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Afganistiečiai Kalnėnai Veržias Indijon
HANKOWO GYVENTOJAI BAIMĖJE; 

BRIAUJAS KOMUNISTAI
VOKIETIJOS PARLAMENTO KOMITE

TAS PATEISINA VALDŽIOS 
DIKTATŪRĄ

Kanadoj Nauja Valdžia
afganiečia: prieš

BRITUS
HANKOYVO GYVENTOJAI 

PRAMATO PAVOJŲ

PEŠA1VAR, Indija, rugp. 
8. — Apie 10 tūkstančių af- 
ganiečių kalnėnų, prigulinčių 
Afridi padermei, pradėjo 
briautis į Indijos pasienį, už 
keliolikos mylių nuo šio mies
to. Sakoma, jų tikslas yra nu
galėti britų pasienio jėgas, u- 
žimti šį miestų ir Britanijai 
sukelti naujų nemalonumų.

Vietos britų karo jėgos pa
siruošusios afganiečius ka
riautojus “pasveikinti” nau
jomis kovos priemonėmis — 
bombomis iš orlaivių.'Jei tas 
negelbėtų, tai didžiulių anuo
tų šoviniais.

Reiškiama l^pimės, kad gali 
iškilti kruvina kova.

PEIPINO, Kinija, rugp. 9.
?— Hankowo gyventojai dienų- 
naktį gyvena baimėje. Prane
šta, kad ant to miesto briau- 
jas komunistų gaujos.

Kinijos valdžia Honkowe ir 
apylinkėse turi keliolikų pul
kų kariuomenės. Tas , nenura
mina gyventojų. Jų nenura- 

i mina nei svetimų valstybių 
prisiųstos karo jėgos saugo
ti savo šalių žmones ir jų rei
kalus.

Hankowo gyventojai žino,
ką komunistai kraugeriai yra GOLDACH, Šveicarija, ru- 
atlikę Čangša mieste. Tad jų ,gp, g — Vakar čia iškilmin-

NAUJAM BŪTUI KERTINIS AKMUO

Organizacija “National Education Association” Wa- 
shingtone stata naują būtą savo ofisams. Atvaizduojama, 
kaip dedamas kertinis akmuo.

CHICAGO JE
ELEKTROS JĖGA GELE

ŽINKELIAMS
Kitų didelių miestų ribose 

' geležinkeliai jau senai yra pa- 
! naikinę garvežius. Tenai nė- 
• ra nei trenksmų, nei teršiamų 
orų dūmų. Tik Chicago mies

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
pranešė Vyžuonių policijai, sa 
kydamas, kad nežinųs ar ap
svaigęs ar girtas esųs. Ligo- 

Antazavė (Rokiškio aps.).jnis nugabentas Utenos ligo
ninėn rytojaus dienų mirė. 
Kaltininkas areštuotas. Veda
mas tolimesnis tardymas.

“R.”

GARNIAI UŽPUOLĖ 
e EIGULJ

Dirininkas Baleiukonis nusi
skundė,, kad vieno eigulio trio- 
bų garniai užpuolė. Garnių i-

tas' tuo žvilgsniu yra užsili- 8toriia ši: mlinėsi ei8“liai 
į [vietomis. Eigulis Šakalys ne-

Pagaliau ir čia tuo reikalu ’si8kubin0 • j“1 Pa*iuosu(>lQ 
imta darbuotis. Geležinkeli, bat« persikraustyti. Vien, ka-
kompanijos tam priešinas, irt» all*s * bū8i™»i ,.
-it. , • »• v mų, randa langų stiklus ap- ' Liepos 1J d. per Dotnuvos
«, isigvti elektros iėan Ne dalytus. Nusigando. Manė, mieatel, ir 30 apylinkes prau-

• - -. tu- 1 84 kad plėšikai. Nutarė sugauti. & didžiulė audra ir ledai. Su-
pigiai tas atsieina. FJ Vienų naktį apsiginklavęs lau- griautos dvi daržines, nunešti 

į 31 kompanijos viršininkai įg plėšiko. Naktis praėjo ra-klojimų stogai. Ledai 
dabar šaukiami prieš Illinois jjdaj. Ryto metų pamatė garnį išdaužė daug langų. 1000 ha 
prekybos komisijų. Galimas,atlekiantį ir pradėjo langus pasėlių visiškai sunaikinta, o 

i daiktas, netolimoj ateity mie- Į daužyti. Sparnai, snapas kru- 2000 ha apnaikino. Nuostolių 
sto ribose išnyks garvežiai, [vinas. Pasigailėjo šio nekalto audra padarė už 400,000 litų.

<

BAISI AUDRA DOT
NUVOJE

Sužeistas Rinella arešte
plėšiko—nušovė. Kitų dienų 
atrado visus langus išdaužy-

‘M. L.

PATEISINA/ VOKIETIJOS 
VALDŽIOS DIKTATŪRĄ

BERLYNAS, rugp. 9. —

PALAIDOTAS MIRĘS AR
KIVYSKUPAS MESSMJER

UŽ FAŠISTŲ PARTIJOS 
VALYMĄ

i Anų vakarų automobiliu va-i^us’ hiat, tas garnys nematy- 
žiavęs sužeistas J. Rinella, 36 damas žmonių, pats ėjo ieško-
m., 3342 Lowe avė., atsidūrė

NUŽUDYTA DU JAUNU 
i NEGRU '

bijo kai pragaro. Gal raudo
niesiems neteks pasiekti nei 
miesto ribų.

gai palaidotas miręs Milwau- 
kee arkivyskupas S. Messmer.

NAUJAI KANADOS 
VALDŽIA

Vietos nedidelėj bažnyčioj lių ir net išdavikų. Tokius lai- 
pamaldose dalyvavo kardino- kas pašalinti iš partijos, 
las Piffl iš Vienuos, kaipo ,FaSist^ rtija Uri atgižv(, 
Šventojo Tėvo Pijaus XI at- ]gtj . sav0 nariųi kokybę, bet,

federaiių agentų areštan.
Z? 7 i Nesenai jis su savol žmona,

ROMA, rugp. 9. — Kai-ku- broliu ir dar kitu vyru būvo žmonių 
rie fašistų partijos vadai iš- areštuoti už alkoholio dirbi- 
kėlė reikalavimus perdėm “iš- imą Buvo patraukti teismab, 
valyti” šių partijų, kurioje, (bet jiems byla kažkaip užme- 
anot jų, priviso daug atšalė-J^a <

Kada jis yra arešte, anie 
kiti trys nesurandami.

ti- Jam apsigyvenus, garnys 
aprimo., Tas faktas parodo ko
kį prisirišimų paukšteliai turi 

»*‘R. ii

NAUJI LIETUVIAI 
JŪRININKAI

OTTAYVA, Ont., rugp. 8. —
Vokietijos parlamento nuok- Kanados priešaky šiandie ė-,20 prelatų ir kunigų. Laido- įu'Ja^'7ašia'mo dėsniams' 
tinis komitetas svarstė prieš mė veikti naujas ministerių tuvėse, be to, buvo atstovau- 
valdžių iškeltų skundų dėl fi- kabinetas, kurio pirmininku y- jama visa Šveicarijos katali-

stovas, penki vyskupai ir virš
Nužudė mergaitę

ne į kiekybę. Visi turi būt en-', Suimtas Angelo Monserra-

nansinės diktatūros. , ra Bennett. Tai laimėjusi pa-
Komitetas valdžių pateigi.; rl"nentan rinkimus konservą- 

na. Pareiškia, kad įstatymų 
įleidimo kūnas nėra pilnai a- 
tatinkamas spręsti nepapras
tų priemonių reikalu, kas nu
rodoma respublikos konstitu
cijoje.

Tad prezidentas turėjo pil
nų teisę paleisti parlamentų ir 
paskelbti diktatūrų.

tistų valdžia.

kiškoji administracija, taipat 
provincijos ir miestelio at
stovai.

PAGELBA NUKENTEJU- 
SJEMS ŪKININKAMS

te, 20 metų ispanietis. Jis nu
žudė Miss Lillian Madden, 
208 So. California avė., kada 
ji atsisakė su juom draugau
ti.

NAUJAS COLOMBIA 
PREZIDENTAS

MEKSIKOS SOSTINES
KATEDRA NEAPLEISTA 

VALDŽIOS PRIEŽIŪROJE

MEXIC0 CIT,Y (per paš
tų). — Meksikoj Katalikų Ba- ncijos ir įvairiausi rūbai. Pa-
žnyčios valdžios atstovų pri- [eina iš 16, 17 ir 18-ojo amžių.
imti iš valdžios katedrų ir ki- ,T .... ,

, v v. .... . Valdžia, kaip sužinota, datas bažnyčias sostinėje yra A.
M. Carreno. Jis skelbia, kad 
pradėjus liepos 19 diena-pri- 

BOGOTA, Colombia, rugp. i ima Bažnyčios valdžios žiny-
8. — Šios respublikos prezi
dento ofisan įvestas naujas 
prezidentas Dr. E. O. Herre-
ra.

AUSTRALIJA PATVIRTI
NO LAIVYNŲ SUTARTI

CANBERRA, rugp. 9. —

bon katedros inventorių ir vi
sas katedrai prigulinčias sa
vastis- Viskų priimti iš finan
sų departamento ims apie 10 
dienų.

Priėmime ligšiol nesusidu
riamą su jokiomis kliūtimis. 
Carreno sako jis turįs įspū
džio, kad jei atlikti bent ko-

'Australijos parlamentas va-'kių katedros daiktų pa-
kar patvirtino karo (laivynų 
sutartį.

NEDARBAS UNGARIJOJ

BUDAPEŠTAS, rugp. 9. — 
Neoficialiai apskaičiuojama, 
kad Ungarija šiandie turi 450,- 
000 bedarbių.

grobimai, tas galėjo įvykti tik 
katedros užėmimo pradžioje. 
Paskiau gi viskas atsidėjusiai 
apžiūrėta ir apsaugotų. Įvai
riausi daiktai grąžinami kuo- 
geriausiam stovy.

YVASHINGTON, rugp. 9.
- Prezidentas Hoover parė- 

tedros ribose tie brangintini idė ūkių komisijai teikti reika- 
daiktai bus išstatyti viešumon' lingos pinigiškos pagelbos nu- 
žmonėms matyti. Tie daiktai!kentėjusiems nuo 'didelių kai- 
stebėtinai gražūs ir labai bra- Į trų ūkininkams. Komisija į- 
ngintini. Tai kielikai, monstrą galiota ūkininkams paskolinti 

97 milionus dolerių lengvomis
sąlygomis.

Vyro lavonas perkase
Ties 48 avė. sanitariniam 

perkase rastas vyro lavonas, 
apie 30 metų amžiaus. Van
deny išbuvęs apie 6 savaites. 
Įskelta kaukuolė. Policija yra 
nuomonės, kad tai būsiąs koks 
kinietis.

Susisiekimo ministerijos pa
siųsti Suomijon mokytis jūri
ninkystės, šiemet baigė moky
klų 9 jūrininkai ir gavo jūri
ninkų kapitonų diplomus: V. 
Babarskis, B. Monkevičius, Z. 
Domeika, E. Sliesoraitis, F. 
Marcinkus, St. Dagys, Br. 
Krištupaitis, Al. Rasiulis, K. 
Daugėla.

i Šių vasarų jie atlieka prak
tikos darbus Klaipėdos uoste. 
Vieni jų gaus vietų keturiuo
se Lietuvos laivuose, o kiti 
studijuos toliau ir baigs jūrų 
akademijų. “M. L.”

i MARION, Ind., rugp. 10. 
— Vakar vėlai vakare skait 
linga baltųjų minia išvilko iš 
vietos kalėjimo du jaunu ne
gru ir abudu pakorė. Trečias 
negras kažkaip išliko gyvas.

Trys jauni negrai užvakar 
užpuolė automobiliu važiavusį 
Claude Deeter, 23 m. Su juom 
važiavo Mary Bali, 19 m. Ne
grai Deeter nušovė, gi mergi- 
nai ėmė grųsinti.

Greitai visi trys piktadariai 
suimti. Vienas jų išpažino. 
Skaitlinga minia tuojaus ap
spito kalėjimų. Šerifas su Iže
liais padėjėjais buvo bejėgis.

ŽUVO JAUNAS 
LIETUVIS

NUOSTOLINGAS GAIS
RAS KAUNE

ro nusileidimo. Prireikus, ba
žnytinėse iškilmėse tie daik
tai galės būt naudojami, bet f 
greitai po to atgal į savo vie
tas grąžinami. Tokiu būdu to 
riša valdžia nesisavina, pa

14 ŽUVO POTVINY Suimtas juodrankis
Policija suėmė J. Stefano, 

4721 So. Kedvale avė., kurs

lieka bažnytinės valdžios at- žuvę *• 
sakomingoj priežiūroj.

NOGALES, Arizona, rugp.
.8. — Del didelio lietais kilu- ,iš vieno žmogaus grųsinimais 
šiam potviny čia žuvo 14 žmo- jnorėjo išgauti 5,000 dol. Jis 
nių. Išpradžių buvo pranešta, suimtas, kada iš to žmogaus 

ėmė 500 dolerių.

Carreno iš valdžios priims 
ir žinomų “La Solelad” baž
nyčių, kuri pirmiausia užda
ryta kilus persekiojimams. 
Šioj bažnyčioj Calles norėjo 
duoti pradžių tautiškųjai ne
priklausomai Meksikoj bažny-i 
čiai. Tečiaus tas žygis iš pat 

pirmos dienos neturėjo pavy
timo.

Ši bažnyčia viduje reikali-

PASIRAŠYTA SUTARTIS Automobilių aukos
Cook apskrity užvakar au- 

SCRANTON, Pa., rugp. 9. [ tomobilių nelaimėse žuvo 5 as- 
— Kietųjų anglių kasyklų ve- menys daugiau. Kiti 5 sužei-
dėjų ir anglekasių atstovai sta.

vakar čia galutinai savo pa-

rašais patvirtino naujų sutar
tį penkeriems metams.

PAGROBĖ 30,000 DOLERIŲ

NAŠLE UŽ 
VIENU

SIDAF
OtlJĄ

ARYS J

Cicerietis Kazimierūs Rem
tis sutiko staigių ir .nelaimin 
gų mirtį rugpj. 8 d. Jisai bu 
vo išvykęs į Grand Rapids, 
Mich. Iš ten nuvyko į Luther, 
Mich. Maudantis šoko nuo

t • ,o j ĮT n i“diving board”, atsimušė į Liepos 18 d. Kaune, Gar-! „ ? x.1 . i ’ , , 'lO-zorn rlnornn_ nnftilnnZP snPfln-
dino gatvėj, užsidegė didelis 
manufaktūros sandėlis, kuris

ežero dugnų, nusilaužė spran
dų ir vietoj mirė. Kūnas bus, 
jiargabentas į Cicero, III. po 
num. 1801 So. 51 avė.priklausė Br. Glezeriams.

Tuoj pribuvo 6 gaisrininkų 
komandos, bet dėl didelio dū
mų išsiveržimo, trukdė gesin
ti. Gaisras kilo iš gretimo1 
mūro namo, greičiausia iŠ e- 
lektros vielų susijungimo. Nuo 
stolių padarė gaisras apie 200 į CHICAGO IR APYLIN- 

M. L.”’

Nelabai senai buvo miręs 
jo tėvas.

Liko motina, 3 broliai ic
viena sesuo.

tūkst. litų.

DEL KORTŲ NUŽUDĖ

KĖS. — Šiandie didžiumoje 

dailus oras ir vėsiau.

Vyžuonos. Liepos 4 d. Kod- 
siupio k. bekortuodami susi- 

NEAV YORK, rugp. 9. ginčijo pil. Sk. su vienu iš

* M* QVV¥Y» j UI MUIHIJ T4V1UJV ILinlMĄ
Daugelį brąngintinų šventų Ingai taisymo. Gal mėnesio lai- 

indų ir rūbų valdžia išspren- f ko tarpi u tas bus atlikta ir po 
dė negrąžinti visiškai Ka-to bus atidaryta pamaldoms.

BISMARCK, N. D., rugp. 
9. — Keturi plėšikai pagrobė 
30,000 dolerių,Dakota Na
tional bankos.

Turtinga našlė, Mrs. N. Bra- 
dy, kaip praneša laikraštis 
“World,” iŠ8prendžius įstota 

vienuolijom šiandie jinai yTa 

Europoje. , i

Liepgirijų k. rusu. Neradus 
galimumą geruoju ginčą baig
ti, p. Sk. smogė rusui brank
tu į galvą, kuris vietoje ap- 
ivai£o. Jis nuėjęs apie tai

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 109 litų „.$10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.80 
Francijos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23, 
Belgijos 100 belgų 13.94 
Šveicarijos 100 frankų 19.37 
Vokietijos 100 markių 23.89

i J
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“DRAUGAS”
OMm karties. Uakyrni eakmadlenlM 

FRENUMKRATOS KAINA: Metama — »«Mr Pa
lietų — SS.60, Trims Mėnesiams — 11.00. Vienam

lul — Tio. Earopoje — Metams |7.00, Pusei Me- 
— *4.00, Kopija .oic.

Bandradarblams Ir korespondentams raitų necrų- 
Jel neprašoma tai padaryti Ir neprlstunčlama tam

ilnl palto lenkių.
Redaktorius priima — nuo 11:11 Iki 11:00 raL

kelbimų kainos prisiunčiamos parelkalarua

kelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

000 dolerių. Kun. V. Balinskas, kuris tais rei- j 
kalas su velioniu Arkivyskupu' 
tarėsi, žadėjo to laiško kopijų iš vyskupo 
konceliarijos gauti ir su jo turiniu platesnę 
mūsų visuomenę supažindinti.

