
1
v

c* D R A U G A 8 ”
Vienatinis tautinės ir 
tikybinės minties lie

tuvių dienraštis Ame
rikoje.

“DRAUGAS”
The most influential 
Lithnanian Daily in 
America.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
No. 139 36 A C 0 P Y CH1CAGO, ILLINOIS PENKTADIENIS, BIRŽELIO (JUNE) 13 D., 1930 M.

“Draugas,” 2334 So. Oakfey 'Aveniu entered as second-class mater march si, 1916, at chjcacjo, Illinois under the act of march s, 1879

36 A C 0 P Y
Tiltfonat: Roostvelt 7791

METAI-VOL. XV

Vokietis Laimėjo Pasaulio Čampionatą
PRŪSIJOS FAŠISTAMS UŽDRAUSTA 

VILKĖTI RAUSVUSMARSKINIUS
Indijos Valdžia Tarias Kaip 

Rinkti Mokesčius
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UŽDRAUDĖ VILKĖTI 

RUSVUS MARŠKINIUS

2,000 STUDENTŲ ŠVEN
TOJO TĖVO AUDI

ENCIJOJE

VATIKANO MIESTAS, bi-
BERLYNAS, birž. 13.

Prūsijos valdžia, savo krašto \ 
fašistams uždraudė vilkėti ru-;rž. 13. — Šventasis Tėvas Pi- 
svus marškinius ruošiant bent jus XI vakar audiencijon pri- 
kokias pramogas. įėmė 2,000 studentų iš Grigo-

•• • , v v. , riaus Universiteto.Bavarijoj anksčiau rasista
ms uždrausta vilkėti dar ir 
organizacines uniformas.

Kaip Italijos fašistai vilki 
juodus marškinius, taip Vo
kietijos fašistai ligšiol vilkė
jo rusvus.

Studentai pagerbė Šventąjį 
Tėvų minint kunigystės auk
so jubiliejų.

Kartu su studentais buvo 
trys kardinolai, keturi amba
sadoriai Vatikanui ir keletas 
arkivyskupų ir vyskupų.

KARALIENĖ-NAšLĖ
NAMIE

BUKAREŠTAS, birž. 13. 
— Iš Bavarijos gryžo Rumu
nijos karalienė našlė Marie.
Jos sūnus karalius Karolis 

jų iškilmingai pasitiko.

Pranešta,

J NEW YORK. Vakar vakare 
(didžiuliame Yankee stadiume, 
-70J)00 žmonių akyvaizdoje, 
lietuvis. Amerikos kumštinin- 

ikų čampionas, Jack Sharkey 
ėmėsi su Vokietijos čampionu 
Mex Schmelingu. Nors mūsų 
tautietis gražiai pasirodė, ta-

čiau pasaulio čampionato šiuo 
tarpu dar nelaimėjo. Šių kum
štynių žiūrėtojai sumokėjo re
ngėjams 800,000 dol., iš kurių 
Sharkey ir jo oponentas gau
na po 25%. Šių kumštynių 
klausėsi per radio milionai 
žmonių.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

£

Tai Amerikos Jungtinių Valstybių Karo Laivyno Akademijos kadetų paradas An- 
napoly. Paskutiniu kartu jie parodųoja kadetų uniformose. Gaus mokslo laipsnius ir 
apleis Akademijos mūrus.

JUOS LAUKIA MIRTIES 
BAUSME CHICAGOJE

LĖKTUVO KATASTROFA ijis ir būtų spėjęs iššokti, jei 
TIES KAMENDULIAIS nebūtų sprogę sparnai, liet 

———» J gal jis manė dar šiaip lėktu-
Vienas užsimušė, kitas iššo- į vų suvaldyti. Tačiau tas val

ko SU parašutu | domas nesidavė ir kaip ak-
---------— į niuo pasileido žemyn. O be-

Še.štadienj, gegužės 24, die-į krintant iššokti jau nebuvo
GAUDOMI GALVAŽUDŽIAI ,no« metu niūsli aviatoriai da-įgalima.

irė šaudymo pratimus. Tačiau j Jo tėvams duota žinia apie 
Kaip paprastai po kokios 'neapsieita ir be nelaimės, ku- jisūnaus žuvimų. Gegužės 26 d. 

