapę nelaimingais, vi-į

svet., pardavė varg. J. A.
Blažiui, kuris pasiryžęs netik žinia bu8 braagiai jvcrtinta. 
biznį varyti, bet ir su jauni
mu darbuotis.

Potnai Stepulioniai nusikėlė 
į nuosavą naują namą.

L. Vyčių 102 kuopa išrinko 
delegatus į Vyčių seimą: Ch.
Samsoną, kp. biznio manedze- 
rį ir kuopos pirm. G. Pa- 
dolską. Atstovai yra geri 
kuopos darbuotojai ir Vyčių 
organizatoriai.

Musų veikėjai visai šaltai

imas suteikti žinių. Bent kokia

Lietuvos Konsulatas,
Room 1904
201 North Wells Street 
Chicago, Illinois.

totl kiekvienam pakely. Tikri Bayer 
Aspirin neslogina širdies. Kiekviena 
vaistinė turi tikrus.

BAYER
ASPIRIN

darni susieiti su svečiu, atsi- 
lankvkit pas p. Daukšus.

ATIDAROMA

KROMEL’S PHARMAGY
I-IETIVISKA AFTIEKA

Jos. M. Kromel, R. Ph. G. Sav.
3902 Deorlar St., Ind. Harbor, ln<l 

Pildau receptus, užlaikau, visokių 
rųšlų vaistus, duodu draugiškus pa-

A. t A.

ti pašalpos. O tokių atsiranda, rengiasi prie Didžiojo Vytau- larimu»- Taipgi užlaikau icc creamo 
.ir soda Fountaln parlorų. Kviečiu i 

to 500 metų sukaktuvių panų- visus Indiana Harboro, Eaat Chicago 
tr:,.,,,. lr Hammondo lietuvius kreiptis sunejimo. Visas beda nėra vlBalg val8tų reikalais.

beveik 
Sąjungos

norėtų būti Labd. I 
nariais. O kiek i

X Šv. Antano bažnyčioje Į daUg yra £nionių, kurie kol ; 
laikoma novena prie šv. O-!sVeįkį jr dirba 
nos. Kas vakaras 7:30 vai. bu

to neatboja, i 
Visi prašomi tai pasvarstyti' 
ir priklausyti prie Labdarių!

Daktaras
" Kapitonas

Specialistas ii

tnssiG,
Pasauliniame kare 

Seno Krajaus

na pamaldos.
X Liepos 20 d. Labdarių į Są-gos.

3 kuopos įvyko susirinkimas, I labdarių 3 kuopa šiandie 
parapijos mokyklos kambary. Laug vargšų šelpia. Ir tam

Nors oras buvo labai kari?-j sus.lne nutarta paaukoti: Kas
tas, bet į susirinkimą atsilan-į parįenei $15, Stapulevičienei

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NKSIERINT KAIP UiSISENĖJUSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speclanškal gydo Ilgas pilvo, plaučių, Inkstų ir pūslės, už
nuodijamą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą lr pas
laptingas Ilgas. Jeigu kiti negalėjo Jus Išgydyti, ateikite čia lr 
persitikrinkite, ką Jis Jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų lr Išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo lft ryto Iki 8 r. v. Nedėllomls iki 1-S d. 
4200 U'est 2S St. kampas Kėeler Avė., Tel. Crawford 5573

JUOZAPAS
GAIŽIŪNAS

Mirė liepos 18, 1930 m. 10 v. 
\ak., 42 metų amžiaus. Kilo iš 
I’anevCžlo Apskr., Vabalninku 
l’urap., K luek ii) Kaimo.

Amerikoje Išgyveno 17 melų 
Paliko dideliame nuliudlmc 

moter) Aniclę, po tCvats Ku
činskaitė, duklerĮ Eleną, fi me
tų, sūnų Juozapą 3 metų, švo- 
gerj ir švogerką Domanauskus 
lr gimines. O Lietuvoje brolj 
Leoną lr brolienę Elzbietą.