Sunku bus Wisconsino katalikams pa
miršti savo gabų vadų, uolų ir nuoširdų ga
nytojų, kuris savo ilgų amžių pasišventusiai 
darbavosi Katalikų Bažnyčiai.

ŠVEICARIETIS APIE LIETUVĄ.

D R A U 0 A S šėšfftdiems, Rugpj- S d-, 1930

SVEIKATA - BRANGUS TURTASĮVAIRUS STRAIPSNI Al
NAUJI NEMALONUMAI 

KATALIKAMS ORE
GONE.

Oregono valstybėje katali 
kai susilaukė naujų nemalo
numų. Tai iškėlė protestan-

Katalikams dideli nuostoliai. 
Seniau statytos bažnyčios

ir mokyklos įstatymu nelie
čiamos. Bet draudžiama jas di 
dinti, ty. pristatyti joms di
desnes ar mažesnes dalis.

Katalikai nieko kita negali

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

Tel. Canal 6764

SAUGOKIS LAIKE KAITROS.

&£.* 
Bepy -

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlsked Daily, Ezcept Bunday. 
BUB8CRIPTION8: One Tear — »«.00. Blz Voetba 
9S.ll, Tkree Montks — *1.00. One Montfe — Tie. 

— One Tear — *7.00, Blz Montks — *4.00 
— .Ola.

Adrertlsln* In "DRAUGAS** brince best resalta, 
Advertlslng ratas on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

Prof. S. Kolupaila “ Židinyje ” plačiai 
lašo apie kraštotyrą ir turizmų. Ta proga 
jisai ragina pačius lietuvius pažinti savo 
krašto gražumus, varyti propag-andų, kad 
kuodaugiausia patraukti atlankyti Lietuvą 
kitų kraštų turistų. Jisai pacituoja šveica-

tai fanatikai. Anais metais j pasirinkti, kaip tik kreiptis 
jie pakilo kovoti katalikus, j teismus dėl tokio miestinio
Valstybėje buvo pravestas įs
tatymas, •kuriuomi einant vi
siems tėvams buvo įsakoma 
savo vaikus leisti mokintis 
tik į valstybines (publiškas) 
mokyklas. Katalikai sukėlė 
kovų tam neteisingam įstaty-

(Tąsa)
10) SAULES SPINDULIAI yra geri vaistai nuo daugel 

ligų, bet ant syk perdaug nudegti yra pavojinga. Prie kiek
vienos progos po truputi kaitinkite prieš saulę nugarų ir

įstatymo.
Tad gi nauji katalikams

nemalonumai, naujos didelės,, . „ , ....
... ., T . , (krutinę. Saulės* spindulių vonės yra sveika džiovininkams irišlaidos. Ims gražaus laikoj . . v. .
pakirsti fanatikams sparnus.

A.

A. A. ARKIVYSKUPAS MESSMER.

riečio prof. K. Regelio įgautus įspūdžius ap
keliavus Lietuvą. Prof. Regelis apie Lietuvos įmui. Kreiptasi į teismus. Ka- 
gražumų taip rašąs: lalikai sprendė, kad vaikams

“Sugrįžęs Kaunan, po poros dienų išsi-! mokyklos parenka ne valsty-

BEDARBIAI REIKALAUJA 
DARBO

Jau buvo pranešta, kad šio mėnesio pra
džioje pasimirė Milwaukee, Wisc. diecezijos 

kivyskupas Sebastijonas G. Messmer, 83 m. 
us. Jisai mirė savo gražioje tėviškėje

>ldacli’e, Šveicarijoje, kur jisai buvo gimęs, 
,ugęs ir mokslus išėjęs. Velionis buvo se

niausias vyskupas Jungtinėse Valstybėse. Jo 
nuopelnai ne vien Milvvaukee diecezijos ka
talikams, bet visos Amerikos yra dideli. Tai 

uvo vienas iš veikliausių ir įtakingiausių
vyskupų šioje šalyje.

Kadangi pats a. a. Arkivyskupas Mess- 
mer buvo ateivis, dėl to jų reikalus gerai su
prasdavo, įvertindavo ir tinkamai dvasiniai 
.prūpindavo. Bet jį mylėjo ne vien ateiviai 

katalikai — visi jį mylėjo, visi jo gailisi, pa
sigenda. 1

Labiausia, gal būt, gailisi velionies Arki
vyskupo Wisconsino lietuviai! katalikai, ku
riems ypatingo palankumo ir meiles yra pa
rodęs. Šiandien Wisconsino valstybėj yra pen 
kios lietuvių parapijos. Tai a. a. Arkivyskupo 
puopelnas. Jis rūpinosi, kad ir mažiausioj 
lietuvių kolonijoj įkūrus ir palaikius para-

ruošiau į naujų kelionę — kelionę po Lietu
vą. Daugelis mane paklaus nustebę, kaip ga
lima tuojau po Italijos ir Šveicarijos keliauti 
po Lietuvą, kad tarp šių kraštų yra didelis 
kontrastas, kad jokiu būdu negalima sulygin
ti minėtus kraštus gamtos, kultūros ir meno

bė, bet tėvai. Tėvai gali šių 
sti savo vaikus ten, kur yra 
tinkamiausia. Galutinai kata
likai laimėjo. Vyriausias J.
Valstybių teismas pripažino, pravesti įstatymų, kuriuomi

VVisconsino valstybės Dar 
bo Federacijos generalinS pil- mspuguoja ir sušunta. 
domoji taryba metiniam suJ 12> JEi 

važiavime iškėlė reikalavimą

kad tas įstatymas yra prie-
atžvilgiu su Lietuva. Iš savo pusės aš galiu į šingas konstitucijai 
atsakyti, ypač kaip žmogus visai neitralus, 
kad ir Lietuva turi tokių gražumų, apie ku
riuos vietiniai gyventojai nežino, kad Lietu
va meno, kultūros, gamtos atžvilgiu yra ne 
mažiau įdomi, kaip kiti Europos kraštai; kad 
Lietuvos negalima lyginti su Italija ir Švei-

Pralaimėję fanatikai jie 
griebėsi ieškoti kitokių prie
monių katalikų spaudimui. 
Pagaliau mieste Portlande 
miesto taryba paskelbė taip 
vadinamų zonų įstatymą. Šis

carija, nes ji yra visai savotiškas kraštas, ku- įstatymas jau liečia ne tik
rį patys Lietuvos gyventojai mažai tepažįsta.

“Ar ne gražus mūsų Nemunas žemiau 
Kauno, plačiai tekantis žydinčiuose savo slė- 
nyse tarp žalių miškų, tarp plačių pievų, tarp 
miestelių ir kaimų?... Daugybė senovės lieka
nų... .primena, kaip ir ant Reino krantų se
novės laikus... Kiek savotiško gražumo turi 
Nevėžis, ramiai tekantis tarp kalnuotų kran-

katalikiškas mokyklas, bet ir 
bažnyčias.

Miesto zonų įstatymas mo
kyklas ir bažnyčias įskaito į 
trečiąją zoną, ty. ten, kur y- 
ra bravarai, garadžiai, sande
liai, dirbtuvės, ir tt. Teori-

einant bedarbiams turėtų būt 
parūpinta darbų arba moka
ma atatinkama pašelpa.

Šis valstybės Federacijos 
reikalavimas nėra naujas. 
Tos rųšies įstatymui suma
nymas (projektas) buvo įduo
tas įstatymų leidimo rūmams 
anais metais. Bet rūmai tai 
atmetė. Rūmams tas sumany
mas atrodė perdaug europi
niu.

Nežinia kaip šįmet rūmai 
atsineš į sumanymų. Gal jie 
pasirodys kiek palankesni, ar 
pasiliks atšalę.

Darbo Federacijos taryba

arba Italijos mėlinas dangus, jūra, bet ir Ita-
.. ....................... ... . , lija neturi Lietuvos žalių miškų ir pievų, irna. Šiame reikale jisai nuoširdžiai patar- a................ . . . _ • .__ ___ x.____; Šveicarijoj nėra Lietuvos lygumų ir Lietu-

joje tas įstatymas liečia ir
tų... Reginys nuo Šatrijos kalno ne blogesnis, |Pa&us protestantus. Bet prak 
negu nuo kokio Vokietijos kaino... Ar ne «ikoje miesto taryba šiems j uos pilietis 
gražus juros brantas Palangoje, platus, smė
lingas: tokių pliažų -nedaug yra Europoje... , _T , . , . A

“Lietuva - ne Šveicarija, ir negalima katalik« Praš>'mai neigiami. ! damas. Valstybe ton būt at-
reikalauti, kad čia būtų Šveicarijos kalnai! “‘“‘y11 nal«as bažnyčias i sakonunga, kad kiekvienas 

arba mokyklas, einant zonų pilietis turėtų darbo.

yra nuomonės, kad kiekvie- 
tikoje miesto taryba šiems j-nas pilietis yra reikalingas 
pastariesiems daro* įvairių j pragyvenimo, gi pragyveni- 
nusileidimų ir lengvinimų, gi i mą gali pasidaryti tik dirb-

reumatikams. Jei kartais pečiai nuo saulės perdaug nudeg
tų ir peršėtų, tai patepkite su sekančiu mišiniu: Stiklinė val
gomo aliejaus (cotton seed oil) ir porą šaukštelių šaltmėtinio 
aliejaus (peppermint oil}.

11) KAS MAUDOSI dažniau nei du sykiu į savaitę, tai 
neprivalo vartoti muilo, nes muilas išplauna iš odos rieba
lus, gi oda be natūralaus aliejaus tampa nesveika, trapi,

) JEI LŠŠUSTŲ nuo prakaito pažastys ar kur ’ l’.ur, 
tai reikia patepti su aliejumi arba su nesūdytu sviestu.

13) KOJAS mazgoti šaltu vandeniu pirm eisiant gulti 
yra labai sveika; kas tą darys, tai tarppirščiai neiššus, ko
jos taip nedvoks, ir rudeny slogos rečiau kamuos.

14) KAS KRUTINĘ IR NUGARĄ su čir.; A: A-ltr šiurkš
čiu rankšluosčiu kiekvieną rytmetį ir vakarą ištrina, tas 
gali geriau miegoti, gardžiau pavalgo, turį daugiau energijos. 
Be to, pripratęs prie šalto vandens, jau netaip greit slogomis 
sirgs.

Daug nelaimių bus išvengta jei per vasaros kaitras elgsi
tės taip kaip čia patarta; busite stipresni, sveikesni, neįeisite 
kraujo atsparumui nusilpti, o sulaukus rudens darganotų die
nų, ir ligos netaip greit kabinsis.

DR. RAČKAUS ATSAKYMAI Į PAKLAUSIMUS.
Atsakymas p. D. K..* — Tleiskanos galvoje atsiranda 

nuo daug priežasčių. Nešvarios šukos, nešvari kepurė, dulkės, 
tai svarbiausios pleiskanų priežastys. Pleiskanų yra dvejo
pų: sausosios ir riebiosios. Sausąsias pleiskanas patariu nai
kinti šiaip. Į pusę svaro spirito pridėti 2'dideliu šaukštu ber
žinio deguto (birch creosote), 3 šaukštus ricinos (caster oil) 
ir vieną šaukštą glicerinos. Su šiuo mišiniu reik kas antrą 
dieną trinti plaukus. Taipgi vieną sykį į savaitę reik plau
kus plauti minkštame vandenyje su žaliuoju muilu (Tr. Green 
Soap, U. S. P.). Riebiąsias pleiskanas yra sunkiau išnaikin-

ivo, pagelbėdavo, padarydavo ypatingų pa- 
ngvinimų, kad lietuvių perdaug neapsun- 

Jlinus medžiaginių atžvilgių kuriant parapi
jas, nes matė, kad Wisconsino miestai nėra 
įfcaitlingai lietuviais apgyventi.

Bet ypatingo palankumo a. a. arkivys- 
is yra parodęs mūsų tautai, kurios rei- 

Juš jisai pažino, juos suprato ir atjautė, 
įsai pirmutinis iš vyskupų stojo į pagalbą

, ,1T. . , . . ti, bet verta yra pamėginti sekančias priemones: Trinti plau-
įstatymu. leidžiama tik sutin-; vYisconsino valstybėje netu v , . . ,nn. cuuu | x oo (kų pasaknis su grynu spiritu, kas antrą dieną. Plauti plau

kus su sieros muilu (sulphur soap) bent du sykiu į savaitę.kant aplinkiniams gyvento-. ri darbo net 28 nuošimčiai or-
iams. Tam tikslui yra reika- ganizuotų darbininkų. Gi ne- v . ... v . - v. T • t • iv-ituviui jiu, «. o * . ,T. Plaukus šukuoti tik su s variu geru šepečiu. Jei tai negelbėtų,

, . Iiingi parašai. Bet tie patys organizuotų toli daugiau. Vie , .mokslininkas šaukte I S f . ,,, ! Ireik kreiPtls Pne gero gydytojo.! gyventojai visame bloke ar- na pramonine organizuotų
ba keliuose gali atlikti re-; darbininkų grupė turi net 60 

“Lietuviai, geriau pažinkit savo kraštą! I ferendumu8 prie§ bažnyčių ar (nuošimčių bedarbių. Nedirba 
Lietuviai, apsaugokit savo tėvynės gražumus • niokyi-ių statymą. Tad kata- daug amatninkų ir mechani-

vos plačių horizontų’’. 
Del to

šaukia:
šveicaras

ir ypatingumus!

Jei svetimtaučiui Lietuva yra taip graži, 
tai kaip jinai begali būti graži lietuviui, ten

'likams negalima įsigyti že
mės bažnyčiai ar mokyklai pir 
miau neatsiklausus aplinkinių

iro nukentėjusiai Lietuvai. 1916 m. taip va-į gimusiam ir augusiam? Del to ir amerikiečių (gyventojų. Jei tas atliekama,
lamai “Lietuvių Dienai”, jisai parašė he

lio gražų apie Lietuvą raštą savo diecezi- 
dvasiškijai ir tikintiesiems, paraginda- 
šelpti Lietuvą. To pasekmė buvo, kad 

liilvaukee diecezijoj Lietuvai surinkta 13,-

lietuvių turėtų daugiau važiuoti į Lietuvą ir ; tada parduodama žemė bran- 
savo vaikus leisti jų aplankyti, jos gamtos1 ginama. Nupirkus gi žemę gy- 
gražumais pasigerėti. Gausingesnis Lietuvos i ventojai gali uždrausti staty- 
lankymas žymiai prisidėtų ir prie mūsų tau-'mų referendumais. Tada nu-
tybės sustiprėjimo. pirktai žemei kaina nupuola. I tokios kliūtys.

kų.
Ta pati Darbo Federacijos 

taryba suvažiavime pareiškė, 
kad yra skirta daug viešųjų 
darbų atlikti. Bet valstybė 
nesirūpina pradėti tų darbų 
Priežastis nepatirta, gal pa
prastas apsileidimas, ar ki-

ATSAKYMAS M. K. Chicago; Iš tamstos laiške aprašy
tų simptomų sunku spręsti, ar tamstai yra salpingitis, ar ak
mens pūslėje, ar appendicitis, ar kitokia liga. Patariu nieko 
nelaukus nueiti pas gerų gydytojų, nes vilkinant potam gali 
gailėtis.

ATSAKYMAS M. P., Hudson, Mass.: Tamsta prašai pa
tarti kų daryti, kad tamstų kūdikiui atsirado ruptura (ky
la), bet savo laiške nepažymėjai kurioje vietoje. Jei kūdikiui 
ruptura randasi bambutėje, tai reik į juostą įsiūti didelį 
pinigą, užtaikinti ant rupturos ir nuolat taip laikyti. Tokiu 
budu didžiuma pavyksta pagydyti. Bet jei ruptura randasi 
kitoje vietoje, tai reikia daryti operacijų.

iv. Tėvas ir Pasaulis.
(Iš “Laivo”). 1

Daugeliui žmonių, kurie dirba dar- 
dirbtuvėse, išrodo, kad visi, kurie 
darbo nedirba, nieko neveikia. Jie 

inašiai galvoja, kaip galvotų arkliai, 
Ji jie galėtų mintyti. Jie, temdami pri
gautą vežimą, sakytų, kad tas žmogus, 
tris sėdi ant vežimo, to vežimo neve

ik tai jis nieko neveikia; dar arklius
ipo ir sukinėja.
Bet nei vienas žmogus, kuris dirba 

dirbtuvėje, nepripažintų arkliams, kad 
Į7 galvojimas teisingas. Kad žmogaus 
Motas nevaldytų arklių, jie pasispęstų 
Įtur su visu vežimu ir patys galą gautų.

Jei šviesesni protai nedirbtų ir ne
darytų tvarkos pasaulyje, nesirūpintų 
bendrąja žmonių gerove, tai dirbantieji 
M|btuvėse ir kitur labai skaudžiai tai 
Ktjaustų, kaip ir dabar tai atjaučia kaip 
kada.

Bet ne kažin ką padarytų žmonių 
įerovei šviesiausi protai jei protu Pro-

, Dievas, Pati Aukščiausioji Išmin- 
nesirūpintų visų bendrąja gerove.

Daug dirbančių žmonių dirbtuvėse 
ir laukuose virto beveik nemąstančio
mis mašinomis, arba tiek tik mąstan
čiais, kiek gali mąstyti arkliai. Tokie 
tik save pripažįsta dirbančiais ir nieką 
daugiau.

----------o--------- ''
Daug žmonių, Amerikoje gyvenan

čių ir dirbančių, negali suprasti, ką Šv. 
Tėvas veikia. Nekurie net klausimų a- 
pie tai į Redakcijas atsiunčia.

Su tokiais žmonėmis yra panašiai, 
kaip su daugeliu kareivių karo, metu. 
Kareiviams išrodo, kad tik jie vieni dir
ba ir kariauja; jie nekurie negali su
prasti, ką tas vyriausias karo vadas su 
visu savo štabu veikia. Jiems išrodo, 

> kad jis tik dykauja ir bereikalingai di
delę algą ima.