MASKVA birž. 13. __ Lie-1 CHICAG0 TURI 3 373 753'nors kruvinos galvažudžių ko- .,r*°8 auka krito 2-sios eskad-jryto 9 vai. Įgulos bažnyčioj• I ii • 1 • • 1 • 1^1 Į V V • ,1 •! J 1 1*
piami iš Francijos negryžo du 1 

• bolševiku, sovietų prekybos 
delegacijos nariu. Tai Beitin 
ir Stromberg.

Vyriausias sovietų teismas 
jiedviem paskyrė mirties bau-
įsmę. Jei jiedu gryžtų, būtų• • •’tuojau sušaudytu.

IMASI PRIEMONIŲ PRIEŠ 
INDIEČIUS

BOMBAJUS, Indija, birž. 
13. — Simla ir Bombajaus 
ministeriai su valdiškų moke
sčių rinkėjais turėjo konfere-

GYVENTOJUS

Tai oficialė skaitlinė. Tiek 
gyventojų čia surasta federa- 
lio cenzo laiku. Per dešimts 
metų priaugimas 672,048.

VERŽIAS UGNEKALNIS 
JAPONIJOJ

i TOKYO, birž. 12. — Sma
rkiai pradėjo veržtis ugnekal- 
nis Asama, už 90 mylių j 

LT "J ršiaurvakarus nuo sostinės —
įTokyo. Įkaitę akmenys ir pe
lenai naikina apylinkes. Va-

, v. ,T v. . , kar pradėjo lietis lava. Apli-mokescius. Nežinia, kas nuta- ... .v, . , .. nkiniuose miškuose lava suke-
„ ... v. . .. . ,lė gaisrus. Pavojingai sužeis-Savo ražu indiecių tautini- - . , . .

' . . . . „ . ,. . . ti trvs kalnų laipiotojai. Kinkų vadai visoj saly skleid-. .. ¥ . v. iti vos išgelbėta,zi-a kampanijų uz mokesčių
nemokėjimų. i Visas 8,260 pėdų aukštas

(kalnas apsiaustas juodais dfl-

Areštuotąs fconsulls -
Evanstone už pergreitų au

tomobiliu važiavimų areštuo
tas graikų konsulis G. Depas- 
ta.

Paimtas į policijos stotį ir 
tuojaus paliuosuotas. Jis rei
kalauja Evanstono policijos 
viršininko atsiprašymo.

vos taip ir šiuokart Chiea-,r*b‘s vyr- puskarininkis VIa- i už žuvusį atlaikytos gedulin
gos policijos viršininkas j>a- 'das Aras. Jis vienam lėktuve 
rėdė policijai išgaudyti visus įbrido su leitenantu Kav-aliau- 
žinomus galvažudžius. Jei tie .'ricu. Tačiau ties Kamendu- 
pasipriešintų, šauti be atodai- jliais, beskrendant pro Nemu- 
ros< jnų, jų lėktuvų ištiko avarija.

Išgaudyti galvažudžius pas-j Tai atsitiko 12 vai. 37 min. 
kirti keli policijos būriai. Pa-‘“r taiP bent rodA žuvusiojo 
trinkti pasižymėję šovikai. j'Aro laikrodi*.

Savo ražu laikraščiai nepa-j Kokių 300 metrų aukštumoj 
lankiai atsineša Į policijos vei-",jų lėktuvas išsyk kiek nusilei-

gos pamaldos. Pamaldose da
lyvavo kariuomenės vadovybė 
ir aukštieji karininkai ir avi
acija. Po pietų žavusis palai
dotas. “R.”