Kūnas pašarvotas 4209 So. 
Albany Avė.
Ijiidotuvfs |vyks Antradieny

je, llt pos 22, 1930 Iš namų
8 vai. bus atlydėtas J Nekalto 
Prasidėjimo švenč. Panelės 
par. bažnyčią, kurioje Įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas J šv. Kazimiero kapines

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę Moteris, Sumiš, Du
ktė Ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
Eudelkis. Yards 1741.

STANISLOVAS FDZA
mirė liepos 19, 1930 m. Kilo iš Tauragės Apskričio, 
Varlaukio parnp., Pužiškio Kaimo. Amerikoje iš
gyveno 40 metų.

Paliko dideliame nubudime moterį Anastaziją, 
dukterį Bronislavą ir sūnų Simoną ir gimines. Ve
lionis priklausė prie šv. Antano dr-jos.

Kūnas pašarvotas 1631 So. 50 avė., Cicero, 111. 
Laidotuvės įvyks seredoj, liepos 23 d. Iš namų 8:30 
vai. bus atlydėtas į Šv. Antano par. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę:
Moteris, Duktė, Suuus ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. Lachavičius, Telefo
nas Roosevelt 2515



Antradienis, Liepos 22, 1930 DBA U G A 8

GRABORIAI: ŽINiy-ŽINELĖS
Telefonu Yards 1118

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAM UOTO JAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBUliN AVENUE 
Chicago, III.

S. D. LACHA w ICZ
LIETUTIS GRABORIUS

Patarnauja. laSlotuvėse kuopigiau-
•la. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu buclte užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 Arba 2518

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

1439 S. 49 Ceurt Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS MET. GRABORIUS 

CUICAGOJE
Laidotuvėse pa

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

OFISAS
(68 West 18 Street 
Telef. Canal (174 
SKYRIUS: 8238 S. 
Halsted Street, Tel.

1 Victory 4088.

S. M. SKOBAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7 582

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

Tel. Victory 1110

X l*-lė Adelė Rublauskai- 
tė baigus l)e Paul Universi
tetu Pli. B. laipsniu, trum
pam laikui išvažiuoja į Lie
tuvę.

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th St.
Kampas 46th ir Paulina Sta. 

Tel. Boulevard 5203

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

BUTKUS
UNDERT AKINO CO.

P. B. Hadloy Lic. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
Canal 3161

Phon» Boulevard 4130

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Mošų patarnavimas 
Visuomet sąžiningas Ir 
aabrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Aubnrn Aveniu

nigas Antanas Kvedaras, pus- 
brolis žymios katalikiškoje' 
dirvoje veikėjos, cieerietės, 
p. B. Daukšienės. Jisai laiki
nai-ir apsistojo pas p. Dauk
šienę, 1532 So. 50th Avė., Ci
cero, 111.

Kuli. KvedarasKaip visiems žinoma, p-le
Bubliauskaitė yra pasidarba- .patenkinta.. kelione, kuria tu- 
vuB lietuviams katalikam la- ('<*> S««i.lmas mn Amer.ean
blausia Lietuvos Vyžių orga- 'u'ul * nited States .

Amerikon atvyko aplankyti 
savo gimines ir pamatyti įdo
mybių. Vėliau grįš Latvijon.

nizacijai. Šįmet ji eina cen
tro vice-pirm. pareigas.

X' Antanas Trejoms iš New 
Britain, Conn., lankėsi Chiea- 
goj su savo draugu pas dėdę , 
J ona

A. PETKUS
GRABORIUS

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

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

Tel. Vlrglnia 1290

ezersk!
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 8^77

D A K T A R A

Telefonas Grovehlll 3262

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2433 W. MARŲUETTE ROAD 
vra labai Nuo 9 — 12 va1, ryt0, Nuo 2 val- —

Kini. A. Kvedaro visus ke
lionei reikalingus dokumentus

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

Nedėliomis pagal sutarty.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavltt St. 

Tel. Canal 2330
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. 

Nedėlioj pagal susitarimų

Ofiso Tel. Vlrglnia (088
Rezidencijos: Vau Buren

OR. T. DUNDULIS
5888

Jonę Trejonį, 2325 So. Oakley ’ Priren^S V< Stulpinas 3255 
avė. Dabar išvyko į Kanadą, i^0- Halsted St., laivakorčių ir , 

v Aušros Vnrt.i n«r žmn-1 “Birutės” saldainių agentas.X Aušros Vartų par. žmo
nės džiaugiasi, kad mokyklos 
ir bažnyčios valymas taip 
greitai ir • gerai talkininkų 
atliktas.