Bet kad ne tas vadas, tai kareiviai 
būtų tik avinų būrys, iš kurio priešas 
padaryty “košelieną.” Vadas, tiesa, ne
sėdi apkasuose, nesimuša su ginklu 
rankoje, bet jis dirba savo protu už
pakalyje apkasų, studijuodamas priešo 
judėjimus ir sugalvodamas jo atmuši
mą, nugalėjimą ir savųjų žmonių ap
saugojimą.

Tokis vyriausias vadas visiems ka
talikams visame pasaulyje ir čia Ame
rikoje yra Šv. Tėvas su visu savo šta
bu. Jis daug dirba ne savo rankomis, 
bet savo protu.

Prieš jį guli ištiestas viso pasaulio 
žemėlapis. Ant jo jis mato kiekvieną 
pasaulio mažiausią vietelę, kurioje žmo
nės gyvena. Jis žino gerai, kokie yra 
tie žmonės, kokis jų tikėjimas, kokia 
kalba, koki papročiai. Visose tose vie
tose yra jo organizbotoji kariuomenė, 
vienuoliai ir vienuolės. Jie' ten dirba, 
ne kad užkariautų tų-žmonių žemes, 
turtus ir juos pačius, bet kad užka
riautų jų sielas Dievui ir įkurtų jų tar
pe Kristaus karalystę.

Iš visų tų vietų ir vietelių Šv. Tėvą 
pasiekia žinios. Iš ten jam praneša, 
kokius jo kariuomenė sutinka priešus, 
kokių turi sunkybių, trukumų, vargų.

Šv. Tėvas visa tai kasdien giliai 
svarsto, studijuoja ir teikia reikalingos 
pagalbos. Kur pats vienas tos pagal
bos suteikti neišgali, šaukia visus ti
kinčiuosius katalikus ateiti jam pagal
bon maldomis ir aukomis. Jam rūpi vi
sų tikinčiųjų bendroji gerovė.

Kaip • šv. Povilas apaštalas rinko 
aukų nuo turtingesniųjų krikščionių, 
kad sušelptų suvargusius ir persekio
jamus, taip panašiai daro Šv. Tėvas. 
Daug suvargusių, nukentėjusių nuo 
audrų, potvinių, žemės drebėjimo ir 
bado, patyrė jo gerumo. Jis pirmasis 
pasiskubino visiems tokiems su savo 
pagalba.

• --------- o---------
Visose pasaulio valstybėse yra ka

talikų. Bet ne visos valstybės yra ka
talikiškos. Ne vienos valstybės valdžia 
buvo ir yra nusistačiusi prieš katalikus 
ir jiems ji priešinga. Daugelyje valsty
bių iškelta net skaudūs, kruvini perse
kiojimai katalikų.

Čia Šv. Tėvui naujas darbas. Dar
bas labai sunkus. Bedieviškos valdžios 
nesupranta katalikų Bažnyčios ir jos 
kilmės ir jos* mokslo. Jos reikalauja iš 
katalikų to, ko nei tikėjimas, nei Baž
nyčios įstatymai jiems neleidžia daryti.

šv. Tėvui tenka su tokiomis vy
riausybėmis derėtis, tartis; joms jis tu
ri įrodyti Bažnyčios teises, kurių ji jo
kiu būdu negali atsižadėti. Toms vy
riausybėms turi išaiškinti, kad jos kly

sta, stodamos į kovą su Bažnyčia ir 
tuomi kenkia ne jai vienai, bet savo 
valstybių bendrąjai gerovei.

Kad ir ne visos valstybės persekio
ja katalikus, bet su jomis visomis šv. 
Tėvui tenka turėti santykių. Jam tenka 
su jomis daryti konkordatus, sutartis, 
reikia prižiūrėti, kad jos būtų pildomos. 
Kiek čia vėl viso darbo, truso ir vargo?

Keletos narių šeimos tėvui ir mo
tinai išrodo sunku ir pakelia juodu 
daug vargo, kol aprūpina visus jų rei
kalus, tai ką bekalbėti apie rūpesčius 
to Tėvo, kurio šeima susideda iš trijų 
šimtų su viršum milijonų narių.

Šv. Tėvas yra visų katalikų ir kitų 
krikščionių bendrasis tėvas.

Geri vaikai mėgsta matyti savo tė
vus. Jiems malonu su jais pasikalbėti. 
Geri vaikai kas, rytas atsikėlę sveikina 
savo tėvus, juos pirmą tą dieną sutikę, 
vakare jiems sako “labą nakt.”

Daug kataliku nori matyti visų ka
talikų bendrąjį tėvą nors vieną kartą 
savo gyvenime. Šv. Tėvas neatsisako 
jiems pasirodyti, su jais pakalbėti ir 
juos palaiminti.

(Bus daugiau).
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Prašau Į Mano Kampelį
-------------- Rašo prof. Kampinihkas.-----------------

PROF. KAMPININKO 
RADIO

.Vogtu, suplėštu auksu jie ta- 
po kapitalistais ir dabar

vką už spaudos suteiktą para-itro uždavinių. Jis nurodė, kad 
Centro laukia didelis ateities 
darbas. Vietose Vaizbos Būtą 
nėra, ir dar teks juos organl- 

Nutarta išreikšti padėką vi- Į zuoti ar pertvarkyti. Seniau
sias Būtas yra Bostone ir ča- 
rteris dar neatimtas, tik trūk
sta veikimo. To Būto tikslas 

Prie Šios progos iškeliamas buvo akėjamasis ir socialia
klausimas apie Ek. Centro iri “Part grynai ve.-
tr • v Tj-a i I kimo. Pradedant tvarkytis, y-Vaizbos Butą organą. Roko-1 . .
menduojamas einąs Bostone !ra, dldt"8 sPau,los talkos rel’ 
“Tarpininkas.” Šiuo klausi-™1 °P°Z1C1JOS gudoje ne- 

inu kalbėjo eilė dalyvią. Nu

mą, rengiant Ek. Konferenci
ją, ypač vietiniams New Yor- 
k’o ir Brooklyno laikraščiams.

sai Amerikos lietuvių spaudai 
už nuoširdžią talką. Nutari-

linksusiniai gyvena: valgo, | mas priimtas entuziastiškai, 
gėria ką tik nori, net jiems 
per barzdas varva. Bet dar-

Mainosi čėsai, mainosi ir 
žmonės. Pavyzdžiui, Lietuvoj
seneliai pasakoja, kad ją ga- bininkams ir valstiečiams Ru- 
dynėj, kai vieuo kaimo vaiki- 8^a Jra ver£ija, kaip Biazi- 
nai eidavo kitan kaiman į ii jos fazendos. Pabėgti iš jos
vakaruškas, tai sūrią kišenius Įsunku. Bėgsi, ant sienos tave __  _________ ___
prisidėdavo, kad būtą kuo [komisaras nušaus, kaip koks ^ad pats Ek. Centras

numatoma. Kitas didelis dar-

merginas “pačestavoti” ir 
patiems pasistiprinti grįžtant 
namo. Dabar, vietoj sūrių, 
jaunimas akmeną kišenius pri
sideda, kad turėtą kuo iš ki
tur atvykusius vakarušnin 
kus pačestavoti.

gyvulį ir paliks varnoms su
lesti. Andai vokiečiai, suomiai 
ir kitų tautų kolonistai bėgo 
ešelonais, t. y. dideliais bu
liais. Bijodami visus sušau-

bas bus — importo ir ekspor
to apyvartos didinimas. Jis 
lauksiąs Konferencijos ir pa
vienių dalyvių patarimą. Ke- 

Priėjus prie dienotvarkėje(įn^s naudotis “Tarpininku,” 
numatytos paskaitos apie D

pasirinks sau organą ir tą pa 
tį padarys Vaizbos Būtais.

Senatorius Simonas D. Fess

nių. Reikia plačios propagan
dos, kad Lietuvą parodyti, jos 
grožius, patraukti turistus, 
pareikšti lietuviškas pajėgas 
etc.

Mes galime ir TURIME da
lyvauti, nes išlaidos duotą tei
giamą rezultatų. Svetimų val
stybių pavilionams skiriamos 
geriausios vietos, žemė nemo- 

i karna. Be to, Parodos Komi-1 
tetas statys namus ir pavilio- 
nus išnuomavimui. Medžiagos 
kaina — 37 centai už pėdą. 
Nuomos kainos, iš kitos pu
sės, bus aukštos. Todėl apsi
stokime statykim savo pavili-1 
oną su mūsų arkitektūros 
bruožais. Turėkime du skyrių:1

tęs gražių dirbinių, bet vien 
moterų: vyrų vien klumpės 
buvo išstatytos. Jei dalyvauti, 
tai reikia gerai prisirengti.

p. Balutis pareiškė savo į- 
domavimąsi šiuo reikalu, ka
dangi Lietuva gavo oficialį 
pakvietimą. Lietuvos vyriau
sybė dar nedavė galutino at
sakymo, ir viskas priklauso 
nuo aplinkybių. Čia maišosi 
lėšų ir valstybės prestižo klau 
simai. Apytikriai, dalyvavimas 
minimaliai kainotų apie 100,- 
000 dol. Grynai biznio apy
vartos atžvilgiu neapsimokėtų 
dalyvauti, bet norima duoti 
“show”, amerikiečiams. Jei a- 
merikiečiai lietuviai parodytų 
didelio noro dalyvauti, — ne 
vien pliko noro, — tai Lietu
vos vyriausybė yra linkusi 
pagelbėti, gal netgi — tatai 
yra jo asmeniška nuomonė — 
padengti kiekvieną amerikie
čių dolerį savo doleriu, nes 
kitaip našta būtų perdidelė.

(Bus daugaiu)

apie D. 'kadangi leidėjas žadėjęs tal- išOhio — naujas Republikonų j Lietuvai ir išeivijai. Pastaty- 
dyti, komisarai ant sienos ap- Vytauto ekonominę po- kininkauti talpindamas strai- jNacionalio komiteto pirminin-j mas kainuotų $80.000. Ši su-
sidirbo su jais aršiau nei pas Lietuvos Ministeris p.,ipSnius. Reikės daug bendra- kas. j ma dalintina, pav. amerikie-

I čiai lai sumoka 40 nuoš. ir 
j Lietuvos vyriausybė 60 nuoš. *

muš holdaperiai — net dra- Balutis paaiškino, kad jis su- darbių spaudoje. Prašęs ne- ( 
bužius atėmė ir pusnuogius Konceyičių, kuris kaltinti, jei nepakels sunkios
paleido. šiandien Vašingtone gaunąs naštos ir dėkojęs nuoširdžiai' T, - . , , r , . .

Mūsiškiai tavorščiai sovietų d^r»t, ir todėl negalįs at- už išrinkimų. !turinle . ’
rojų giria ir mulkiams perša, vĮk? konferencųon savo pa- Malonaus Dr. Puskunigio' b) g P
nes už tai gauna dalį didelio skaitos *“tyti. Jis rašęs is- kalba sukėlė gyvo entuziazmo.!^. naudos? c) 

binmkai galvatrūkčiais bėgai sendvičio atsįust0 iš Rusijos tonsk* veikalą anglų kalboje Pasibaigus aplodismentams, L .
nuo kruvinojo fašizmo; bėga,AmerjįOs komunistams. Na- aPie Vytautą Didįjį. Kun. Ko- Į)r Vinikas, kaipo Konferenc,
Afrikon, Argentinon, į Brazi
lijos uodynus ir gyvatynus, 
baisiausion fazendų vergijom 
ir t. t. Kodėl jie nebėga Ru
sijon, kur, anot mūsiškių ta- 
vorščių, darbininkams yra ti
kras “rojus”!

Rojaus nematęs.

Atsakymas. Rusija yra tik 
žydams — komisarams rojus.

Paklausimas prof. Kampinin
kui.

Labai dažnai tavorščiai kal
ba ir rašo, kad Lietuvos dar-

gresas teknikoje etc. Kyla

ar bus iš dalyvavimo 
ar pa

turalus dalykas: kur tepama, nc^vlčlus bet;^ atsiuntė savo pirmininkas, palinkėjo Ek. Ce-L 
j— i _ __  reteratn. volisu ir .11 žr&lnnn titrui riovLoa nnrcreferatą vėliau ir jį galima ntrui kloties: darbas nors ir 

bus išleisti su kitais Konfe- nelengvas, bet baigsis tuo, kuo 
rf'nei jos darbais. • baigėsi kova už politinę ne-

Apie “Amerikos muitus” priklausomybę t. y. laimėjimu, 
referavo p. Žadeikis. Anot jo, šiame svarbiame darbe visuo-

. i Nutarus dalyvauti, reikėtų tu
rėti komitetus visose koloni

jose. Lietuvoje irgi turėtų 
būti komitetas iš arkitektų,1 

sportininkų, biznierių ir kt. 
Paroda tęsis 50 dienų.

Šia proga p. E. Vileišiehė 
vilniečių atstovė, entuziastiš
kai pažadėjo dalyvauti su vil
niečių eksponatais, tai kodėl 
amerikiečiams dvejot f

p. Kalvaičio manymu, atsa- 
mai yra: a) taip; b) taip, 

parodytume pasauliui, ką ga
lį, ką nuveikę per nepriklau
somąjį gyvenimą, kad nelygi
ntų mūs su necivilizuotais ne
grais etc.; c) lietuviai nerodo 
didelio noro save pasirodyti, 
ir jau čia kyla didelių abejo-

This new cheese 
treatten viskas dailiai kepama.

Bet jų pačių Rusijos “rojun” 
iš čia nei su branktu neiš
vytum. Jie patys net taip sa
ko: geriau mes eisime čia i . ............... ... ...............
kalėjimą Dedei Šamui akme- ^mer^0Je V1S1 blznieriai _es* menė teiks visakeriopos para- 

” įtemptoje nuotaikoje dėl busi- mos
mojo naujojo muitų tarifo., Iš eiiės ..Cikagos Parodos.- 
Tarifo ilgas “gimdymas” ke-1 ika,u referuoja konsulas p. 
ūkia bizniui; nepastovios mui-jA Kalvaitis Santraukoje re-, 
tų pozicijos neleidžia daryti feratas atrodė Haip. Esama 
kalunliacijų. Paskutinis Sena-' jvairhj nūonlonip del ,os Pa,j 
to ir abiejų Rūmų Konferen- j rodos pasisekimo ir lietOTių! 
cijos priimtas tarifo Projek-; dajyvavim0. Jos (iks|as 
tas atrodo bendrai nelabai pa- Įpraplėsti biznij bct grynai ku
lies Lietuvą, nors ir užgaus ;ltirinitti propagandinio pobū- 
kai ką. Lietuva eksportuoja: džio. parodytij kaip iš kaim0 
pusžalius produktus, gi tokie i5aug0 didmiestis Blls par„dy.

nų skaldyti, 
į darbinihkų

Prof. Kampininkas.

negu važiuosim 
“rojų”.

p. Pivarūnas pastebėjo apie 
lankymąsi Clevelando parodo
je, kame lietuvių skyriuje ma

Now—Kraft-Phenix’ new achieve- 
ment! Rich mellow cheese flavor 
plūs added health ęualities in 
wholesome, digestible form.

Velveeta retains all the valuable 
elements of rich milk. Milk sugar, 
calcium and minerals. Etery ortt 
caneat itfreely!

Velveeta spreads, slices, melts 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.

Pirmoji Amerikos Lietuvių 
Ekonominė Konferencija

(Rašo Observer)

(Tąsa).

Sąryšy su p. Viniko išvado
mis, Gen. Konsulas Žadeikis

ne

' kad ir priimtas Ek. Centro
statutas numato tik du skyrių. __ _________ ___
Ėk. Centro nariams teko iš-1 produktai Amerikoje yra pa-' metų' atliktas pro

KRAFT

naujo posėdžiauti. Galų gale 'geidaujami ir įleidžiami kar- 
Gen. Konsulo pasiūlymas bu- j tais be muito. Maisto produk-' 

padarė keletą pastabų ir pri- vo priimtas ir ĖV. Centras a- tams muitas išeis padidintas, 
minė, kad tranzito susitvar- tatinkamai i susigrupavo. Bus Pastaruoju laiku kilo smarki 
kymas primena Lietuvos pre-'dvi komisijos: 1) Amerikos j agitacija visai atmesti muitų 
kybos laivyno steigimo reika-1 lietuvių reikalams — vice pi-' tarifo bilių. Prieš importerius 
lą. Lietuvos vyriausybei ir vi- rm. Jurevičius ir sekr. Trečio-,stovi klausimas: ką daryti? 
suomenė yra tuo dikčiai susi-; kas; — jie atsakinės į visusKaipo atsakymą, p. Žadeikis 
rūpinę. paklausimus vietos reikalais; pacitavo ištrauką iš Amerikos

Dr. Vinikas dėkojo už pas- 2) prekybos santykiams su Lie Importerių Asociacijos orga- 
tabas. Jis užakcentavęs ir siū- tuva — vice pirm. Varkala ir'no (iš geg. 15 d.), kuri skam- 
lęs sutvarkyti tranzitą, ne bū- sekr. Vaišnoras. Dr, Puskuni- ba taip:
tinai įsigyti laivyną, pav. su
tvarkyti suvėlinimą, galbūt 
naudojant skandinavų tautų 
patarnavimą. Tolumas neturė
tų gązdinti: yra toliau iš New 
York’o į Čikagą, negu iš Lie
tuvos į New Yorką, netgi dau
giau laiko ima prekėms pasie
kti Čikagą, ir faktas yra, kad 
prekės gTeiči?' \ nueinrf į San 
Francisco, negu į Čikagą.