REZOLIUCIJA MACDO-

NALDUI—

kimų.

incijų. Tartasi kokių priemo- 
karalienės-našlės njų įmtį8 prieš gyventojus, ku- 

pirmoji užduotis bus karalių |Tje atsisako mokėti valdiškus 
sutaikinti su jo žmona Elena,
kuri su juom turi parlamento 
divorsų. Marie nori, kad Ele
na būtų karalienė.

Karalius gi pirm motinos 
parvykimo žmonų paskelbė 
karaliene. H

MANIU ORGANIZUOJA 

KABINETĄ

Visoj Indijoj eina įtariamų- . . •„ . . __ . mais, per kuriuos retkarčiaisjų sukilėlių areštavimai. Kai-’ . v. r
kur įvyksta neskaitlingos de
monstracijos ir riaušės.

BUKAREŠTAS, birž. 13. 
— Naujų Rumunijai ministe- 
rių kabinetų suorganizuoti ka
ralius pavedė buvusiam mini- 
steriui pirmininkui Maniu, va
lstiečių partijos vadui.

Maniu du kartu atsisakė 
būti valdžios priešaky. Bet 
karalius nerado atatink-ames- 
nių vyrų.

FRANCŪZAI APLEIDO 
KEHL

prasiveržia liepsnos.

. VARŠAVOJ SAUGOJAMAS 
BRITŲ KONSULIATAS

9 GAISRININKAI ŽUVO 

PRŪSIJOJE

BERLYNAS, birž. 13. — 
Plytų dirbtuvėje Quedlindbur- 
ge, Prūsijoj, gesinant gaisrų 
žuvo 9 gaisrininkai.

JAPONIEČIAI SUIMA 

KORĖJIEČIUS

TOKYO, birž. 13. — Man- 
džiurijoj japoniečių policija 
suėmė 22 korėjiečiu daugiau. 
Jie kaltinami terorizme.

• STRASSBURG, birž. 13. — 
Prancūzų kariuomenė visiš
kai apleido Pareinio miestelį 
Kehl. Vokiečiai gyventojai su 
francūzais atsisveikino tylė
jimu.

NESĄ KALBOS APIE 
DIKTATŪRĄ

BUKAREŠTAS, birž. 13. 
— Kilo kalbų, būk naujas 
Rumunijos karalius planuo

jąs pasiskelbti diktatorium, 
kad sutriuškinti savo priešus.

i Karalius tai visa užgina. 
Sako, Rumunija nereikalinga 
diktatoriaus.

BERLYNAS, birž. 13. — 
Bedarbių skaičius Vokietijoj 
padidėjo ligi 2,637,000.

Choralinėj sinagogoj Kaune 
buvo sušauktas visos Lietuvos 
protestuojančių sionistų miti
ngas. Priimtoj rezoliucijoj si
onistai nutarė reikalauti iš 
MaeDonaldo, kad vėl leistų 

“R.”

Ido, paskum vėl pakilo į vir
šų. Bet tuo pačiu momentu 
trūko sparnai, ir orlaivis pa-

------------- .Įsileido žemyn. Krisdamas dar
BOSTON, Mass., birž. 12. ’įįgmetė žvalgų, kuris su para- imigruoti į Palestinų. 

Tik dabar paaiški baise- išiutu iššoko į orų. 
nvbės, kas įvvko Bostono už-

Tačiau kad kiek — būtų

47 ŽUVO JŪROJE

lajoj susidaužus laivams.
Keleivinis laivas Fa i rfnx, J r«"es ik,it0 i Xem”-

plaukdamas į Baltimore, per Lain">i’ vidurJ’i<- ««"*»- 
miglas smogė į šonų plaukian- ties Viciūnais, buvo sala, ant 

kurios Įeit. Kavaliauskas ir iš-

DU VEIKALAI APIE 

VYTAUTĄ

Klaipėdos Vytauto Didžio-, 
jo gimnazijos mokytojas dr. 
Remeika rengia spaudai du 
veikalus iš Vytauto Didžiojo 
laikų. “R.”