X Kun. Pianas Jurgaitis, 
šv. Jurgio par. asistentas, su 
savo mamyte ir sesutė So
pina išvažiavo vakacijoms į į 
Rock Island.

X P-nię Česnulienę, adv.
K. Česnulio žmonę, kuri su
savo kelių dienų sūnelių ran- Paskui S vai. trokas atva- 
dasi Šv. Kryžiaus ligoninėje, '.žinos ir visi važiuosime į pas-

6'
Omega.

GIEDORIŲ IŠVAŽIAVIMAS,

prižiūri dr. S. Biežis.
X Praeitę savaitę “Drau

go” Redakcijoje ivvko Fede
racijos centro valdybos susi
rinkimas, kuriame dalyvavo: 
kun. Ig. Albavičius, kun. H. 
Vaičiūnas, kun. dr. J. Navic
kas, kun. A. Linkus, p-ni A. 
Nausėdienė ir L. Šimutis. Ap
svarstyta daug svarbių rei
kalų.

X Šiomis dienomis iš Kul
digos Latvijos atvažiavo ku-

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

navimą.

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

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

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:

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

SKYRIUS
4447 So. Fairfield Avenue

Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Aubum Avenue Tel. Boulevard 3201

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
Namų Cfisas 8413 Franklin Blv«L 

Vai.: nuo 8:28 Iki 8:28 vak.

Town of Lake. — šv. Ceci
lijos choro šeiminiškas išva
žiavimas bus sekmadieni, lie- \ 
pos 27 d. Todelei prašoma, Į 
kad visi giedoriai susirinktų j 
7:30 vįil. ryte giedoti šv. Mi-' 
šias.

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET

Įkirtę vietų. Išvažiavimas bus 
prie 91 ir Roberts Rd., kur ant 
lentos parašyta “Private 
Grounds”. Tenai tiesiog va-f 
žiuoti. Bus lietuviška vėliavu- 
kę ant lentos, kad vėliau at
vykusieji galėtų surasti vietą.

Visi choristai važiuokite i 
metinį šeimlnišką išvažiavi
mą,

S. Jurgaitė, koresp.

PASKELBĖ IŠPARDAVIMĄ

Ofiso Tel. Victory 8687

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
v. Ofiso Vai. Nuo 8-12 rytais: nuo 7-0 

vak. Antro Of. VaL: Nuo 8-0 po
— piet. Utarn. Ir Subat Nuo 3-8 vak. 

Šventadieniais pagal sutarimą.Ofiso Tel. Victory (891
Rezidencijos Tel. Drevei 9181

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų Ir visų chroniškų ligų

Ofisas 2102 So. Halsted St 
Kampas 31 Street 

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

Tel. Canal 6764 Republic 8468

Tel. Hecniock 8700 
Rez. Tel.

DR. B. ARON
Prospect 0(10

NAMAI:

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

Tel. Wentwortb 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
■ Ofisas 6155 South Kedzle

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

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAB 

Gydo staigia* Ir chroniškas llgaa
▼yru, moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS
ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir eeredomls tik 

lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL Tel. Lafayette 5798

DR. A. J. JAV01Š

Telefonas Boulevard 1939

Dr. S. A. Brenza
Ofiso Valandos:

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

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

Bridgeport. — M. & D. No
ve] ty Dress Sliop, 3333 So. 
Halsted st. paskelbė išparda
vimą žymiai papigintomis! 
kainomis. Tos krautuvės savi- 

Ininkai yra lietuivai. Išparda
vimas baigsis liepos 24 d.

PRANEŠIM AL
į Brighton Park. — L. R. K.
(Federacijos 19 skyr. ekstra 
susirinkimas Įvyks antradie
ny, liepos 22 d., 8 vai. vakare, 
parap. mokyklos kambary. Vi 

Įsų draugiją ir kuopų valdy
bos ir attsovai malonėsite at
silankyti, nes turime galuti- 

Inai aptarti kas link Vytau
to 500 motą sukaktuvių ap- 

j vaikščiojimą.
Valdyba.