Tuo tarpu Ek. Centras bai
gė savo pasitarimą ir p. Var
kala pranešė apie pareigomis 
pasidalinimą: pirm. — Dr.
Pr. Puskunigis; vice pirm. —
J. Varkala ir adv. R. J. Jure
vičius ; sekr. — A. S. Trečio-
kas ir C. J. Vaišnora. Cen- ’'ishes tor 8wce” in 'Vour 
tras siūlo Ek. Centrą padali-'fight with Schmeling for the
nti į.- 1) Prekybos, - impor- ehampionsiiip of
. • ____ x i • the world.”

gis, kaipo Ek. Centro pirm., 
dalyvaus abiejose komisijose, 
ypač pirmosios komisijos da- 
rbė. Kiti Ek. Centro nariai 
jam padės. Del Centro rašti
nės, p. Varkala klausia ar 
Gen. Konsulatas sutiks laiki
nai palaikyti Centro raštinę. 
Gen. Konsulas Žadeikis atsa
kė sutiksiąs.

Čia Dr. Kapočius pranešė, 
kad Konfer. sekretariatas pa
siuntė šio turinio telegramą 
p. Jack Sharkey:

. “Members of First Lithua- 
nian Economic Conference of 

.America send You their liear-

the world.’

7:10 vai. vakare iš salės pe
reinama į kitą kambarį, kame 
posėdis vėl buvo tęsiamas nuo 
7:25 vai. Iš eilės prieinama 
ptife SpAudos reikšmės ekono
mikoje.” Referentams neatvy- 

tik dvi komisijas: 1) organi- kus, p. Žadeikis kalba apie 
zatyvę ir 2) ek. santykiams į spaudos reikšmę, nurodo jos 
su Lietuva, t. y. prekybai, ek- jėgą: spauda kai bėganti upė

to ir eksporto, — skyrių; 2) 
ąrganizatyvį skyrių reikala
ms Amerikoje; ir 3) invest- 
mentų skyrių, suradimui rin
kų Amerikoje ir investmenta- 
ms Lietuvoje.

p. Žadeikis siūlo sudaryti

sporto ir importo.

Kilo ilgos ir gana įdomios
, diskusijos. Buvo nurodyta,

gdli didelį darbų atlikti, tik 
reikia tikslingai spaudą nau
doti. Jis siūlo pareikšti padė-

Velveeta
V The Deliciou* New Cheese Food

“Uncertainty as to the fate 
of the bill will probably con- 
tinue for a while. In the mean- 
time, members are advised to 
procedd on the basis that the- 
re will bė a new tariff on 
the books before long.”

Dr. Vinikas po to pastebė
jo, kad šis Amerikos tarifas 
paliečia visą pasaulį, ir pa
klausė, ar mes eisime į pro
testuojančių eiles.

Gen. Konsulas Žadeikis at
sakė, kad Lietuva protesto ne
kels, nors nauji muitai užgaus 
bent kiek ir Lietuvos ekspor
tą.

Iš eilės naujai išrinktas Ek. 
Centro pirm. Dr. Pranas Pus
kunigis gavo prabilti dėl Cen-

Labai Patogi ir Linksma 
Kelionė

Švedų Amerikos Linija

LIETUVĄ
Per Gothenburgą—Švediją
Su- artimais susisiekimais su 

Klaipėdą
Puikiais Motorlaiviais

GRIPSHOLM 
KUNGSHOLM 

fl.S. DROTTNINGHOLM 

1930 Metais Išplaukia
Laivai iš New Yorko:

Gripsholm Rugp. 9 d. 
Kungsholm Rugp. 16 d. 
Drottningholm Rugp. 23 
Gripsholm Rūgs. 6 d. 
Kungsholm Rūgs. 13 d. 
Drottningholm Rūgs. 20 
Gripsholm Spalio 4 d.

Mus,ų laivai yra greiti, di
deli ir moderniški. Išplaukia 
beveik kas savaitę iŠ New Yor
ko Ir atgal. Jei Tamsta ma
nai atlankyt savo Tėvynę Lie
tuvą dėl platesnių informacijų 
kreipkis prie arčiausio agento 
arba pas:

Swedlsh American Line
181 N. Michigan Avė.

Cbicago. m.

Žmonės Turėti) 
Žinoti Teisybę

Relieve Coughs, Colds, 
Headache, Rheumatism 
and All Aches and Pains

Ali dniMiUi—35e and 65e i»r» and tobet. 
Children’a MoMerole (mildet form) 35c.

Better than a Mustard Plaster

Daktaras
Kapitonas

Specialistas ii
O W1SSIG,

Pasauliniams kars

Seno Krajans
GYDO VISAS IJGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

KEZIVRINT KAIP UftHISENfcJl SIO8 Ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speclallškal gydo ilgas pilvo, plaučių, inkstų Ir pūslės, u*, 
nuodijimą kraujo, odos, ligas, žaizdos, reumatizmą, ga'vos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir pas
laptingas Ilgas. Jeigu kiti negalėjo Jus Išgydyti, steikite ėls ir 
persitikrinkite, ką Jis Jums gali padaryti. Praktikuoja per daugs- 
IJ metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki S ▼. ▼. Nedėliotais iki lt 4. 
<20^Wes^^lt^^kam^^C^le^Te^^^Tel^rawfordJMk7S

Jeigu Tamstos pažvelgsite j Universal State Ban- 
kos Statementą, kuris buvo prirengtas 30 d. Birželio 
1930 ant pareikalavimo Valstijos (State) Bankų inspek
torių, Tamstoj būsite užganėdinti, kad Universal State 
Banka užima beveik pirmą vietą tarpe Čikagos geres
nių bankų.

Capital ((Kapitalas šėrininkų sumokėtas) $200,000.00
Surplus (Uždarbis) ................................. 225,000.00
Undivided Profits (Nepadalytas uždarbis) 91,448.43
Reserve (Suma dėl atsargos) .. ........... 75,259.47
Unearned Interest .. .................................. 366.54
Depozitai ................................................... 2,469,121.59

Kartu ............................. $3,061,196.03
Prižiūrėtojai ir Direktoriai Universal State Bankos 

buvo labai atsargus daryme paskolų ant nuosavybių ir 
šiandien atvirai gali pasigirti, kad dar netur nei vieno 
namo atėmę iš priežasties nemokėjimo sumos arba nuo
šimčių, kaip kad yra atsitikę su daugel, kitų bankų.

UNIVERSAL STATE BANKA yra netik State 
(Valstijos) Banka, bet yra nariu Clearing House As- 
sociation.

Todėl lietuviai turėtų neklausyti kvailų ir neteisin
gi) paskalų, kurios neturi ir neturės jokio pamato. Jie 
turėtų atsilankyti į savo stiprią ir saugią banką ir ati
daryti Taupymo Sąskaitą išsiimdami knygutę. Turėda
mi didesnes sumas pinigų, turėtų nusipirkti PIRMUS 
geriausios ir saugiausios rūšies MORGIČIUS, kurių 
visados galite gauti savo bankoje.

Dirbdami iš vieno ir būdami teisingi niekados ne
sigailėsime! .

Universal State Bank
3252 S. HALSTED STREET

SKIH1TCHING ENDSivften aoofhfno Zetno ta uaadl
Right from the first touch, antiseptie, 
healing Žemo takes the itening 
misery out of moeąuito bites, rashes, 
and many other skin afflietions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathera and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade when safe, 
antiseptie Žemo is applied. It in- 
stantlv eases razor-smart. Always 
have Žemo nearby vherever you go. 
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

Feen-amint
The Laxative

Mėgsta jį visi 

Skanus kr&mtimui 

mint, taip kaip guma.

Žiūrėk, kad 
gautum tikrą 

EAU DE OUININE
Padary- PįnaU(J

— Visam pasaulyj garsus 
plaukų tonikas, naikina

pleinkanns, stiprina plaukus. 
Jūsų aptickoj arba rašyk: Pi- 
naud, Dept. M, 220 E. 21 St, 
New York. N. Y. Sempells dy
kai.

i
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KELIONĖ iš NEW YORKO IKI HAVRE.
-------------Rašo Prel. J. Macijauskas------------

LIETUVIAI AMERIKOJE . aukšto katalikiško ir pasauli- Vyčių seime, Kenosha, Wis.,

CICERO, ILL.

.sos. Taigi tik be reikalo gar
bę p. Povilui Baltučiui piešė.

! Jis tikrai sąžiningai patarna
vo visiems ekskursantams, 

Liepos 11 d. atvykau į lai-j Laivas ‘‘Ile de France”, pats palydėjo iš Chieagos iki
vų “lle de France”. Čia ra-i Skaitau nereikalingu apra- laivo ir nevien rūpinos ke- 
dau jau laukančius gerb. Phi-įšinėti laivo grožybę ir jojo liauninfcais, bet ir jų baga- 
ladelphijos klebonų kun. Kau-, didumų. Valgyti nepaprastai į žais. Visų bagažai buvo už
takį, ponias Grigalienę, Gar-j gerai duoda. Kabinas švarus, čekiuoti, net ir mano ubage- 
butienę, Dapšįenę, Mykalaju-1 Patarnauja prie stalo labai iliams surinkti per p. Atko- 
nienę, Miklovį, kurie taip pat;švariai ir visiems keliaujam'čiunienė, ir kun. J. Jusevičių 

iš Pliiladelpliijos atvažiavo i tiems, neskiriant trečiosios trys dideli pakai nežuvo, bet 
su manimi atsisveikinti. Už- Į klesos, duoda gero vyno (bal- keliauja kartu su mumis, 
ėjus ant laivo, susirinko ir'to ir raudono) per pietus ir Kelionė vandenynu nei biš- 
daugiau man prielankių (žmo- ■ vakarienę ir nenustato saiko, ki nenubodi. Kaip man, po 
nių, atvažiavusių tuo pačiu J kiek kas nori, tiek geria, o vargingo darbo su misijomis,

pamokslų. Žmonių buvo pilnu
tėlė bažnyčia.

Vestuvių pietūs rr vakarienė 
Radio ACJ. / huvo parapijos svetainėj. Kaip ,

X Rugpiučio 2 d., 9:30 ry- j bažnyčioje, taip ir puotoje 
to, Šv. Antano bažnyčioje bu-'dalyvavo veik visi parapijų 
vo labai iškilmingos vestu- vargonininkai.
vės Dr. S. Dowiato su p-la 
Estella Juškunaite.

Šliubas buvo su trejomis 
šv. Mišiomis. Prie didžiojo

Taip pat dalyvavo gerb. 
kunigai: A. Valančius, Jr., ir 
Tarnas Gasparaitis. Tie ku
nigai šliubo metu šv. Mišias

Altoriaus buvo iškilmingos laikė prie šoninių Altorių jau- 
šv. Mišios, kurias laikė pats* navedžių. intencija.

nio mokslo.
X Mūsų radio pagavo ži

nių, kad mūsiškiai gerb. ku
nigėliai laimingai pasiekė Na

atstovavo: A. Rubliauskaitė 
Ph. B., H. Petkiutė, V. Vil- 
kanskaitė ir A. Zickus.

X Ponia Vaičiūnienė su sa-

tikslu: kun. Brigmanas su 
vienuoliu dijakonu ir ponia 
Kaminskienė iš Harrisono, iš 
Astonijos p. Vainauskienė su 
savo šeimyna, iš Brooklyno 
Eitvydžių šeimyna, Šertvyčiai, 
Karučiai, Toleikiai, Geležiniai 
ir daugybė kitų.

Buvo net iš tolesnių vietų 
atsisveikinti su manim, net 
iš Hartford, Conn., Buivy
džiai.

Užėmęs sau paskirtų kabi
nų, pirmoj klesoj, nudžiau- 
gau, kad greitu laiku jau su
grįšiu į savo Švėkšnų, nes, 
išbuvęs Amerikoje lygiai sep
tynis mėnesius, pasilgau ma
no parąpijonų, draugų kuni
gų, savo šeimynos, tarnų ete. 
Bet su džiaugsmo jausmais 
mano širdy tilpo ir liūdnumo 
jausmai, nes jau prisiartino 
atsiskyrimo valanda su tais, 
kurie man brangūs, nes de- 
lpi jų sielų misijas daviau. 
Daugybė iš jų, tai mano geri 
pažįstami, arba man gerada
riai, kurie gelbėjo man atsta
tyti gimnazijos rumus, bažny-
v •cių.

Jau duoda signalų, kad lai
vas iš doko išplauktų, bet 
milžinas negali pasijudinti. 
Todėl priplaukė trys maži lai
vai ir mūsų milžinų, “Ile de 
France”, išstūmė iš ramios

jug kartais atsiranda ir labai tai buvo gražiausios atosto- 
“ištroškusių”, todėl kartais gos. Ir visi kiti keleiviai pil- 
po pietų arba po vakarienės nai patenkinti, tiktai vienas 
pasimato perdaug Unksmių, pareiškė, kad prancūzai ne-

Ant laivo katalikams yra moka lietuviškai ir vargiai

klebonas kun. Vaičiūnas, a- 
sistuojant kun. A. Kvederui 
ir klerikui Urbai.

Jaunavedžiai, liudininkai ir 
jaunavedžiu tėveliai per šliu-

dideli patogumai. Kiekvieno- bus «alima reikalavimu .bo MiSiae ėjo prie šv. Komu-!vės. 
je klesoje . yra laikomos šv. Patinti. Tai patemps, aš 
Mišios ir, kas nori, gali kas->ranežiau French Tirši‘
diens priiminėti Šv. Sakra- ninkui’ kuris užtlkrin0, i«8 
,. Pirmoj klesoj patogiau Jei tiktai lietuviai važiuos 
šioj vietoj yra gražiausiai į-|“Freueh Line”, tada ir tar- 
taisyta koplyčia, kurioje gali naut°jai mok5s ^tuviškai, o 
lilpti nemažiau 100 žmonių. () ‘"otarpu su tarnauto-
kadangi esamo dešimts kuui-?“8 8“sikalbėti angliškai.

mjos.
Po Mišių klebonas pasakė

gų, tai visose klesose po ke-. Laivas per šešias dienas
liaa Mišias šv. galima iš. gamingai perplaukė vandeny-
klausyti. Liepos 13 d. vį- nų; n'ors turėjome ir audrų,
siems buvo leista, ir iš tM-> > n,ttms neSaM* 
čiosios klases, eiti j pirmos,keDkti' Už keletos Tahmd,»
klesos koplyčių šv. Mišių
klausyti. Man teko laikyti su
mų' 10 vai. Per sumų laivo or
kestras gražiai griežė.

Buvo būrelis 'žmonių, kurie

vietelės, Slinko jis iš doko N. galėjo prieiti išpažinties. To
57 tingiai.

Prasideda griaudingas at
sisveikinimas. Vieni laive bū
dami šaukia, rankomis moja, 
skepetaitėmis plasnoja, kiti 
pasilikę doke tų patį daro; 
pasidaro tiesiog Babelio bok
što šauksmai. Matyti ir aša
rų. Griaudu širdy pasidaro. Į 
galvų kišasi mintis, kad gal 
paskutinį kartų jumis, bran
gieji, matau, gal jau tik kita
me pasauly pasimatysime.

Štai, jau pamažu iš 
akių pranyko dokas ir visi 
palydovai. Da atskrenda mus 
palydėti orlaivis, kuris keletu 
kartų virš mūsų laivo apsi
sukęs. nuskrido ten, iš kur 
atlėkė, o mūsų milžinus, pa
leidęs iš trijų kaminų dūmų 
debesius, apleido Nevv Yorkų

mažesniu laivu “Virginia M
išplaukėm iš Havre į Klaipė
dą.

Kaip užsibaigė mūsų ke 
' lionė, vėliau parašysiu. Tuo-
gi tarpu reiškiu visiems ge-

kasdiena ėjo prie šv. Komu-, radariams d5kingum% už gra. 
nijos. i

Aš paprastai laikiau šv. i 
Mišias trečioje klesoje, kad 
būti su savo ekskursantais.
Prisėjo ir išpažinčių klausyti 
ne tik lietuvių, bet ir kitų 
tautų. Vienas senas serbas, 
pamatęs manę trečioje klasė
je, pradėjo viešai pasakoti, 
kad jis išbuvo Amerikoje ant 
farmų 30 metų ir per visų lai
kų nebuvo bažnyčioje ir ne

dėl pasinaudojo proga, atei
davo kasdien šv. Mišių klau
syti ir priėjo išpažinties. Man 
tas darė didelio džiaugsmo, 
kad ir laive galėjau misijas 
laikyti.

Turiu atiduoti mūsų lietu
vių ekskursantams pagarbų, 
kad labai gražiai. užsilaiko. 
Nors yra laive nemažai pa
gundų prie išsigerinio, kozi- 
ravimo, vienok mūsų. lietu
viai visur rimtai užsilaiko ir 
duoda garų pavyzdį kitoms 
tautomis, kurių čia nesuskai
tomai yra.

Sekamų sekmadienį laivo 
skambėjo Dievo žodis lietuviš
kai, nes man prisėjo sakyti pa 
mokslas lietuviškai I klesoje, 
o Tėvas Augustinas (Pran
ciškonas) pasakė III klesoje.

ir visų Kolumbo surastųjų ša-1 Visi keliaujantieji buvo 
u i - įA sveiki ir geram ūpe. Tiktai 

viena senutė iškarto parodė 
nepasitenkimų, sakydama, kad 

duo iš visų pusių. Rodos jis ji išpirko antros klesos laivo- 
susivienija su debesimis ir kartę, o jai davė kabinų tre- 
saulutc, kuri su savo šviesiais čioj klesoj. Aš ištyriau daly-I * ,
spinduliais pasineria vande-įkų ir paaiškėjo, kad laivokar- • 
nynan. jtė buvo išpirkta trečios kla-J

Nematytis jau aukštų New 
Yorko namų, vien tiktai van-

Turbut, pirmos buvo tokios 
iškilmingos vestuvės Ciceroje 
Dabar visur tik kalbama ir 
su pasigerėjimu minima Dr. 
S. Dowiato ir Estellos vestu-

Labai gražu ir girtina, kad 
mūsų profesionalai, Ameriko-

gražų, iškilmei pritaikintų je gimę ir augę, moka Die
vo malonėmis naudotis ir kil-

šiąs man išleistuves, gėlės ir 
gražų “Buick’ų”.