Išnyko galvažudžiai

Chicagos policijos kt'i bū
riai nukaitė darbuojasi įvai
rius didžiuosius šio miesto ga
lvažudžius suimti ir uždaryti.

Jų niekur neranda. Po Chi-
icago Tribūne reporterio Lin- 
gle nužudymo jie visi staiga 
išnyko.
. Policijos viršininkas žadėjo 
.“valyti” miestų. Pasirodo, 
nėra .ko valyti. Suimta kele
tas tik antraeilių raketerių. 
i Devyni įtariami Chicagos

13. — jraketeriai buvo suimti New 
.Yorke. Visi paliuosuoti, kada

VARŠAVA, birž 
Priešais britų konsuliatų šia
me mieste žydai sukėlė demo- iChicagos policija nerado prie
nstracijas. Policija išvaikė mi
nias. Konsuliatų saugoja poli
cija.

Žydai protestuoja už snlai- 
įkymęi žydams ateivybės į Pa
lestinų.

» SUIMTAS POLICIJOS 
> VIRŠININKAS

žūties juo, įtarti nusižengi- , )k„ tiesioR jflron 
muose.

Siekla išlaikomybės ,
Keturi jauni broliai lakū

nai Hunter iš Sparta, III., Sky 
Harbor orlaivių stoties (Gle-

čiam kubiliniam laivui Pint
his, kuriuomi buvo gabenama Į Plaukė.. O iš ten ji išgelbėjo
500,009 galionu gazolinos. j draugai.

j Bet antrasis, Ačas, išokti 
Kubilinio laivo sonas sus-negalėjo ar nesuspėjo. Del ko 

kilo, kilo baisus sprogimas, įlėktuvo katastrofa ir
liepsnos apsiautė ir keleivinio jtrūko Rparnaį, pasakyti sun- 

,(laivo galų. Pinthis liepsnoda--|ku vieni mano> kad del per 
l,mas nuskendo. Su juom žuvo^gmarkiaug jr per 8taigaus pa- 
|'19 vyrų įgulos. ‘įsisukimo, kiti — kad pačiam

Gi 27 asmenys žuvo Fair- Į(Or]aįVy pasidaręs defektas. 
fax laive. Be to daug sužeis-! „ . , . . , v
tų. Įvvkus susitrenkimui, kai-f. , ,
knrie keleiviai iš F.irf.Co,JO ’w'!ko t,k y.enoe skevel.l-; tos. Kitom, gi pin.gai oriai- 

iros. Vyr. puskar. Acas, kai viais pristatomi ir reikalau- 
1 atbėgo žmonės, taip pat jau! jautiems išmokama. Tos ki- 
nealsavo.

IMAMI Iš BANKŲ 

PINIGAI

MIAMI, Fla., birž. 13. — 
Del nežinomų priežasčių čia 
ir kitur žmonės staiga puolė
si imti iš bankų savo padėtus 
pinigus.

Kai-kurios bankos uždary-

I tos uždarytos dėlto, kad ant 
Velionis yra kilęs iš Telšių greitųjų negalima gauti daug 

(apskrities, buvo 24 metų. Tik Į pinigų i(cash).
WASHINGTON, birž. 12. tprieš du metu baigė būtinųjų j ----- .-----------------

Metodistų vyskupas Can- ikaro tarnybų ir tęsė tų tar- j AVASHINGTON,

CANNON PALIUO
SUOTAS

| birž. 13.

ncoe) padangėse siekia išlai-Įnon, kurs atsisakė duoti at-ųivbų kaip liktinis. ,— Britų ambasadai AVashin-
ore. Du ju nori or--sakymus senato komitetui klau t Pereitų savaitę jam skrai- gtone iš Anglijos pristatyta 

siamas apie išlaidas 1928 me- idant buvo sugedęs motoras, nemažai įvairios rūšies degti- 
tų politinėj kampanijoj, pa- (Bet tąsyk nei jis nei žvalgas ,nės ir vyno. ,
liuosuotas nuo atsakomybės, nenukentėjo — žemę pasiekti
Komiteto nariai išsprendė jo pasisekė laimingai. Apdaužy- 

jdaugiau neklausinėti. ,,tas buvo tik lėktuvas. Tačiau

jų nori or
laiviu ore išbūti kuoilgiausia. 