NAUJAS IŠRADIMAS
Kurio svietas per šimtus motų plau

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

formoj, o gydo daug ligų. tūkstan
čiams žmonių pataisė sveikatų, o 
dar milijonai nežino. Tai ir tu, bro
lau ar sesutė, nekankyk savęs dau- 
gaus, o reikalauk tu o jaus iš savo 

t aptlekos arba tiesiai iš
T. A. D. PRODUCTS 

3133 So. Halsted St. Cliicago, III.
- -L- Ą

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai- ' 
čiu — viršuj Belskio-Rakščlo aptle- 
kos) po nr. 2428 West Marųuette Rd. Vai.: 2 iki 5 po pietų. 
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 7820 
Rez. 8841 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1980. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

7 iki 9 vak.

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

DR. S. BIEZIS
Ofiso ir Res. Boulevard 5918

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

Ofiso valandos nuo X iki 8 po 
pietų ir S iki 8 vai. vakaro

Res. 8201 8. WALLACE STREET

A. L. DAV1D0NIS, M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenvvood 5107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

OFISAI:
4901 —v 14 St. 2324 WashingtOD 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzle 2450-245J

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

Nedaliomis
Susitarus

AKIŲ GYDYTOJAI:
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

DR. VAITUSH, 0. P. D.

DENTISTAI

Office Boulevard 7048

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4148 Bo. Ashland Avenae 
Aut Zaleskio Aptlekos

TeL Canal 6288

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt Bt)

Valandos* Nuo 9 iki 18 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarty

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7891

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Val.: Nuo 9 ryto iki 8 vakare

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 0221 

Rezidencija: 6640 So. Maplevvood 
Avenue Tel. Republic 786 8
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. ▼. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 0880

DR.P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED BT.
Rezidencija 0600 So. Arteslan A.v«, 
Valandos XI ryto Iki 1 po pieta 

0 iki 8:80 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofis% po niunerlu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

SPECIJALISTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Li<ų 

▼aL: ryto nuo 10—11 nuo 2—4 pe 
pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėliomis 19 iki 12 

Telef. Midway 2880

Tsl. Boulevard 14(1

Rez. Tel. Midway 5512

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

Telef. Wilmettc 195 arba 
Canal 1713 ,

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

DR. ŽMdlDZlNAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAI IR 

AK U AE RIS

4740 Dorchester Avenue 
Tel. DrezeI 8328 

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

Tel. Armitage 1740

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)

Dentistas
1008 MILWAUKEE AVĖ 

Kampas North Avė.

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

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

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo l — 4 p. *.

7—9 vakare

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Jte&ipimų kuris 
esti priežastlmgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšty. Atltal 
sau kreivas akis, nulmu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
rtgystę.

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

Speciale 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 modernišką ofisą po 
num. 4847 W. 14 St. Cicero, 
III

DR. HERZMAN ,
IŠ RUSIJOS

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

I Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir valkų pagal nau- 

' jauslus metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
Pirmiau Dr. Gussen ture-' VALY^os: Nuo 10 - 12 pietų ir

nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
jo ofisą North Sidėj, o Cice-1• “ .Tel. ofiso Canal 8110 Rez. So. Shore
roj laikė skyrių. Dabar Cice- 2238, arba Randoiph esoo. 
roj susilaukė tiek pacientų,
kad North Sidėj skyrių užda
rė.

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

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

1

Rezidencijos Tel. Plaza 8200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 8 po pietų.
Nuo 7 Iki J vakare.
Ned8L nuo 10 Iki XI dieną



DRAUGAS
..........

Antradienis, Liepos 22, 1930

Šv. Mykolo Par. Metinis
Springfieldų pas savo moti
nų. ir gimines vakaeijoms. 
Sugrįžo pereitų sekmadienį ir 
džiaugiasi, kad vakaeijos bu
vo labai smagios.

ĮVYKS

Sekmadienyj, July-Liepos 27 d. 1930
Pulk. Variakojis, buv. kra

što apsaugos min., yra nuta
ręs išeiti į atsargų ir apsigy
venti savo dvare šešuolkuose.