Stengsiuos už tai nors į 
maldomis atsilyginti. Jau lai
vu plaukdamas atlaikiau vie
nas šv. Mišias už geradarius, 
o sugrįžęs į švėkšnų atlaiky
siu antras, dalyvaujant visai 
parapijai, kad pasimelstų už 
visus, kurie kokiu nors būdu 
yra padarę gera Švėkšnos 
bažnyčiai, gimnazijai, prie
glaudai, arba man asmeniškai.

Havre, 1930 m., liepos 
m. 17 d.

nų draugiškumų palaikyti.

Dr. Dowiatas ir Estella Juš- 
kunaitė, abu yra baigę mūsų 
parapijos mokyklų ir pasiekę

LABDARIO CENTRO 
VALDYBA

‘SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE’

THE WIERSEMA STATE BANK
11108-10 Michigan Avė.

-y
Raportas stovio užbaigus Birželio 30. 1930, padarytas Viešų 

Atskaitų Auditoriaus Illinois valstijos

RESURSAI
Loans and Discounts ............................................. . .............. $2,715,572.86
Ovcrdrafts ............................. ..................................................... 489.75
U. S. Government Invostmcnts 76,147.99

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

Rašt. P. Fabijonaitis 
2350 So. Oakley Avė,

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

AGITATORIAI-

Kun. K. Matulaitis
2334 S. Oakley Avė.

V. Duoba 
2328 W. 23rd St.

J. Dimfia
3230 So. Emerald Avė.,

M. Šlikas
10555 So. State St 

Visokiais Labdarybės rei
kalais kreiptis į valdyba arba 
agitatorius.

Municipal and Cor]»ration Bonds .................................... 551,849.95
Banking House (Equity)
Fumiture and Fixtuies .....................
Cash on Hand and Due froin Banks 
Other Sundry Resources ,............... ..

168,600.00
18,944.18

502,510.42
9,438.95

Logiškas Susisiekimas 
Amerika — Lietuva

Totai Resources .............................................................. $4,103,554.10

ATSAKOMYBE
Capital Sfock ............................................................................... $200,000.00
Surplus .........................................................   200,000.00
Undivided Profits ......................................................................... 148,174.42
Reserve Account ......................................................................
Dividends Unpaid ..................................................................
Deposits ....................................................................................... 3,490,089.75
Due to Banks . ..*................................................. *»............... ...' 10,016.99
Other Sundry Liabilitics ..................................................... 12,344.58

38,902.36
4,026.00

Totpl Liabilitics ....................................................'......... $4,103,554-10

A STATE SAVINGS BANK
Įsteigta 1891 Inkorporuota 1918

GERA NAUJIENA 
Jeigu turi rožę, nervų ligų arba 
reumatizmų, skaudėjimų kojose, 
strėnose arba pečiuose, tuojaus be 
atidėliojimo parsitrauk bonkų Ra- 
matljos, o patys persitikrinsite 
vertingumų tųjų gyduolių. Kaina 
$2.00 už bonkų. Siunčiant pinigus 
arba dėl platesnių informacijų ra
šyk adresu:
Message Laboratory, 5209 S. Halsted lt. Ohicago, UI.

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

Scandinavian 
American LineI 27 Wliiteb*U SI, Vcw York

IŠ* M. La Šalie St., Chicago. 
248 Wa.Hhlngton St. Boston, M.

PER

KLAIPĖDA
Skandinavų 

Amerikos Linija

Tai natūralūs ryšys tarp abie
jų Respublikų. Lietuvos ir A- 
merlkos su jos dailiais Ir po
puliariais laivais. Nes yra pa
rankiausia Ir patogiausia Lini
ja Lietuviahis Keleiviams —

Skandinavu Amerikos 

Linija
Utelaė patarnavimą tikslu pa
gelbėti Amerikos Lietuviams 
atsiimti savo gimines j Ameriką

Laivų Išplaukimai Iš Kew 
Torko:

Rugp. 23 'United States* 

Rugp. 30 ‘Hellig Ola v’ 

Ruftijo 6 “Oscar U”

tional Yellowstone parkų ir vo vaikeliais ir panelė M. Ku- 
kad turį smagių kelionėje taitė, aplankiusios Rytines 
draugijų. valstybės laimingai grįžo na-

X Ateinančiame sekmadie-1 mo.
nyje, Bergmans darže mūsų i X Panelė I. Vaišviliutė, ci- 
keliauninkai apipasakos savo cerietė, iš Lietuvos' praneša, 
kelionės įspūdžius ir rodys kad kelionė buvo laiminga ir, 
kaip “kovėsi” su meškomis, kad Lietuvoje smagiai atos- 

X Šių savaitę Ciceros mies-' togas leidžia pas savo gimi- 
to gatvėse automobilių nedaug nes. ’ (
matosi. Mat, visi parapijonai I X A. Miliauskų šeimyna, 
ir biznieriai švarina juos ir turintieji puošniausį gyveni- 
tepa, o rugpiučio (August)
10 d. (nedėlioję) visi važiuos 
parapijos piknikam

X Neužmirškite, kad pik
nike, sekmadienyje, Trockis 
žada klebonų paristi.

X Mūsų gerb. bulvariškiai 
už kleboną betina. Manoma, 
kad Bulvariškiai neapsigaus.

X Petras Perskaudas nedė- j 
lioje, parapijos piknike, žada i

stebuklų” parodyti. Good 
Boy, Peter.

X Pirmadieny ir mūsų 
gerb. klebonas buvo L. Vy
čių seime, Kenosha.

X Vyčių 14 kuopų 18-tame

(Tąsa 5 pusi.)

ADVOKATAI

Telephone Dearborn 0057

F. tf. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

160 No. La Šalie <8t. Rm. 1431
CHICAGO. ILL.

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

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

(Išskiriant seredos)

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-5 

Vakarais
3241 30. HALHTEIJ STREET 

Tel. Vlctory 0562
7-9 vai. vak. apaxt Panedėllo ir 

Pėtnyčlos

Turiu garbės lietuvių visuomenei 
f paskelbti, kad aš tebesu Cicero j, te
betarnauju žmonėms ir visų 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 aptickorystėj, 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 yra 
šviežus dėlto, kad aš savo vaistus 
perku iš geriausių vaistų išdirbys- 
čių ir perku jų kasdien.

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

Laukdamas progos jums patar
naut, lieku.

Su pagarba, Z
JOHN MALACHOWSKAS, R. PH.

4847 West 14 Street
Cicero, UI. Tel. Cicero 39

JOHN B. BORDEN
(John Bagdslunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph 1727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9099 

Name: 9 iki > ryte Tel. Repub. lite

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va 
kare. Seredamis ir Pėtoyčio 
ni* nuo 9 iki 6.

~I. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS

t
127 No. Dearborn Street 

Room 922
Tel. Franklln 4177

Kuo I iki 1 Išėmus Bubėtas

ATIDAROMA

KROMEL'S PHARMACY
LIETUVIŠKA APTIEK A 

Jos. M. Kromel, R. Ph. G. Sav.
S9O2 Dcodar St., Ind. Harbor, Ind

Tildau receptus, užlaikau, visokių 
njšių vaistus, duodu draugiškus pa
tarimus. Taipgi užlaikau ice creamo 
ir soda Fountain pa,rlorų. Kviečiu 
visus Indiana Harboro, East Chicago 
ir Hammondo lietuvius kreiptis su 
visais vaistų reikalais.

62 East 107-th Street
Kampas Mtchlgaa Avė,

Tel. Pullman 6959 
Kuo * Iki 9 vak. tv Bubatomie

PILNAS EGZAMINAS 
35.00 TIKTAI |5 00

9PECIACI8TAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas koki nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno lšegsamlnavlmo. Jus sutau
pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl
to, kad Jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymul žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Bcope — Raggi. 
JC-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakteriologlškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, (r jeigu aš paimsiu 
ius gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, šamų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
ušdegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią ušslsenėjusią, Įsi
kerojusią, chronišką ilgą, kuri ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėlioklt neatėjo pas 
nane

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

In ėjimas Rūmas 191*
20 W. JAOKSON BLVD. '

Arti State Gatvės
Jflso Vsandos: Nuo 10 ryto IK 
t po pietų. Vakarais nuo B iki f 

Nedėllomie nuo 19 rjto Iki &
i P® _



šeštadienis, Rugpj. 8 <L, 1930 DRAUGAS a

K OP L GAMĖS TOMOR- 

ROW

Providence at Gary 
Ko. Chicago at North Side 
Brighton at Cicero 
Bridgeport at West Side

LAŠT SUNDAYS RESULTS
Providence 13; West Side 6 
Bridgeport 8; Brighton 1; 
Cicero 10; So. Chicago 7

PROVIDENCE VS WEST 
SIDE.

WEST SIDE 
A. Žemaitis ss 
Zaura lf 
Kairis p 
Paukštis p 
V. Žemaitis lb 
Kiaurakis 3b

UNIQUE HEADGEAR

SHEBOYGAN, WIS.
Gražus vakarėlis.

Tai buvo vakarėlis, sureng
tas 31 d. liepos, pagerbimui 
p-lės Yažkevičiutės. Vakarėly 
dalyvavo daug svečių, nes p- 
lė Vaškevičiutė labai gražiai 
darbuojasi vietinėj parapijoj 
jau 3 metai ir nenuilstančiai 
dirba jaunimo tarpe, ypatin
gai su vaikeliais, nes pirma 
mūsų jaunimui ir mūsų vai
keliams lietuvybė buvo visai 
svetima. Tik utvykus gerb. 
kun. Garniui ir p-lei Vaškevi- 
čiutei pradėjus organizuoti 
jaunimų, ir vaikelius, jei mo
kinant, pradėta lietuviškai 
ir skaityti ir rašyti.

P-lės Vaškevičiutės 
darbai įvertinti. Tai

CHICAGOJE
“INTBRVIEW” su dr. ir 

PONU RAKAUSKAIS.

Nustebome išgirdę gerb. 
daktarų taip gražiai kalbant, 
mat pratę esam moksleivius 
šelpt, o paskui jie mums daž
niausiai pečius parodo, arba 
nedėkingumu atsimoka...

Sužinojus, kad. mūsų kata
likiškoji visuomenė paturtėjo 
gražia ir inteligentiška šei

ma, būtent medicinos mokslų' “O taip”, tęsė Dr. Rakaus
garbingai baigė Dr. A. Ra
kauskas ir iš “dainų šalies” 
Italijos dainavimo studijavus4
grįžo jo graži ir simpatinga 
poniutė poni Elena Narinkai-

kėjimas įstabiai gelbsti gydy
mo procesų.

Atsisveikindami, palinkė- 
jom p. daktarui geriausių pa
sisekimų, o sau padarėm 
“mcntal uote”, kad, gink 
Dieve, ligos, žinosijn kur 
kreiptis — pas tikrų lietuvį— 
katalikų gydytoja.

Keletu žodžių apie ponių 
daktarienę Rakauskienę. Tai
retos simpatijos, širdingumo mis veltui dainavus. Ponia

kas, “prisilaikydamas obal- 
sio ‘savas pas savųjį’, įreng
damas ofisų ir savo aparta- ir malonumo asmuo. O talentų

muo sudarė gražų įspūdį Lie
tuvos moterims, grįžo gyven
ti pas mus Chicagon.

Ponia Rakauskienė netik 
pirmaeilė dainininkė, bet ir. 
mūsų moterų organizacijų na
rys ir darbuotoja. Jinai pri
klauso ir Moterų Sąjungoje ir 
Šv. Kazimiero Akad. Bem. dr- 
joj ir tų draugijų pramogoms, 
kaip ir kitiems yra kaskartė-

mentų pirkome visų iš lietu
viškų įstaigų. Štai visi rakan-

tė—Rakauskienė, nuvažiavau dai iš Peoples Furn. Co. o ir
jiems vizitų sudėti.

Ponai Rakauskai svečius —
visitantus priima kaip tikri 
aukštai kultūrinti inteligen
tai žmonės: nuoširdžiai, man
dagiai ir didelei vaišingai. 

Ponai daktarai Rakauskai,
Henry Longhurst, captain 

of the visiting Cambridge u- 
2 'niversity team, with liis uni- 

4 0 1 ique golfing lieadgear.
4 0 1

AB R H 
4 2

0 0 0 
4 11
5
4
5 
4 
4

1
0
1
1

champions. The damage was 
ialready dane, liowever, and 
ĮB. Geidras saw t oit that the
Brighton sluggers didin’t 
score.
BRIDGEPORT 

i A. Geidras rf

v-

abrh'1u1c ir

dideli 
rodė

skaitlingas atsilankymas gve- kuįp jau žinoma, apsigyveno
čių jų pagerbti. (ant Marąuette Blvd. (2433 W,

Vakaro vedėja A- Bruso-
kienė paaiškino vakarėlio tik
slų ir, už gražų pasidarbavi
mų, p-lei Vaškevičiutei įteik
ta gražus bukietas gėlių ir 
rankinis laikrodėlis nuo para
pijos ' mamaičių ir vaikelių.
Dovanas įteikė II. Račukai- 

A. Skeriutė, už kų

automobilius “pradžiai gy
venimo” “Chrysler coupe” 
pirktas iš p. M. Kiro automo
biliu įstaigos”.

Na, sakom, jau tavęs, dak
tare, tai ir mes, lietuviai, ne
pamiršim. Tu mums parodei

nemenka turi. Jinai žavėjo 
Rytines valstijas savo sidab
riniu balsu da panele Narin- 
kaitė būdama. Atvykus Chi
cagon rado šiltų ir malonų 
priėmimų. Publika jų myli. 
Dainuojant jai liaudies daine
les, kurias ji taip su suprati
mu interpretuoja publika jos 
nuo estrados nenor paleist...

Rakauskienė budo malonumu 
(Tųsa 6-ųjain puaL)

38 6 12

AB R H
5
5

3
3

6 0 
5 1
2
5
3
5
5

gražinį pavyzdį, kad mes ■ Rakausku,
vientaučiai (dagi ir to patiesi _ , ... T. ...., ... v x , Ine, studijavus Milane Italijojtikėjimo žmonės) privalomMarąuette Rd.) netoli Wes- 

teni Avė. Gražus moderniškas j viens kitų gerbti ir paremti, 
kampinis namų apartamentas Į Užklausus, ar Dr. Rakaus-
talpina savyje daktaro ofisų, 
ligonių priėmimo kambarį ir 
patogius bei su dideliu sko-

kas mano įstot lietuvių šv. 
Kryžiaus ligoninėn, nedvejo
damas atsakė: “Žinoma. Štai

nių įrengtus privatinius rezi- jau ir aplikacijų išpildžiau ir 
dencijai kambarius ponios ir

su geriausiais mokytojais 
(kurių palankiausias atesta
tas teko mums matyt), taip
gi aplankiusi Lietuvą, kur 
jai pačios inteligenčiausios 
Liet. Kat. Mot. Dr-jos veikė-

Rynerįs 3b 
Miknius 2b 
Kluchinski ss

2 Mažeika lf

0 0 
2 0 
1 2 
1 2

41 13 15

5
5
4
3
3

2

Bender lf
Dember lb 4 0 0
Wasnot c 3 0 0
B. Giedras p , ’ 4 0 0

Totai 36 8 8
I

2 p-lė Vaškevičiutė nuoširdžiai 
0 dėkojo.
o Po to kun. Garmus savoArf I
2 gražioje kalboje pabriežė, 

q g kiek gera p-lė Vaškevičiutė 
1 0 yra padarius veikdama mū

sų parapijoj.
Paskui ėjo sveikinimai. Pir

miausia sveikino parapijos 
raštininkas A. Brusokas, dėko
damas už gražų jos darbų. 
Toliau sveikino visa eilė sve-

Philips rf 
Puplis 2b 
Daciolas c 
Lacawicz cf

Totai

PROVIDENCE 
Ruby 3b 
Martin cf 
Daniels ss 
Markūnas lf 
Kondokas lb 
Miciunas 2b 
Wilbert rf 
Chernausky p 
Roskie c

Totai
2 base liits — Chenausky, 

Markūnas. - ' Į
Home runs — A, Žemaitis, 

Martin. , ,, ; ( '
Struck out — by Chernaus

ky 9; by Kairis 8. z
Errors — Kiaurakis, V. Že

maitis, Micionis, Zaura, A. 
Žemaitis, Puplis.

Bridgeport knocked Brigh
ton out of the lead by trim-• c
ming them 8 to 1 lašt sunday. 
Bridgeport played likę cham- 
pions and. Brighton played

BRIGHTON 
Škuly 2b ss 
Masunas 2b rf 
Moskos p 3b 
Kaminskas cf 
Randis lf 
Tarulis lb 
Petrauskas c 
Kalnes ss 2b 
Zukor rf p

Totai

AB R H ; link«daiuį ilgų metų gra
žiai darbuotis.

daktaro Rakauskų.
Paklausus Dr. Rakausko,

ar jisai mano specializuotis 
kokioj ypatingoj medicinos 
šakoje, daktaras atsakė: z

“Labai norėčiau ypatingai 
atsiduoti gydymui vaikų ly
gų, ag tiek daug jaunuolių 
nesulaukę subrendimo metelių 
išeina iš šio pasaulio, ar tai 
dėl netikusio auklėjimo ar be 
atatinkamos medikalės pagel- 
bos, bet”... čia jaunas dakta-

" , .. . . ,v , jos surengė gražių priėmimokeletą operacijų tunu iš auk i. , ... . .. v ' ir išleistuvių arbatėlę ir kursto jau uzpiatsytų atlikti to- • _ , ... ,• ,• • •• ,, z/r-,. , .. P- Rakauskienės malonus as-je ligoninėje”. (Vėliau, slcai-
tėm “Drauge”, kad daktaro 
Rakausko atliktos operacijos 
puikiausiai pavyko).