Į Kitu du aniemdviem kitu or-LEAVENWORTH, Kas 
birž. 13. — Areštuotas vietos Gaiviu pristato žibalo, 
/policijos viršininkas Knipe už
nusižengimų prohibicijai.

UŽDARYTA BANKA
CHEBOYGAN, Mįcb., birž. 

12. — Uždaryta vietos First 

(National banka. Susektas 308,- 

000 dolerių trukumas.

Automobilių aukos
Cook apskrity šįmet ligiji Tuotarpu tas protestantų i šį kartų dėl per staigaus pi- 

birž. 12 d. nuo automobilių vyskupas dukart nusižengė ir keriavimo (leidžiantis žemyn 
senatų paniekino. Jis atsisa- su nukreiptu į žemę lėktuvu) 
įkė duoti atsakymus j klausi-*trūko sparnai ir abu lakūnai 
mus ir išklausinėjimų metu (atsidūrė mirtinam pavojuj, 
pakilo ir apleido komiteto ka- >Ačui gelbėtis buvo sunkiau, 
mbarj. nes jis sėdėjo prie vairo. Gal

žuvo 387 asmenys.

CHICAG0 IR APYLIN
KES. — Pramatomas lietus; 
kiek šilčiau; vukare šalčiau.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų -.$10.00 

Britanijos 1 sv. sterl. 4.80 

Francijos 100 frankų 3.91 

Italijos 100 lirų 5.23 

Belgijos 100 belgų 13.94 

Šveicarijos 100 frankų 19.37 

Vokietijos 100 markių 23.83
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“DRAUGAS”
IMu kudlm, Itakjriu sekmadieniu

PRENUMERATOS KAINA: Metama — *0.00. Pu- 
OM Matų — *2.60. Trims Mėnesiajne — 12.00. Vienam 
■ttiaaiul — 75c. Europoje — Metama *7.00. Pusei Me
tų — *4.00, Kopija .0»o.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų neųrų- 
Maa, jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčiama tam 
mului palto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:0* Iki 11:09 eaL 
kasdien.
z Skelbimų kainos prisluneiamos pareikalavus.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 

vai. po piet.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlsbed Daily, Ezcept Sunday. 
SUBSCRIPTIONS: One Tear — *6.00. Stz Montbs

Įbp *0.60. Tbree Montbs — *2.00, One Montb — 7 (o.
— One Tear — *7.00, Slz Montbs — *4.99

— .OSo.
Advertiaing ln “DRAUGAS” brings best resulta, 
Advertlslng rates on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

čią svarbiausių, nulemiančių rolę. Prie ku
rios grupės ji prisidės, toji išeisianti laimėto
ja.

Iki šiol atstovų j S. L. A. seimų esu išrink
ta 560. Jų tarpe 24b komunistų. Reiškiu, tū
li mažumų. Už tat jie esu pasiryžę seime pa
kelti tokį triukšmų, kuris seimų išardysiųs.
, Socialistų dienraštis tuo reikalu laišku ga
vęs tokių informacijų:

“Turiu Jums pranešti, kad jau komunis
tai laiko slaptus susirinkimus kaslink busi
mojo S. L. A. Seimo. Delegatų jau yra iš toli
mų miestų dėl apsvarstymo iš anksto.