“R.”

SILVER LEAF GROVE, PRIEŠAIS ŠV. ADALBERTO (LENKŲ) KAPINIAS, 2 BLOKAI {ŠIAURIUS NUO MILWAUKEE AYENUE
KARŲ TERMINO, NTLES, ILL. VIETA LENGVAI PASIEKIAMA VIEŠ PAMINĖTAIS KARAIS IR LENGVA SURASTI

PIKNIKO PRADŽIA 1 VALANDĄ PO PIETŲ. ĮŽANGA 50c
Ko bus, ir kas bus dabar nesakysime. Kaip atvyksite piknikan, viskų parodysime. Gražiai priimsime, maloniai vaišinsime; ir visus atsilan

kiusius, u'ž prietelius skaitysime. Kviečiame vi sus, kaimynus ir savus, piknikan pas mus — KLEBONAS IR KOMITETAI.

MARQUETTE JEYYELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas

CHICAGOJE
BRIGDEPORTO ŽINELĖS. ba ir Dzūkų Bizūnas ir po 

pikniko gražiai “pablagaslovv 
ti” tuos, kurie nedalyvaus pa

gijai vyskupui Bučiui pa
sveikinimų ir finansinę auką 
surinktų iš palaukit} asmenį}, 
kurie jį gerbia ir reiškia jam 
savo nuoširdumo, kad jisai 
galėtų šiomis aukomis įsigytiIšvyko atostogoms.

Žinoma organizacijų dar
buotoja, pirm. Nekalto Pras.
Panelės Šv. mergaičių dr-jos, 
p-lė M. L. Gurinskaitė išvy
ko kelioms dienoms atostogų kuriems bus reikalinga dzu- aukas tuojau surinkti.

lių šv. Onos globai jau pave
dami.

X Antradienis ypatingai 
yra skiriamas šv. Onos' pagar
binimui, užtat šiandien Auš
ros Vartų bažnyčioje šv. Onos 
novenos pamaldos bus laiko
mas vakare; rvtoj-gi ir ket
virtadienyje bus ryto 8 vai.’,

paskirti bažnyčios ir mokyk
los puošimo reikalams.

X P-ni M. Dobravalskienė 
su vaikais buvo .nuvykus į

Užlaikau visokių 
auksinių Ir slda- 
orinlų daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių, 
rekordų Ir t. t 
Taisau laikrodžiu* 
ir muslkos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8380

į Holy Hills, Wisconsin. P-lė t kiškų pipirų 
Gurinskaitė per pastaruosius 
penkerius metus užima atsa- 
komingų vietų Depositors ban 
ke, Insurance Dept.
Rengiasi prie sesučių pikniko

Metinis šv. Kazimiero Aka
demijos Rėmėjų dr-jos pikni
kas šv. Kazimiero Vienuolyno 
naudai įvyks rugpiučio 17 d.
Marųuette Parke. A. R. D. 2

rapijos piknike. Aš patar- savo aukštajam pašaukimui 
čiau Bizūnui, “penzalį” palik- reikalingas insignijas, vien- 
ti namie, nes vienos rankos balsiai prie šio kilnaus suma- 
pirštais galės suskaityti tuos, nymo prisidėti ir savo narių |jrftUge su antromis šv Mišio- 

mis.
Kiek man yra X Aušros Vartų klebonas

žinoma, jau dabar visa kolo- sekmadienį apsilan.
nija, stovi ant koji, ir pasiruo- kydaina5 T)iev0 Apveizdos 
Siusi 27 dienai, kurioj lietu- bažny{ioje> kūr dabar vaka. 
višta publika užpildys gražu is ,aikoma -y no

X Pereitų seredų laidojant 
a. a. Onų Laurinaitę, bažny
čioj per pamaldas surinkta 
$12 su centais, kurie tapo

Silver Leaf daržų, kur &e'’ pastebėjo aštuoniolikiečių di- 
gužo kukuoja, alyvos žydi ir delį uoIum? Sv QnOs 
tyliai Nemunėlis banguoja.” įdnnie. Malonu bav0 jam ma_