Iš pasikalbėjimo su jaunu 
mediku įgavome malonių ir 
pamokinančių įspūdžių. Pas 
jį nei už grašį “puikybės”! 
nei šešėlio arogancijos bei pa- J 
siputimo.

Jis savo profesijos žinovas 
ir jam nereikia girtis, kad į-

PIKNIKAS
Rengia

Amerikos Liet. Piliečių 
Klubas

Iš Brighton Parko 
NED. RUGPJ. AUG. 10, 1030 

Svilainio Farmoj

Prie Kean avė. ir 86 St.

Bus 4 geros dovanos

Visus sirdipgai kviečiame 
atsilankyti.

Pradžia 11 vai. ryto 
Įžanga Veltui

Kviečia Klubas.

3 0 1
4 1 o
4 0 0
4 0 1
4 0 0
4 0 1
4 0 0,
3 0 o!
4 0 0

34 V 7
2 base liits — Masunas, Ry- 

neris.
Stolen base — Moskos;
Base o,n balls — Moskos 1; 

Zukor 1. ' 'uf&įl
likę dubs the first two in-' Hits of Moskos 5 in 2 in- 

nings. After the first two nings; Zukor 3 in 6 innings. 
innings, when Bridgeport had Strike out by Moskos 1; 
tallied its eight runs, Brigh- Zukor 1; Geidras 8.
ton outplayed lašt year’sį Time of game 1:35.

LIETUVIAI AMERIKOJE
CICERO, ILL.

(Tųsa nuo 4 pusi.)
mo damų Cicero, aplankę Na
tional Yellowstone parkų ir 
kitas žymias vietas, laimingai 
grįžo namo.

X P-lė Barbora Jurgeliutė, 
žymi parap. choro narė ir 
darbuotoja, aplankius vaka
rų šalis, vėl grįžo prie savo 
darbo.

X Svočias kun. A. Kvede- 
ras negali atsistebėti, kad A- 
merikos sausoje šalyje tiek 
daug šlapių žmonių matosi...

X .Jeigu taip įvyks, kaip 
apie mus žmones kalba, tai 
parap. piknike, rugpiučio 10, 
d., tikrai bus stebuklas. Sa
ko devyni vyrai vienų žmo

gų nei iš vietos nepaneš. Kų 
tuosyk mūsų graboriai darys?

X Biznierius Pauga vienų 
daiktų piknikui dovanojo, ku
ris nedėlioję piknike bus vi
siems skanus.

PLATINKITE “DRAUGA"

ras susimąstė*, “visgi ma-! tikrinti, “kiek daug jisai ži-

Žemiausios Kainos Visam 
Mieste
ANT

RADIJŲ
PIANŲ

Ant galo kalbėjo pati Vaš
kevičiutė, dėkojo geroms šir
dims ir žadėjo toliau darbuo
tis.

Vakaro vedėjai da kartų i 
padėkojus p-lei Vaškevičiutė

už gražių kalbų ir visiems 
svečiams už atsilankymų, va- i 
karienė baigta.

Viena iš rengėjų.

nau būti da naudingesnių bū
damas “general practitioner”, 
noriu kodaugiausiai patyrimo 
įgauti ir koplačiausiai pagel
bėti visiems, kurie į mane 
kreipsis, ypač savo viontau- 

rjčiams — lietuviams, kuriems 
visgi jaučiuos labai dėkin
gas”...

no”. Jisai “very human”. Į 
pacientų jisai nežiūri kaip į 
“bacilų po mikroskopu”, bet 
kailio į sau lygų žmogų, ku
riam visa širdimi, visu savo 
mokslu nori pagelbėt, išgydy
ti. Tai reta ir labai brangi 
daktarų ypatybė ir tokiems 
žmonės pasitiki ir tas pasiti-

— IR —

Visokių Namams Reikmenų
x GALIMA RASTI

PHiLADELPHIA, PI
Dailus piknikas.

Rugp. 3 d. čia įvyko dailus 
piknikas. Pažymėtina, kad 
jame dalyvavo daug mūsų 
jaunimo. Pilnas miškas buvo 
Unksmių burių. O kai muzi-' 
ka salėj užgrodavo, tai ne j 
tik jaunimas, bet ir senesnio 
amžiaus žmonės ateidavo pa- į 
šokti.

Tvarka visame buvo pa
vyzdinga.

Piknikas įvyko Gedimino 
kalne, t. y. Chenun Landing, 
N. Y. Rengtas šv. Kazimiero 
parapijos. Piknike buvęs.

*mmmiiiiiiiiiiimiiiiifiiiiiiimmiimiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimmiiiiiiiimim  «•

PIKNIKAS 1I
—-----  Rengia ---------

Marąuette Parko Liet. Am. Piliečių Klubas 
1 NEDELIOJ, RUGP. (AUG.) 10 D. 1930 1

MAR|QUETTE PARKE 
Prie 70 St. ir So. California Avė.

Kviečiami visi atsilankyti. Turėsime aukštų svečių- S 
politikierių. Bus Carlos Ames, kandidatas nuo republi- s 
konų į Cook County šerifus, Otto F. lteiclf, kandidatas s 
nuo republikonų Į County Boardo prezidentus, Chns. A. 
AVilliams, republikonų kandidatas i valstijos senatorius, 
James L. Brogan, 18-to VVardo veikiantis i committee- 
man. Tai bus svarbus ir įdomus piknikas. Sueikite visi.

RENGIMO KOMISIJA. 
sillIllIlillililllililiiliillillliilllililllHliilililiiiilliiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiS

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

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

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

S. P. KAZWELL & CO.
INSURANCE SKYRIUS

2839 W. 63rd St. ,Tel. Republic 8899

Peoples
Furnitūra Co.

Krautnvese

E 3B

$65.00

$150.00 Vertės nauji Radio po ......... ............... $85.00
$195 Vertės nauji Radios po ............................. .  90.00
$500.00 Vertės nauji Radios po ........................ 195.00
$250,00 Vertės Kombinacijos Radios po............. 120 00
$100.00 Vertės nauji Radios po ............................ 50.00
$200.00 Vertės puikus Radios po ........................ 95.00
$300.00 Vertės, puikus Radios po ........................ 100.00
$400.00 Grojikliai Pianai po ............................ 195.00
$550.00 Vertės Grojikliai Pianai po....................  225.00
$750.00 Vertės Grojikliai Pianai po ................  850.00
$950.00 Vertės Kinibal! Grand Pianai................  475.00
$1,500.00 Vertės Reproducing Grand pianai .. 750.00

Gerame stovyje vartoti Grojikliai pianai po 50.00
Gerame stovyje Upright Pianai po ............... 25.00
Vartoti gerame stovyje Radio setai po .... 10.00
Vartoti gerame stovyje Gramafonai po .......... 5.00

Ir augščiau
LENGVUS IŠMOKĖJIMAI SUTEIKIAMI VISIEMS
Seni inuzikališki instrumentai imami į mainus ant 

naujų už priderančių nuolaidą. Pirkliaudami PEOPLES 
KRAUTUVĖSE, žinote, kad perkate atsakomingiausio- 
se ir didžiausiose Lietuvių Krautuvėse Chicagoje, kur 
galite rasti didesnį pasirinkimų goriausių išdirbys- 
čių Radios ir Pianus už daug

prieinamesnį: kainą KAIP KITUR
MES MOKAME CASH 
UZ LIETUVOS 5% BONUS

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

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

3Er

4177-87 Archer Avė., 2536-40 W. 63 St.
Lafayette 3171 Hemlock 8400
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D R A U O A S Šeštadienis, Rugpj. 8 d., 1980

CHICAGOJE KVIETIMAS!
DIEVO APVEIZDOS PAR. 

ŽINUTĖS.
parapijos labo. Garbė ir pa
dėka už tai jiems priklauso.

Praeitu sekmadienį ištiko Rugp. 2 d. gerb. kun, P.

Šiame sekmadienyje, rug
pjūčio (August), 10 d., Berg- 
mans darže, bus mūsų parapi
jos piknikas. Pirmutinis ne-

Nelaimė kaikuriuos mūsų pa- Gasiunas moterystės ryšiu su- ^uvo se^m^nSas? nes ^e‘
fapijotfius važiuojančius į pa- 
upijos piknikų. Trokas, ku- 
luo važiavo, pataikė į didelę 

obę ant gatvės ir nelaimin- 
i apsivertė. Labiau* nuken- 
jo Z. Paprockienė, P. Poš- 
s ir kiti mažiau# Žinoma, 
ėjo būti daug bloginus, 
iškiame nukentėjusiems už 

įojautos ir linkime greito pa-
.Teikimo.

rišo A. Venclauskį su A. Pe
trikaite. Vėl rugp. 11 d. lau
kiama jungtuvių A. Bruožio su 
J. Mažeikaite. Bruožiu šeimy
na yra viena iš įžymiausių 
šioje parapijoje, kuri gra
žiai išauklėjo savo vaikelius 
ir uoliai remia parapijos ir 
kitus kilniu^ reikalus. Jau
noms porelėms linkime Die
vo palaimos ir laimingo gy
venimo.

Mūsų Vyčių kuopa taip pat 
)uvo atstovaujama L. Vyčiui Artinantis Federacijos sei- 
L8 seime. Dalyvavo gerb. kun. mui Newark, N. J. kleb. kun.

Ig. Albavičius rengiasi išvyk
ti į Rytus. Žada atstovauti 
seime vietinį Federacijos sky 
rių. Ta pačia proga ketina ke
letu dienų ilgiau* užtrūkti ir 
aplankyti savo artimus drau
gus. Jį pavaduos parapijos 
darbe kun. P. Gasiunas.

AlbavLčius, S. Šimulis, P. 
Varakulis ir J. Bulevičius. 
Sugrąžiusieji reiškia didelio 
pasitenkinimo dėl kenošiečių 
gražaus seimo surengimo ir 
dėl svarbių seimo nutarimų, 
kurių įvykdinimas pastūmės 

organizacijos gyvenimų pir-
“y®- i 1.1 J Aštuoniolikietis.

mų, kokio da Brighton Park ir Dainos” pereitais metais 
visus patenkindavo. Šias me
tais programa bus da geres
nė- i

nebuvo. |Įį*

Kitas iŠ senesniųjų narių,

ATYDAI LIETUVIŲ

Vasaros metu daug pageri- Į 
nimų ir pataisymų daromai 
prie parapijos triobų. Nese
nai užbaigta atnaujinti seserų 
namas, dabar gi darbuojamasi 
apie mokyklų. Reikia paste-

ti, kad patys parapijonai,
:omiteto nariai, tų darbų dir- 

pasiaukodami dėl savo

WEST SIDE ŽINIOS.

A. t A
ADOMAS

AKSENAITIS

I

imlrė rugp. 8, 1930 m. 12:15 
vai. po pietų, 36 metų amžiaus. 
Kilo iš Panevėžio Apskričio 
Truskavos Parap. Pavermenių 
dvaro. Amerikoje išgyveno 17 
metų.

Paliko dideliame nuliudime 
seserį Oną. Vaičiūnienę, sesers 
4 sūnūs Stanislovų, Petrą, Ado
mą Ir Antaną, o Lietuvoj tė
vą, seser), 2 broliu ir vieną 
broli Argentinoj ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2301 So. 
Oakley avė. Laidotuvės jvyks 
utarnlnke rugpj. 12. Iš namų 
8:30 vai. bus atlydėtas J Auš
ros Vartų par. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas } Šv. Kazimiero 
kapines.

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

-Nuliūdę:
Sesuo, Sesers Vaikai ir Gimines 
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Lachavičlus, Tel. Roosevelt 2 515

METINĖS SUKAKTUVĖS

A. H A 
JUOZAS DVARIŠKIS
Mirė rugpj. 8, 1929, o po

gedulingų pagialdų Mt. Car
inei bažnyčioj Melrose Parke, 
palaidotas Mt. Carmel kapinė
se. Buvo sulaukęs 59 metų 
amžiaus Vegerių filijos, Akme
nės par. Bilelkių k., Mažeikių 
ap.

Atmintinės šv. Mišios meti
nėms mirties sukaktuvėms pa
minėti Jvyks rugp, 12 d. 10 
valu ryte Mt. Carmel bažny
čioj, Melrose Parke, prie 23 
ava

Visus gimines, pažįstamus Ir 
kaimynus nuoširdžiai prašome 
Atsilankyti l tas pamaldas Ir 
pasimelsti už a. a. Juozapo sie
lą.

SJ atminimą daro
Eva Ktrlpeikienė.

tus bizniui ir draugiškumui 
ore pakenkė.

Todėl, nuoširdžiai kviečiu 
visus į šį mūsų kermošių ir 
nuoširdžiai prašau jūsų visų 
paramos. i i < ♦!•

Be abejo, musų gerb. cice- 
riškiai visi atvyks. Bulvariš- 
kiai visi kaip vienas žada da
lyvauti. Prašau visus apielin- 
kes ir Chicagos lietuvius atsi
lankyti į šį mūsų parap. pik
nikų.

Piknike bus visko. Iš na
mų nieko nesivežkite. Mes 
jums užtikriname smagi} ir 
malonų laikų ir pasidrauga-
vimų. hJ'ilIlB

Iš anksto tariu visiems 
.nuoširdų ačiū!

Kun. H. J. Vaičiūnas, kleb.

X Pargrįžę iš L. Vyčių 
Seimo West Sidės delegatai 
džiaugiasi visu seimu ir jo 
nutarimais. j Į

X Aušros Vartų par. Blai
vininkai turės susirinkimų 
sekmadienyje tuoj po sumos. 
Jų kilnių darbuotę verta vi
siems remti.

X 7 Labdarių kuopa tikisi 
padaryti Centrui gero pelno 
antrajame Labdarių Sų-gos 
piknike, rugp. 31 d. Labda
rių farmoj.

X Aušros Vartų vyrų ir 
moterų dr-jos susirinkimas 
bus nedėlioj 1 vai.

X Misijonierius Tėvas A. 
Petrauskas visai jau sveikas. 
Labai dėkingas d-rui A. J. 
Jovaišui už suteiktų patarna
vimų.

X Mokyklos gražinimas jau 
beveik baigiamas. Tikimasi, 
kad visi katalikai tėvai savo 
vaikus leis į parapijos moky
klų, kur jie ne vien mokomi, 
bet ir vaikučių širdys auklė
jamos. ( jJį;

KATALIKIŠKAS LAIKRAŠ
TIS NAMUOSE — YRA 

SAULĖS SPINDULYS

15 METŲ SUKAKTUVIŲ 
LAUKIANT.

Brighton Park. — Liet. 
Vyčių 36^ kuopa šiais metais 
švęs 15 m. sukaktuves, rūgs. 
21 d«., N. P. P. Š. parap. svet., 
44 ir Fairfield gatv., kur 
rūgs. 23 d., 1915 m. kp. Su
organizuota pasidarbavus da
bartiniam; klebonui kun. 
Briškai, R. Andrelunui ir S. 
Kvietkui, kuris buvo išrink
tas ir pirmutiniu pirmininku.

Visi organizatoriai daly
vaus iš ryto Mišiose, kurios 
bus laikomos mirusių narių in 
tencija ir nariai, buvę ir da
bartiniai, priims šv. 
Komunijų. !

Vakare įvyks didelis ban- 
kietas. Kuopos merginos pa
ruoš skanių valgių. Komisija 
ruošia vienų’ geriausių progra

p. V. Paukštis, dabar turįs 
hardware krautuvę 2701 W. 
47 St. jau prisiuntė $2 kuo
pai paremti ir dalyvaus su
kaktuvėse. Kiti irgi žada ne
atsilikti. a į
Atsišaukimas į senesnius na

rius.

Liet. Vyčių 36 kuopa at
sišaukia į buvusius narius, 
kviesdama dalyvauti bankie- 
te, rūgs. 21 du ir tapti rėmė
jais, prisiunčiant $1 ar dau
giau. Tiems bankiete bus vel
tui įžanga ir jų vardai tilps 
“Drauge”, “Vytyje” ir pro-' 
gramoj.

Jūs, senieji nariai pradė
jote darbų, kurį iki šiai die
nai rėmėte. Ir dabar neatsi- 
likte! į
Atsišaukimas į pavienius ir 

biznierius.

L. V. 36 kuopai sukanka 
15. metų gyvavimo. Ji nori 
tų įvykį gražiai paminėti. Jū
sų pagelba reikalinga. Prisi
dėkite ir būkite rėmėjais, at- 
siunčiant nors už vienų bi
lietų — $1 bankietui. Jūsų 
vardas tilps “Drauge”, “Vy
tyje” ir programoje su ad
resu ir pažymėjimu, kokį 
biznį turite. • • Į Į.

Visos aukos turi būti simu 
čiamos L. V. 36 kuopos Rėmė

Pirmutinis klubo susirinki 
mas įvyks rugp. 9 d., parap. 
mokyklos kambary, 7:30 vai. 
vak. Visi nariai susirinkite ir 
naujų atsiveskite.

Šiam susirinkime bus svars 
tomą apie ateinantį sezonų ir 
apie klubo konstitucijų.

Red Cherris.