“Svarbiausias jų tikslas tai — jeigu ne-

LIETUVIAI AMERIKOJE
MARIAN HILLS, IIL

40 vai. atlaidai.
Bernaičių kolegijoje kiek-

40-ties Valandų Atlaidai.

i Roekfordiečiai lietuviai ka
talikai laukė tų iškilmių. Jos 
šiemet buvo žymios. Su jomis 

Pirmosios Komuni-vienais metais Sekminių šven ^uslJunol-
o.. «• • o jos apeigos ir pašventinimasteje įvyksta Švenčiausio Su-.’’ . 1

kramento 40 valandų atlaidai, ja *5*nb
Kaip vkuo.net, taip iv šįmet! Šeštadienyje prieš atlaidus 
altorius buvo išpuoštas labai

«• ‘V -

f“ V r,
ifcU '

SVEIKINAME!

LAIKRAŠTININKŲ ŽUDYMAS.

gražiai. Mokiniai ypatingai 
gražiai giedojo per pamaldas, 

sudarys didžiumos Seime delegatų, tai nutar-' už kų juos pagyrė geri). kun. 
ta išardyti seimų, pamatuodami, kad daugelis prelatas J. Maciejauskas. 
delegatų yra išrinkti nelegališkui. Ir trauks i, Sekmadienyje sumų laikė 
teismų, kad neikvotų iždo. 'tėvas provincijolas kun. F.

“Bus išimtas indžonkšėnas panašiai, kaipKudirka, Įstatydamas Šven- 
lenkai darė”. ičiausiųjį. Vakare mišparus

r, ,. , , , ... . [giedojo kun. J. Kloris, Wau-Daugehs delegatų iš socialistų ir san-, J ’
j • v , , . , ....... Ikegan klebonas; .jam asistavodarieein, anot komunistų, esu išrinkti nelega-1 ® '
liai ir dėl to jie varysis, kad seimas nepri
imtų jų mandatų. Tokiu būdu jie, bolševikai, 
seime mano sudaryti didžiumų ir užvaldyti! 
visų Sus-mą su visu jo turtu, laikraščiu ir tt 

Iš anksto jau sudaroma toks ūpas, kad S.
L. A. seime triukšmas bus neišvengiamas.

jdijak. kun. J. Jusevičius, šv.
Kryžiaus ligoninės kapelionas 
ir subd. P. Skruodenis. Gra
žų pamokslų pasakė kun. Pr. 
Vaitukaitis.

Antrų Sekminių dienų sumą
Tai matote ko susilaukė tautininkai, dili- ■ °j° un- • Kloris. Vaka-

tatoriškai bevaldydami Sus-mų.

Ir iki šiol Chicagos miestas buvo garsus 
taip vadinamųjų gengsterių kovomis ir kru
vinomis žudynėmis. Bet po skaudaus pirma
dienio įvykio, jis dar labiau pagarsėjo.

Mat, gengsterių kova jau palietė ir Clii- 
cagos didžiulius dienraščius, kurie karts nuo 
karto, kad' ir atsargiai, tačiau iškeldavo geng
sterių isistiprinimo faktus, paduodant dis- 
kripcijų kai kurių gengsterių vadų, padedant 
policijai suimti kriminalistus.

Toks spaudos darbas negalėjo patikti 
taip vadinamojo “požemių gyvenimo” gy
ventojams.

Spauda jiems buvo pavojingiausias daly- Lietuvos vyriausybė pasiuntė protestų ir 
kas. Ypač pavojingi tie laikraščių raporteriai,' Tautų Sąjungai, kurios sekretoriatas prisiun-
kurie seka kriminalistų žingsnius, juos apra- 

| šinėja ir tuomi eina policijai į pagalbą.
Matomai, tokie laikraštininkų žygiai jau 

| išvedė kriminalistus ir žmogžudžius iš kan-

D Viso pasaulio spauda ši/mAr dienomis ir 
stebisi ir reiškia savo simpatiją Chicago Dai
ly Tribūne reporterio Alfred Lingle šeimai, 
kuris praeitam pirmadienyje tapo gengsterių 
nužudytas. Tai kriminalistų keršto prieš lai
kraštininkus auka.