Taigi, 27 diena lai būnantį vyrų nemažų būrį, daug
nortbsidiečiams triumfo die-L „ „v „j jaunimo, o ypač motinėlių su
na. Pasirodykim, kad mes, 1 „ . * .■ x ,. . .,1.1 , .vaikeliais. Tiarai gražus ap-

sk. smarkiai piknikų remia, sutartinai veikdami, daug kų . .
Prie jau antaėiau minėtų!8^ padaryti. Nelaukiu, :«re.sk1mas. Laimingi vaike- 
darbuotojų, dvi mūsų remė-!kit>b kad kas mus paremtų. llnl> ku™ maaysteje motine 
jos p. Teofile Stankevičienė,Bet PatYs skaitlingai daly-
(amžino ji narė) ir p. Petro-!vaukime savo parapijos pa

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšiea 
ir patarnavime, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Obftlis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių. 

4644 aO. PAULINA STREET 
Tel. Beulbvard 138*

9B

ĮVAIRŪS KONTRAK TORIAI:

J. MEZLAIŠKIS
Generalis Kontraktorius

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

2453 WEST 71 STREET 
Tel. Republic 4537

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 662*

u

rielė Gedvilienė ir pačios pik
nikui aukoja ir eina per biz
nierius, rinkdamos piknikui 

naudų”. Lai Dievas atmo
ka sesučių prieteliams.
Parėmė “Draugo” piknikų.

Kaip kas met taip ir šįmet 
susipratę bridgeportiečiai rė
mė “ Draugo ’ ’ piknikų. Štai, 
p. A. Vardauskas pats vienas 
pardavė net 10 bilietų “Dr.” 
piknikui. Valio darbščiam Au
gustinui.
Įsigijo naujus automobilius.
Žinomi Bridgeporto biznie

riai (vaistininkai) pp. Leš-
Eauskai nesenai pirko naujų BRIGHTON PARK 
gražų “Chrysler”. Ponai Ned- Pas p. B. Jovaišų, 4449 So. 
varai nusipirko ruimingų ir Califomia, randasi kambariai 
puošnų “Buick”. O mūsų išrendavimui. Tinka vaikinui 
muz. p. A. S. Pocius važinėjasi arba šeimynai be vaikų. Rei-

rengimuose, o tada susilauk
sim ir nuo kitų paramos.

Aš manau, kad visi tai ge
rai supranta ir šis piknikas 
bus vienas didžiausių koks 
kada nors buvo.

Valio parapijos piknikas!
Bijūnėlis.

WEST SIDE ŽINIOS.

1 X Liepos 20 d. Auš. Vartų 
blaivininkų draugija, išklau
sius kun. J. Navicko suma
nymo — pasiųsti Jo Ekscelen-

labai elegantišku “Chrysler”.
Rap.

kalaujantieji tokios vietos, 
tuoj kreipkitės minėtu adre
su.

AUTOMOBILIAI.

WILLYS, WILLYS KNIGHT 
IR WHIPPET

Taipgi didelis paslrlnklma.? varto
tų karų už labai mažų kainą.,

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės } mus

WHITE S0X MOTOR SALES 

610 West 35 Street
Tel. Yards 069*

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjams Ir savinin

kams pirm pirkime naujo karo šir
dingai prašom atsilankyti ir pama
tyti naujuB 1*30 Nash automobllus 
sul vėliausios mados -.^utomatiškals 1 
Įtaisymais. Sport Roya) tekiniais Ir 
kitais Ištobulinimais, kokiais tiktai 
Nash gali papuošti- Už tokia* pri
einamu kalnas pas
BALZEKAS MOTOR SALĖJ

4030 Archer Avenne 
Tel. Lafayette 2082

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

J. C. ENCHER & CO.
GENBRALIAI KONTRAKTORIAI 
Real Estate ir visokia apdrauda. 

Notary Public 
Skyrius 4429 So. Falrfield

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

FOUR LEAF CLOVER 
CONSTRUCTION

Fundamentai 
Cementiniai bloksai 
Garadžiai, porėtai

2 metų lakto ičfeiokėjimnl 
Taipgi budavojam visokius naujus

namus.