INTERVIEVV SU DR. IR 
P-NIA RAKAUSKAIS

jiems visa širdimi. Jie ten pe
rka netikusius bonus ir kiša 

Brangūs Tautiečiai, dabar savo sunkiai uždirbtus centus, 
esant bedarbei, lietuviai ture-10 Pas^u^ P° laiko skundžiasi
tų biskį atsargiau apseiti kas-į^ad likosi apgauti, 
dieniniame gyvenime, t. y. ne- Į Kodėl mes negalime išmes- 
skleisti neteisingi} paskalų ir ti iš savo tarpo tų prakeiktų

(Tusu nuo 5 pusi.)

primena nemirštinos atminties 
Onų Pocienę. Pas jų ir pre
tenzijų nėra. Ji talentinga

neklausyti pletkų nežinant ti
krų faktų, nes tas daug ken

paprotį užvydėti ir nepasiti
kėti savaisiais. Mes visi nega-

kia mums kasdieniniame gy- lime būti viename biznyje nei 
venime. Mažiau tedirbant rei- turėti vienokį turtų. ,Vieni e-
kėtų mažiau ir praleisti. šame biednesni, kiti turtinge-

Turintiems pinigų dabar y- sni, bet daugiausiai ne tie pra-
ra gera proga pirkti nuosavy
bes, prapertes, k. t. namus ar
ba lotus, nes jų kainos yra la
bai pigios ir yra žinoma, kad 
trumpame laike viskas pakils

lobsta, kurie daug uždirba,
bet tie, kurie moka taupyti ir 

• • •nesiduoda save svetimtaučia-I
ms išnaudoti.

Šiandien esant tokiam dide-
taip kaip ir pirmiau kad bu-; liam būriui lietuvių Čikagoje, 
vo. Ilgai netrukus darbai pra- ar negalėtumėm nors sykį pra
dės eiti geriau. Jie buvo su-

mėnininkė, mylinti dainų ir st°j? nusilpnėję iš priešas
muzika ir jų gražiai interpre
tuoja, natūraliai be triukšmo, 
su dideliu skoniu ir aukštu 
artistiniu supratimų.

Ponia Rakauskienė, įprašy
ta savo gerbėjų ir prietelių, 
mano duoti koncertų rudeniop, 
kur nors lietuvių centre. Tu-

ties nagrinėjimo ir sutaisymo 
naujų Muitų AVashingtone, ku
rie buvo pravesti keletu mė
nesių atgal.

i Iš priežasties bedarbės dau
gel lietuvių, lenkų ir kitų tau
tiečių ėmė pinigus iš bankų ir

dėti draugiškiau tarpe savęs 
sugyventi. Mums nereikia nu
sižeminti prieš svetimtaučius, 
nes mes iš (jų nesitikime jo
kios malonės. Mes atvirai ga
lime apseiti be svetimtaučių. 
Turime savo atsakančius ad
vokatus, gydytojus, daugel vi
sokių biznierių, kurių daugu
ma yra teisingi, taipgi turimedėjo į baksus nustodami nuo-

rėeimei progo sT jos dainavimu 5im.a« ir 'darydami skriaudi) save finansines įstaigas, tat- 
netik sau, bet ir visiems biz- ,rįos stovi ant gerų pamatų ir 
nieriams. Vietoje pasitikėti yra gerbiamos net ir svetim- 
teisingomis ypatomis, kurios taučių. Tiktai mums reikėtų 
per daugel metų yra biznyje geriau susiprasti tarpe savęs 
ir pasiklausti jųjų rodos, mū- įr nors sykį pradėti viskų vy
si} tautiečiai daugiausiai eina
pas svetimtaučius ir pasitik:

pasidžiaugti ir pasigrožėti di
deliu progresu, padarytu be
studijuojant užrubežyje. Kon
certo laikas ir diena bus pa
skelbti vėliau.

Tad tiek apie šių įdomių ir 
malonių šeimynėlę. Jie mums 
brangus kaipo inteligmtai, 
profesijos žmonės, geri pa
triotai ir tikri iš įsitikinimo

jų Fondo pirmininkui, Zig. katalikai.
Vyšniauskui, 2517 W. 43 St., Pažinkim savuosius, rem-

kdyti su sveiku protu, 
i Tikras Tautietis.

■ Reumatizmas sausgžlė': A. BITINO
Chicago, UI.

Red Cherris.

IŠ VYTAUTO TEAT. 
KLUBO.

Brighton Park. — Vytauto 
Teat. klubas, praleidęs atos
togas, pradės rengtis prie 
naujo sezono — lošimų.

Atsimenam, kaip “Lošimiai

kim juos ir įvertinkim. Ne
daug mes turim “tikrų žmo
nių” (visoj tų žodžių prasmė
je) šiuose laikuose...

Ilgiausių metelių Dr. Ra
kauskui ir jo simpatingai lak
štutei, poniai Elenai.

Raporteris.

Nedkankyklte skaus-
“ mala. Reumatizmu* Sauagėle, _
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėilunrlu
g — rašmenų auklmu: dm akau- ■ 

dėjimai naikina kūno ryvyb* g
■ Ir dainai ant patalo paąuldo.
■ CAP8ICO COlfPOUND mo- 1 
g atle Išnarai pratallna virfml- ■

nėtaa Ilgas; manu Kandie dan- g 
" gybė žmonių siunčia padėka-
■ tonai pažvelk* Kalne Ito per "

paltą llo arba dvi ui 11.11. ■
Dukart tvirtesnė Tie. g

■ Knyga: "(ALTINIS BTBI-
■ KATOB*’ augalais gydytleo. kai- ■
_ na centų. ■

PAMINKLŲ DIRBTUVĖ
3958 West 111 Street

Chicago, III.
Tel. Bevelry 0005

KETURNEDĖLIO SUKAK
TUVĖS

A.+A.

ONA LAURINAITĖ
Mirė liepos 12, 1930, o po 

gedulingų pamaldų Aušros 
Vartų par. bažnyčioj palaidota 
liepos 16 d. šv. Kazimiero ka
pinėse. Buvo suaukus 19 metų 
amžiaus.

Paliko didžiame nuliūdima 
tėvą Antaną, motiną Kotriną, 
broli Adolfą ir seserj Silviją ir 
gimines.

Keturnedėllo mirties sukak
tuvėms paminėti užprašėme 
šv. Mišias rugpj. 12 d. 6 vai. 
Ir 8 vai. .ryta su ekzekvljomls 
Aušros Vartų par. bažnyčioj.

Visus gimines, pažįstamus Ir 
kaimynus Širdingai prašom* 
pagal Išgalę atsilankyti } tas 
pamaldas Ir pasimelsU už a. a. 
Onos sielą.

Nulludust:
Laurinaičių Šeimyna.

, Remkite tuos biznierius ir 
profesionalus, kurie garsi- * 
■naši dienraštyje “Drauge.” i

; Justin Kulis
■ BUS Boatb Haleted Street
B CHICAGO. ILL.

Vienatlnla lle- 
-tuvls, kurią 1S- 
’ dirba europlS- 
ko Ir ameriko
niško akmens
paminklus.

Pasirinkimas
didžiausias, 
kainos žemiau 
sios.

Pirmas prie
šais šv. Kazl- 
vartua.
miero kapinių

SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS g
J. F. Radžius
GRABU ISDIRBYSTEJ

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

1. Nereikės mokėti komlšinas graboriul už 
grabą.

2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoja ■
graborių. ™

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

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

J. F. Radžius
Pigiausias Lietuvis Graborius Chicagoje

Ofisas: Skyrius:
668 W. 18th St. 3238 S. Halsted St

Tel. Canal 6174 Tel. Victory 4088

. t
J

K I I

GERO BANKO YRA ŠIE:
SAUGUMAS

STIPRUMAS

STROPUMAS PATARNAUTI

Šis bankas buvo įsteigtas 1868. Jisai be per
traukos veikė — SAUGIAI — nuo pat įsikūrimo.

Šio banko stiprumas yra aiškus iš jo turto au
gimo. 1868 m. jo turtai siekė tik keletos tūkstančių 
dolerių, o dabar 1930 metais turi daugiau kaip tris
dešimt tris milijonus ($33,000,000.00).

Atlik bankinius reikalus čia 
tikrintas.

saugumas už-

THE STOCK YAROS NATIONAL BANK 
THE STOCK YARDS TRUST & SAVINGS BANK

4150 So. Halsted Street
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Šeštadienis, Rugpj. 8 d., 1930 DilUBIB

G R A B O R I A I: C H I C A G O I E D A K T A R A
Telefonas Y arda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAM UOTO JAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama. «

3319 AUBURN AVENUE 
Cliicago, Illinois

S, M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė grali koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

PRANEŠIMAI.

S. D. LACHAW±CZ
LIETUTIS GRABORIUS

-Pa tarnaite laidotuvėse kuoplgiau- 
■la. Reikale meldžiu atsišaukti, o

' mano darbu bncite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 Arba 251<

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

1439 S. 43 Court Cicero, HJ.
Tel. Cicero 5927

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS EJ.ET. GRABORIUS 

CHBCAGOJE ,
Laidotuvėse pa

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

|i« dirbystės.
OFISAS

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

3 Victory 4088.

Phone Boulevard .4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 AUBURN AVENUE

J. Luleviflus
GRABORIUS IR 
BALSAM GOTOJ A8
Patarnauju laido
tuvėse vlsos^^nle- 
ato Ir miestelių 
dalyse. Modemiš
ka koplyčia veltui.
1103 S. Halsted 
St. Chicago, III. 

Tel. Victory UIS

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VĘDĖJAS

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

Tel. Boulevard 6203

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

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadiey Llc.
Koplyčia Dykai

710 AVEST 18th STREET
Canal 3161

A. PETKUS GO.
LIETUVIS GRABORIUS 

Nauja graži koplyčia dykai 
4256 SO. M0ZART ST. 

Tel. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

O f t I * B

4603 S. Marslifield Avenue
Tel. Boulevard 8277

/

Priešseiminis L. R. K. Fe 
deracijos, Chicagos Apskri
ties, susirinkimas įvyks tre
čiadieny, rugp. 13 d., Aušros 
Vartų par. mokykloj.

VYTAUTO MEDALIAI GA
TAVI.

šiuomi pranešame Vytauto 
Didžiojo Sukaktuvių Komite
to skyrių valdyboms, kad Vy
tauto jubiliejiniai medaliai 
jau yra padaryti. Norintieji

Valdyba. jų gauti, kreipkities į p. Jonų

Telefonas Grovehlll 8263

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

6 Ir 7 iki 9 vai. vakaro. 
8eredomls nuo 9 — 12 vai. ryto. 

Nedaliomis pagal sutartj.

DR. J. J. K0WARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavltt 

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

Nedėlioj pagal susitarimų

St

Ofiso Tel. Victory 3887

Of. Ir Re*. 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 7-8 

vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po
— ' plet. Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 vak. 

' Šventadieniais pagal sutarimą.Ofiso Tel. Virglnla 0036
Krotkų, komiteto finansų ko- Rezidencijos: Van Buren 5858

Liet. Vyčių Chicagos Aps- ‘ misijos iždininkų, Metropoli-
kričio mėnesinis susirinkimas 
įvyks trečiadienyj, rugpiučio 
13 d., 8 vai. vak. Šv. Juozapo
parap. svet., prie 
Marąuette avė.

88 St. ir

tan State Bank, 2201 W. 
str., Chicago, UI.

V. K. Valdyba.

22

. 'mėnesinį susirinkimų sekma- 
Atstovai raportuos apie sei- | jr , dieny, rugpiučio 10 d., parapi-111U.

L. V. Ch. Apskr. Valdyba.

Marąuette Park. — Šv. Bar
boros draugija turės piknikų 
Marąuette parke, nedėlioję, 
rugpiučio 10 dienų.

Mėnesinis susirinkimas dr- 
jos bus taip-gi nedėlioję, pir
mų valandų po pietų. Po su
sirinkimo visos eisime į pik
nikų.

Raštininke.

Brighton Park. — Labdarių 
Sąjungos 8 kp. susirinkimas 
įvyks rugp. 10 d., tuojau po 
pamaldų. Kviečiami visi su
sirinkti, nes yra svarbų da
lykų svarstymui.

Valdyba.

Dievo Apveiados Parap. —
Draugija Susivienijimo Bro
lių ir seserų Lietuvių laikys

T.' .r ■■iu't

Ambulance Patarnavimas
J

Mes esame vienatiniai lietuviai graboriai, kurie turime ambulance patar
navimą.

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

sius ir čia jy 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. Fairfleld Avenue

Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49th Ct., Cicero

Tel. Cicero 3794 
SKYRIUS

3201 Aubum Avenue Tel. Boulevard 3201

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

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

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

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Dxev*l 9181

DR. A. A. ROTH
Tel. Canal 6764 Republic 8466

DR. A. RAŠKUS

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette

DR. A. L. YUŠKA
0098

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

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
Kampas 31 Street 

[VALANDOS:' 1—3 po plet. 7-8 vak. 
Nedėliomis Ir šventadieniais 10-13

Tel. Hecnlock 8700 
Rez. Tel.

jos mokyklos kambary, 1 va
landų po pietų. Kviečiame vi- 
sus narius susirinkti ir užsi-, 
mokėti pasilikusias skolas.! ofisas
Kiekvienas taip pat atsiveskit 1900 S. HALSTED STREET 
nors po vienų naujų narį. Da- ? 
bar lygiomis teisėmis priima- j 
mi vyrai ir moterys iki 40 
metų Veltui nUO įstojimo mO- ' Namuose 2-4 po plet, ofise 6-8 ▼. v. 

kesčio.
Juozas Blankus, pirm

NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.
Valandos: prieš pietus pagal sutartj.

TeL Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

Brighton Park. — Draugija 
Gvard. pirma Div. Šv. Kaži-1 
miero Karai, laikys mėnesinį 
susirinkimų sekmadieny, rugp. 
August 10 d., 1930, Nekalto 
Prasid. Šv. M. P. parap. mo
kyklos kambaryje, 2 vai. po 
pietų. Visi nariai kviečiami 
dalyvauti, nes turime daug 
svarbių reikalų svarstymui.

Valdyba.

North Side. — Mot. Dievo 
Aušros Vartų dr-jos susirin
kimas bus 9 'd. Rugpiučio, 
7:30 vai. vakare, parap. sve
tainėj. Malonėsite narės susi
rinkti, nes daug yra svarbių 
reikalų svarstymui. Gi nedė
lioj, 10 d. rugpiučio, dr-ja ren 
gia šeimyniškų išvažiavimų 
Jefferson miškuose.. Kviečia 
visus northsidiečius dalyvau- 

Įti. Linksmai laikų praleisime.
Rengimo Komisija.

Brighton Park. — “Vytau- 
Įto” teatrališkojo klubo po a- 
tostoginis pirmasis susirinki
mas įvyks šeštadienyje, rug
piučio (Aug.) 9 d., Nek. P. 
parap. mokyklos kambary, 8 
vai. vak. Visi nariai prašomi 

| būtinai dalyvauti, nes svars
tymui yra svarbių reikalų, 
ypatingai dėl sekančiojo se- 

Izono maršruto.
Valdyba.

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

AR ŽINOTE, KAD
Iš Lietuvos vyrai, kaipo milžinai 

atvažiuoja ir visiems čamplonams 
per nosis duoda.

Taip Ir T. A. D- tonikas visiems 
seniems tonikaipn duoda ir apgali.

T. A. D. dar tik kelių metų senu
mo, o Jau turi tūkstančius vartoto
jų Ir nuo Jų padėkavonlų. T. A. D. 
būdamas vienoj formoj, gydo daug 
ligų. Reikalaukit iš savo aptlekos ar
ba lšdlrbystės.

T. A. D. PRODUCTS 
8133 So. Halsted St. Chicago, UI.

DR. B. ARON
Prospect 06X8

GYDYTOJAS IR CHIRUR.GAS 
Ofisas 6155 South Kedzie

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

GYDYTOJAS.
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAB 
Gydo staigias Ir chroniškas Ilgas

vyrų, moterų Ir valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis Ir eeredomls tik 

Iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 AVEST 22nd STREET
CHICAGO

fŪfl

Telefonas Boulevard 1939

Dr. S. A. Brenza
Ofiso Valbndos:

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

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

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belsklo-Rakščio aptie- 
Icos) po nr. 2423 West Marąuette R d. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1938.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 Iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7828 
Res. 6641 S. Albany Avė. Tel. Proe- 
pect 1919. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

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

Tel. Kenwood 6107
Valandos:

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

apart šventadienio Ir ketvirtadienio

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

DR. S. A. DŪWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, 0. P. D.

Tel. Lafayette 5798

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

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

DR. ŽMOIDZMAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAI IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drexel 8322 

Vai.: 8 iki 19 ryto 
6-8 vaL vakare

DENTISTAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

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

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6669

F'DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED BT.

PRANEŠIMAS
Tel. Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS

Persikėlė j nauja vietų po num.

1545 AVEST 47 STREET
šalę Depositors State Bank skersai 1 

Peoples National Bank arti 
Ashland Avenue

.Rezidencija 6600 So. Arteslan Ava, 
Valandos 11 ryto Iki 2 po pietų 

6 Iki 8:80 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
i VaL: ryto nao 19—12 nuo 2—4 ps 

pietų: 7—8:29 vakare 
Nedėliomis 19 Iki 12 

Telef. Midway 2880Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 AVHST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutartį

Ofiso Ir Res. Boulevard 5912

DR. A. J. BERTASH
3464 80. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 Iki 2 pa 
pietų Ir 8 Iki t vai. vakare 

Rea 1291 8. WALLACE STREET

Rez. Tel. Mldvay 5513

DR. R. C. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 24-taa Street 

Telef. Wilmette 196 arba 
Canal 1718

Valandos: 2 Iki 4 p p. Panedėllals 
Ir Ketvergald vakare

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių {tempimų kuris 
esti priežastimgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštj. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractus. 
Atitaisau trumpų regystę Ir tolimų 
regystę.

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.
Tel. Boulevard 7589

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 
N adė bo mis: nuo 10 iki 12.

Boulevard 7589
Rez.

-

Tel. Boulevard 1491

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 3 — 4 n Pu 

T—» vakare

Hemlock 7691 j

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue

DR. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams ilnoznas per 29 
metus kaipo patyręs gydytojas, chl- 

! rurgas ir akušeris.

Gydo stalgias ir chroniškas Il
gas vyrų. moterų Ir valkų pagal nau- 

I jauslus metodus X-Ray ir kitokius 
'elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 AVEST 18 STREET
Pirminn Dr Gn«?qen *n-s Į VALANDOS: Nuo 10 — 13 pietų Irnrmiau ur. uussen ture- nuo 6 1W 7:10 val vakxra ,

Tel. ofiso Canal 8110 Rez. So. Shord 
2238, arba Randolph 6800.

Val.: Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

Įsitaisė modernišką ofisą _po 
num. 4847 AV. 14 St. Cicero, 
III
jo ofisą North Sidėj, o Cice-
roj laikė skyrių. Dabar Cico- 
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, pa- 
tarnavimą teikia už prieina-
ta i““’-_____ ;_____

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 1300

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nuo 2 Iki 3 po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Ned8L nuo 10 Iki 13 dienų L*
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ŠV. ANTANO PARAPIJOS PIKNIKAS ir KERMOŠIUS
Nedėliojo, Riipn (Augint) 10 diena, 1930 m.

Bergmans Grove Darže, Riverside, Illinois

Good Time ir visokių linksmybių užtikriname! Buck Jonės muzika. Klaipėdos 
Alus, Kauno Kindziukai, Jurbarko Papsas etc. Imtynės tarp Troškio ir Klebono 
tuoj po piet. (Kviečiame Visus Ciceros Chicago, Bulvarų ir Apielinkės Lietu
vius:

KOMITETAI ir KLEBONAS.

ŽINIŲ-ŽINELĖS
X Pereiti} ketvirtadienį iš 

atostogų grįžo “Draugo” red. 
p. L. Šimutis.

X Dr. S. Brenza, pervažia
vęs visų Europą, jau grįžta 
Amerikon sveikas.

X Waukegano lietuviai ir
gi darbuojasi Vytauto 500 m. 
suk. paminėjimo surengimu. 
Ruošia nepaprastas iškilmės.

lietuvių pulkai, kurie rugp. 
31 d. vyksiu į naują Labd. 
Sąjungos ūkį — grybauti ir 
riešutauti. I !

X Vytauto suk. minėjimo 
komitetas skelbiasi nebijąs 
nei karščio nei šalčio. Jis rim
tas ruošiasi prie maršavimo 
spalio 27 d. į Ashland audi
toriją. Kas veikiama kitose 
kolonijose!

X Ryt Šv. Antano parapi
jos piknike, Bergmans darže,

von, kur baigė vidurinį mok-id. Bergmano darže. Jos va
šią (gimnaziją). Grįžęs Ame-1,dovaus restorane ir gamins
rikon eina aukštesnius moks
lus.

X Šv. Onos dr-ja Dievo 
Apveizdos par. salėj turės 
savo mėnesinį susirinkimą 
rugpj. 10 d. ir išrinks dar
bininkes į “Draugo” pikniką.

svečiams valgius.
X Surašė 'Aušros Vartų 

par. talkininkų praleista šie: 
J. Gikis, J. Kamarauskas, 
Pov. Skirmontas, Jurgis Bu- 
,bnis, Kaz. Belužis, Jonas Ku- 
likauskutis, Antanas Pūkis,

REDAKCIJOS PASTOS 
DĖŽUTĖ.

vių kalbą. Patys išverskite — 
įdėsime.

REAL ESTATE

“Draugo” skaitytojui (Ci- D A l"l I f"l
cero, III.). Redakcijos darbi- K A U I U
ninkai taip apkrauti darbais, Jei jūsų radio nedirba gerai,
kad nei kalbos nėra apie ver
timą angliškų plekatų į lietu-

tai šaukite
A. J. ŽVIRBLIS 

Lafayette 8227 Chicago, UI.

prisirengė prie savo parapi- 
ui j •• /-.u- - - ■ - - jos kermošiaus, kurs įvyks

JT* Sak_°ma nePaPrastos ris' j sekmadieny, rugpj. 10 d. Berg 
tynės. Keužsivils, kas nuva- inano Jarže. Jos piknike dar- 
žiuos pažiūrėti.

Apskričio priešseiminis susi 
rinkimas bus rugp. 13 d., pa
prastoj vietoj.

X Ateinantį rudenį L. V
“Dainos” choras Lietuvių
nuditorijoj žada statyti scenoj 
naują operetę — “Raganius”.

X Rūgs. 1 d. Marijonų far- 
moj bus didelis kermošius. 
Laimingasis parvažiuos Chi- 
cagon su nauju automobiliu. 

X Jau organizuojasi dideli

X Ciceriečių Dievo Moti- j Miliauskaitė. Iš viso vyrų y- 
nos Sopulingos dr-ja šauniai ra 60, o moterų ir merginų

buosis restorane. Tos pačios 
X L. Vyčių Centro valdyba narės po vadovyste p-nios 

nauju organo “Vyties” re- Elzbietos Vasiliauskienės ta-

34. Visi talkininkai dalyvaus 
antrame Aušros Vartų par. 
piknike.

BUDRIKO VALANDA

Ryt, t. y. sekmadieny nepa
mirškite lietuvių radio valan- 

bų pilną iniciatyvos vytį p. J. narių ir pasidarbuoti “Drau-įdos iš stoties WCFL nuo 1 
Lapinską. P-as J. Lapinskas go” rudeniniame jormarke j iki 2 vai. Bus geras progra-1 
yra Amerikoj (Chicagoj) au- bei piknike, rugpj. -Aug. 24Imas, dainos ir muzika, 
gęs, jaunas parvežtas Lietu-

. daktorium išrinko jauną, ga- riasi sudaryti gerą' skaičių

MARGUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

toksinių Ir sida- 
orinių daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių, 
rekordų Ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8380

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZPRESS

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

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

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir j 
kitus miestus.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:

J. MEZLAIŠKIS
Generalis Kontraktorius

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

2453 WEST 71 STREET 
Tel. Republic 4537

M. ZIZAS

AUTOMOBILIAI

Namų Statymo Kontraktorius 
Statau Įvairiausius namus prieinama!

kaina.

7217 S. CALIFORNIA A VE'
Telefonas Hemlock B524

MES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, medinių pa
darom mūrinius, apmurinam 
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

DE SOTO IR PLYMOUTH WILLYS, WILLYS KNIGHT 
IR WHIPPETGeriausios Rūšies Automobi

liai.
Ateik pažiūrėti musų nau

jausių DE SOTO ir PLY
MOUTH Chrysler išdirbystės 
automobilių už labai prieina
mą kainą.
Naujas De Soto $885.00 f.o.b. 
Naujas Plymoutb $590.00 f.o.b.

GAGE PARK MOTOR 
SALES

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

Telefonas Prospect 5669

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažą kainą.

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės J mus

WHITE SOX MOTOR SALES 

610 West 35 Street
Tel. Tards 0B99

HUPMOBILE
Geriausi Ir Stipriausi Automobiliai.

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

BALZEKAS MOTORS 
6012-14 So. Kedzie Avė.

Telef. Republic 9004

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
Kaina 9845.00 F. O. B.

Jei manai pirkti karą, pirmiausiai
ateik pas r.ius Ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius už žemą kainą.

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

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: Vainoras, J. Lankys 
Telefonas Lafayette 0000

3962 Archer Avenue

Telef. Republic 6396
D. GRICIUS

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip ir

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

i Tel. Lafayette 8662 Ofisas ir Res. 
ir 2384 4401 S. Mozart St.

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

Notary Public
Skyrius 4429 So. Fairfield

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

G. Na vadom skis, Savininkas 
Elektros kontraktorius

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

FOUR LEAF CLOVER 
CONSTRUCTION

Fundamentai 
Cementiniai bloksal 
Garadžlai, porčial

2 metų lakto Išmokėjimui
Taipgi budavojam visokius naujus 

namus.

436 W. 45 St. Yards 2124
Arba

2100 W. 23 St. Canal 5065
SENIAUSIS LIETUVIS 
Elektros Kontraktorius.

Suvedu elektrą kaip J naujus taip 
ir senus nsfrnus. Taisau ir jdeidu vi
sokius motorus. Užlaikau elektrikinių 
daiktų krautuvę.
W. P. STEPHAN ELECTRIC CO 

2522 So. Halsted Street 
Telef. Vlctory 7452

Wm. J. Kareiva
ĮVAIRUS PARDAVIMAI

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės Ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage Ir parupinam 1 ir 2ud 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei
singas Ir greitas patarnavimas

4425 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0465

Phone Virgiui* 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

Savininkas
Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, Sau
kit

GREEN VALLEV 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių. 

4844 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard J 389

Rakandai, 8 <motų valg. setas, (3 5, 
3 šmotų mieg- $8, 7031 Elizabeth
St. Tel. Triangle 2987.

Pigiai 4 kamb. rak. Mohair setas, 
kiniški kaurai, radio, patalinės ir 
tt. Mrs. Walker, 422 Siegel.

Tel. Lafayette 6719

IŠRENDAVIMUI

Rendon 2502 Seminary avė., 5 ir 
6 kamb. gražiai išdek., pečium šild. 
Greitas geso šildytuvas. Renda $30 
ir $35. Matyk Mrs. Dow.

Rendon 4722 Armitage avė., 5 
kamb. štymu šild. 2-ras fl., gražiai 
išdek. Privatis inėjimas. Renda tik 
$50.

IŠRENDAVIMUI 4 ir 5 ka
mbarių flatai su vėliausios 
mados įrengimais: šiluma, e- 
lektrikiniai icebaksei, vanos ir 
pečiai. Reikale- atsišaukite į:
, J. KULIKAUSKAS

2322 West 24th Street

REIKALINGI
Penki vedėjai į Utah Meat 

Stores. Turi būt su geru pa
tyrimu toj šakoj ir taipgi ap
sišvietę ir atsakomingi. Alga 
$60 į savaitę ir komišinas. At
sišaukite nuo 10 vai. ryto iki 
4 vai. po pietų.

608 So. Dearborn St. 
(Transportation Bldg.) 

Room 832

14 metų mergaitė paieško 
vietos prie namų darbo Kuo
som valandom nuo mokyklos.

Adresas:
MIKE GUTAUTAS 

2213 Charleston Street
Mergina, kuriai reikia namų, ne

didelė alga. M. Shapiro, 1432 So. 
Kenneth.

$20.00 ĮMOKĖTI PERKANT 
VARTOTA KARĄ IR 

$100.00 NAUJĄ
Išmokėjimui duodame 18 mėnesių 

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

Willys, Willys Knight ir 
Whippet Pardavėjai 

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

Telefonai Republic 0141

NAUJI STUDEBAKER
FREE WHEELING 18 HERF.l ’ 
Ateikite Ir pažiūrėkite Naujus 8TU- 

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

MIDLAND MOTOR SALES
KABULIS Savininkas

4492 Archer Avenue
Telefonas Lafayette 7189

A. M. BUTCHAS
Maliavų ir visokių geležinių 

daiktų (hardware) krautuvė.
Atliekame maliavojimo dar

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

4414 So. Rockwell St. 
Tel. lafayette 4689

Phone Republic 4949

PETRAS GRIRAS
Moliavojimo Kontraktorius

Mes moliavojlme, dekoruotame Ir 
Išpoperluojasne visokius namus. 
Musų kainos labai prelnamos ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

Skrybelnlnkal, su dideliu patyri
mu. Kreipkitės tuoj. Felsenthal Hat 
Co. 65 E. South Water St. Room 
1005.

MŪRGIČIAI-PASKOLŪS

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo Kontraktoriua 

Maliavų Ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas stakas.

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ

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

Public Mortgage Ezchange

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

2134 So. LEAVITT 8T.

šapos Telef. 
Hemlock 2847

CHICAGO
Namų Telef. 

Republic 5688

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuviu, lietuviams patar
nausiu kuogeriauala.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

JOHN YERKES
Plumbing A Heating Lietuvis 

KONTRAKTO RIU8 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos

24&2 WEST 69th STREET

SKOLINAM PINIGUS
$50,00 iki $30,000 

neimam komiso iki $300.00
J. NAMON & CO.

Po Valstijos Priežiūra
6755 So. Westem Avė.
Telefonas Grovehill 1038

Privatiškas sav. parduoda
3 šm. madnas par’.or. setas
4 šm. riešutinis miegk. setas
8 šm. riešutinis valg. setas
2 9x12 Wilton kaurai
8 tūbų Stewart-Warner radio
5 šm. papild. pusryčių setas
Lempų, veidrodžių, coxwell, laik

rodžių, indų. Dviejų mėn. senumo. 
Galima i,r skyrium. Ateik su pasiū
lymu. 8228 Maryland avė., 1-mas 
Apt. Tel. Stewart .1875

Parsiduoda Kimball pianas 
Baby Grand-Playeris. Mažai 
vartotas, kaipir naujas. Par
duosim už teisingą pasiūlymą, 
7135 S. Rockwell St. 1 Lubos

AUG. SALDUKAS
REAL ESTATE

Rendavimas, Paskolos ir Apdrauda 
(Insurance)

4038 Archer Avė., Chicago, UI.

Real estate
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

REAL ESTATE

NEGIRDĖTAS RARGENAS.
Aut 63-čios g-vės biznio mū

rinis namas, štoras ir flatas, 
karštu vandeniu apšildomas, 
ir dviejų karų muro {pra
džius. Kaina tik $15,500, peš
ti $4,500.

Biznieriai nepraleiskit pro
gos, nes užmokat tik už lotą, 
o muro namą ir muro gara- 
džių gaunat dykai.

Mainų nepriimsim.

Savininką galima matyti 
nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vak. 
atsišaukti

2839 West 63 Street

MAROUETTE MANOR
Parsiduoda 5 kamb. su 

sleeping porch mūrinis bun- 
galow 6535 So. Francisca avė. 
Octagon front, tailių sienos 
toilete, blizgančiais langais, 
vandeniu šildomas. Parduo
siu pigiai arba mainysiu ant 
loto Marąuette Manor.

4 flatai 2-4 ir 2-5 kamb. 
naujas muro namas, 1-mos 
klasos įrengimas Octagon 
frontas, blizgančiais langais, 
garu šildomos, 3 karų gara- 
džius, prie Marąuette Parko, 
7030 So. Fairfield Avė. Kai
na prieinama. Į mainus pri
imsiu mažą namą ar bunga- 
low.

Prie to jeigu jums nepa
tiks viršminėti namai, tai tuo 
met mes galėsim pastatyti pa
gal jūsų norą gerai ir priei
nama kaina.

KONTRAKTORIUS

JUOZAS VILIMAS
4556 So. RockweU St.

Tel. Virgiui* 2054

Namų pienai, 5 setai 2 fiatų ar 
katidžių, $10, Specialiai užsakymai 
pigu?. Allison arkitektas. 116 So. 
Dearborn. Central 0728.

Pigiai nuo statytojo, 5 kamb. 
bung., k. v. šild. prie mokykit Sav. 
3440 No. Olcott, Lackawana 5663.

519 W. 65 PI. — 4 fiatų plytų 
nam. visi po 5 kamb., 4 karų gar. 
$19.750. Sav. Normai 2982.

Pardav. namas, 3 lot. vištos, kar
veliai, triuškiai. Kreip. Frank De- 
vos, Coal City 111.

2 fL med. po 6 kamb., elektra, 
vantos, 2 karų gar. $6,000. 3249 El- 
ston avė. Graceland 6892

Pardavimui Oak Parke, 5 kamb. 
Stucco front. bung., 37 p. lotas, gra
žus krūmai, 2 karų gar., išhr. Jėla, 
arti mok., dld. stikl. porčlus, netoli 
RMgeland & Diviston, tik $7,750. 
205 No. Loretl avė., Chicago.

BROOKFIELD
Namų pirkėjai, naujas Shingle 

bung., pigiai, 417 No. Park, Brook- 
field, III. bloko iki strytkarių. 
Sav. vietoj visada.

4 kamb. bung. 45 p, lotas, ap
tverta, porčlus, maudlnė, gražus kie
mas, sodas, $3,700 {mok. % bloko 
t šiaurę nuo Addlson, 364 3 Panama 
avė. 8100 West

EVANSTON
Tvirtas plytų namas, didelis su 

medžiais, gėlės vasarai ir žiemai, 2 
karų ap. šildomas gar. 6 dideli 
katab., saulės kamb., plieno langai, 
lylavų spindulių stiklas, garų SU. 
tailių maud., lav., arti L k. Sheri- 
don k. ir ežeras. 2 metų atgal at
sėjo $28,600. Dabar už $21,000. 1315 
Jenks St., Evanston, Tel. Greenleaf 
5440

$14,000 karap. bung. 5 kamb., di
delė valg., mieg. porčlus. visai mod. 
Ui $11,800. Sav. išvažiuoja. 2401 S. 
Home avė. Berwyn.

4 res. lotai ant Glddings St. Pi
giai uš cash. 4041 No: McVicker avė.

Pigiai t kamb. plytų bung. Pa
matykite. Sav. 5420 Berenlce avė.

BRIGHTON PARK
Pasireuduoja 4 kambariai, e- 
lektra, vonia, aptverti porčiai. 
Renda pigi. Sav. visada na
mie. 1-mos lubos.

2526 West 45 Place

F A R M O S

Pardavimui prie Vlllage Winfleld. 
Du Page Co., III., 7 ak. augštos že
mės, arti mokyklų, bažn. 3 blokai 
J N. W. stot{. Pigiai. Sav. 4743 No 
Kllboum avė.

Pardavimui pigiai 108 ak. derlln- 
šesnėa Mainų neprliinslpt. Ge

ros išlygos F. Hellman, North Jud-
soa. J n d.