PARAPIJOS PIKNIKAS 
JAU ČIA PAT.

North Side. — Northsidie
čiai! Štai, au mus piknikas 
čia pat! Kaip jis pasiseks, 
priklausys nuo mūs visų. Bet 
kodel-gi ne? Juk northsidie
čiai visur gražiai pasirodo, o 

vo piknike stengsis visi bū-
i.

Todėl, sulaukę liepos 27 d. 
si trauksim į piknikų, kur 
aloniai laikų praleisim tarp 
liuojančių medžių. Jaunimas

Išsirenduoja kamb. ant ant
rų lubų. Be valgio virimo tik 
drabužius išmazgoti $10.00 į 
mėli., o jei valgyti gaminti ir 
apskalbti $12 į mėn.
Bubelienė 2153 W. 24th Str.

REIKIA VARGONĖLIŲ
Marijonams Į koplyčių. Gera
me stovy. Atsišaukite į “Dr-

M

2334 So. Oakley Avė.

Reikia automobilių pardavėjų

PUIKIAUSI KARAI

DE SOTO, REO IR 
PLYMOUTH

Pigus važinėjimas.
Labai Žemos Kainos

Didžiausias pasirinkimas Vartotų 
Karų už Labai Pigią Kalną.

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

AUTOMOBILIŲ CHAMFIONAS

BUICK
Per 26 Metus Užima Pirmenybė. 

Pirm negu pirksi automobilių, pamė
gink BUICK

ARCHER BUICK CO. 
4400 Archer Avenne

Vlrglnla 2400 
1 Blokas Nuo Kedzie Avė.
JONAS SLEGAITI8
LIETUVIS PARDAVĖJAS

DE SOTO IR PLYMOUTH
Geriausios Rūšies Automobi

liai.
Ateik pažiūrėti musų nau

jausių DE SOTO ir PLY- 
ir MOUTH Chrysler išdirbystėa

alės smagiai pasišokti prie 1 soiicitorių pardavinėti Fordo karus.1 automobilii} už labai prieina- 
, .. 1 Reik apsukrių vyry Fordams parda- I

STOS muzikos, O senesnieji Vlnėtl. Patyrimas nereikalingas. Jei mų kainų, 
paišins svečius, nes svečių ža- :^nybė8Unk‘a‘ dUMt L,etuv,am\Naujas De Soto $885.00 f.o.b. 
Jėjo atvykti iš kaimyninių ' jįĮ,(JĮJ[[{-Kį[JĮ|£ MOTOR Naujas p,ymontl1 $590.00 f.o.b. 
llonijų, kad parėmus mūsų
iknikų, kaip northsidiečiai 
itų kolonijų piknikus parė
tu ’*
Taipgi žadėjo būti žvalgy-

CO.
GAGE PARK MOTOR 

SALES

Autorizuoti Fordo pardavėjai
4391 ARCHER AVĖ. 15625-27 S. W1STERN AVĖ.

Telefonas Prospect 54M59Ta». lafayette 0770-1

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
Kaina >846.00 F. O. B.

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

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

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: Vainoras, J. Laskys 
Telefonas Lafayette 6666

3962 Archer Avenne

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas 
Elektros kontraktorius 

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogerlausla.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

436 W. 45 St.
Arba

2100 W. 23 St.

Yards 2124

Canal 5065

Phone Republic 4949

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorius

Mes moliavojime, dekoruotame Ir 
išpoperluojame visokius namus. 
Musų kainos labai preinamos Ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.
Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojimo Kontraktorius 

Maliavų Ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas atakas.

'2334 So. LEAVITT ST. CHICAGO

HUPMOBILE♦ • -u-l f
Geriausi ir Stipriausi 'Automobiliai.

Jei Tamista nori pirkti Automo
bili, pirmiausiai prašome ateiti pas 
mus Ir pamatyti HUPMOBILE 1931 
modelių, kurie tikrai Ta m lutas nus
tebins savo gražumu, greitumu, ir 
visa konstrukcija. Kaina *1,195.
f.o.b. ir aukščiau.

BALZEKAS MOTORS 
6012-14 So. Kedzie Avė.

Telef. Republic 9004

$20 00 ĮMOKATI PERKANT 
VARTOTA KARĄ IR 

$100.00 NAUJĄ
Išmokėjimui duodama 18 mėnesių 

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

Willys, Willyg Knight ir 
Whippet Pardavėjai 

HARRY J. MAPP, Ine. 
6739 S. Wttrtern Avė.

Telefoną* Republic 0341

MUSŲ BARGENAI
“DUTCH BOY” VARNIŠIUS

St. Louis White Lead ma- Didelis pasirinkimas v.ar- 
liava <£“| 1.25 už nišiM nu0 $1.39 už 
100 svarų bačkutę. gal. ir aukščiaus.

Geriausio Šorio FLA1 
Geros rūšies $1.48 PAiNTAS <0.50 už 
už galioną. ,.

NAKTINĖS JUTRINOS
Didelis pasirinkimas ski- MALIAVOJIMUI ŠEPE- 
rtingų išdirbysčių už kai- ČIAI, 4 colių pločio nuo 
nas, kurios nustebins ta- "75 c aukščiau,
ve. Specljalčs Cylinder
naktinės jutrinos su 3 ra- Mes turime lietuviškų 
ktais "75c ir aukščiau, dalgių.

Mes darome visokius darbus, kaip tai, mallavoja- 
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

BANIS STUDIO
Specialistas grupių — vestuvių, 

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

3200 SO. HALSTED ST.

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.

M0R6IČIAI-PASK0L0S
AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ
Skolinant pinigus ant medi

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

Public Mortgage Exchange
S. L. FABIAN, Mgr.

809 West 35th St.

SKOLINAM PINIGUS
$50,00 iki $30,000 

neimam komiso iki $300.00
J. NAMON & CO.

Po Valstijos Priežiūra
6755 So. Western Avė.
Telefonas Groveliill 1038

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

4 kamb. rak., patalynės, indai. La
bai pigiai. 1-mas floras, 4521 Cllfton 
Avė.

šiušių taisymo šapa, su šiušių va
lymo stendu, geras bizn., pilnai Jreng 
tą. Pigiai. C. Edward, 6246 So. 
Parkway.

John H. G e,r t s, tunlja pianus, tai
so, darbą gar. 4226 No. Savvyer avė. 
Irving 8691. 

REAL ESTATE

J. YUSHKEWITZ
REAL ESTATE 

Darome {vairius legalius 
dokumentus, apdraudžla- 
me namus, automobilius 
Ir kitokias nuosavybes.
2433 West 69 Str.

Telef. Prospect 3140

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus. lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo aplelinkės ir 
kur y.ra ar kas yrau Perkam notas, 
2nd mortgage ir parūpinanti 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis Išlygomis. Tei
singas ir greitas patarnavimas

4425 So. Fairfield Avenne
Tel. Lafayette 0455

Tel. Lafaiyette 6719

AUG. SALDUKAS
REAL ESTATE

Rendavlmas, Paskolos Ir Apdrauda 
(Insurance)

4038 Archer Avė., Chicago, III.

Namų pienai, 5 setai 2 flatų ar 
katidMų, *10, Specialiai užsakymai 
pigusf Allison arkitektas. 115 So. 
Dearborn. Central 0728.

6 kamb. nam., lot. 50x628, tinka 
vištų farmai. 2 karų gar. Viskas nau 
ja. *7,850. Cash *2,500, elektra van
duo, seweris, C. C. Tor.rence, sav. 
5627 Falrmont avė., Tel. Downers 
Grove 369—J.

I Parinkti paežerio lotai, Oak ter- 
race prie Diamond ei. Po *100 cash. 
Likusi suma geromis išlyg. Sav. M. 
J. Acben, Agentas. Mundelein, III. 
Tel. Mundelein 670W2

1X19 NO. DEARBORN STREET 
Rooming nam., 13 kamb. 2 karų

gar., bėgantis vand. naujai ištais., 
Ilstas 3 H metų. Rendos *100, gera 
vieta. Delaware 1088.

3 kamb. nam. 2 lotu. Pigiai nuo 
sav. 4563 Polk, Gary, Ind.

CONTRACTORS

Real estate
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083