Nužudytasai laikraštininkas kaip tik ir
[ buvo vienas iš tų, kuris gana daug žinojo a- 
pie Chicagos miesto “požemių gyvenimo” 
gyventojus. Jis ir laikraščiui dirbo ir ranka 
rankon ėjo su policija, kad padėjus išvalyti 

Į miestų nuo kriminalistų, kurie teršia Cbica 
gos vardų ir ramius gyventojus išstato Į di
delį pavojų.

Reikia manyti, kad po šio įvykio ir laik
raštininkų darbas bus labiau įvertinamas.

Svarbiausia — jisai sukels viso krašto 
spaudų kovai su kriminalistais, įjudins vyriau 
sybę ir policijų su didesniu stropumu imtis 
miesto valymo darbo nuo plėšikų ir žmogžu 
džių, sukels visuomenę prieš tuos politikus 

[ir valdininkus, kurie iki šiol, dėl visiems ži- 
[Romų priežasčių, tik per pirštus žiurėjo į vi- 
įįeų tai, kas aplink juos darėsi.

Išrodo, kad jau dabar rimtai bus imtųsi 
| kovoti su Chicagos nusikaltėliais/

Lingįio nužudymas visiems plačiau ati- ( 
[daro akis, kad jokiu būdu nebegalima laukti,

les gali ateiti laikas, kad ir pačią vyriau
sybę į savo rankas kriminalistai mėgins pa
rimti.

Iki šiol jie neva tik tarp savęs kovojo. 
[Bet dabar jau, mat, kimba į pavojingą jiems 
įspaudą, o vėliau, jei tas jiems lengvai pra

eis, jie gali kėsintis ir ramiąją visuomenę ar 
[bent jos atstovus žudyti, jei ji nenorės taip

>kti, kaip jie groja.
-------------- y

S. L. A. VARGAI.

Irę mišparus laikė kun. I. Al- 
Įbavičius; jam asistavo dijak. 
[kun. dr. K. Matulaitis, “Dr- 
saugo” administratorius ir 
subd. kun. B. Vitkus. Pamok- Į 

Įvykis Dmitraukoj, Vilniaus krašte, Lie ^lą pasakė tėvas pranciškonas 
tuvoje iššaukė didelių ir griežtų protestų į kun. Augustinas Dirvelė. Ji- 
bangų prieš lenkų okupantų žiaurumus su’sai kalbėjo apie kunigystę, 
mūsų ten pasilikusiais broliais. Del to įvyko j kaip tik pritaikintą jaunuo-

-----: vi ---- : v- A—A~ jįams> kurie to aukšto luomo
siekia

tė dr. Zauniui, užsienių ministeriui, tokį at 
sakymą:

PROTESTAI PRIEŠ LENKUS.

Trečią Sekminių-dienų sumą 
giedojo kun. A. Bublys, Keno- 

“ Turiu garbės pranešti gavęs Tamstos ’^hos klebonas. Vakare pasku- 
gegužės 22 d. telegramą dėl įvykusio prie Va-i^n^us mišparus la|kė kun. A.' 
lėnos inicidento. Telegrama pasiųsta Lietu- į Baltutis, asistuojaht kun. J. 
vos vyriausybei tam, kad ji galėtų padaryti [Jakaičiui ir subdijak. P. Skruo 
eventualių pastabų. Tamstos prašymu ir ei-Į deniui. Iškilmių užbaigimui 
nant precedentais, Tamstos telegrama buvo,^uvo ruošiama procesija kole- 
tuštuojau pasiųsta Tautų Sąjungos pirminin- SU°* sode, bet, užėjęs lytus, 
kui ir pranešėjui”. procesiją sutrukdė. Pamokslą

_________ pasakė kun. dr. A. Krušas a-
. . , . , . , ... ipie maldos reikalingumą irTautininku vvnausybc, matomai, vis dar i ,. ... ..............., v . __________ Į pamaldumų j Švenčiausiąjį

Sakramentą.
Per visas tris dienas kole

gijos namuose viešpatavo 
ramumas ir dvasioje susikuo- 
pimas, kuris atgaivina sielą 
pakelia ją aukščiau prie savo 
Kūrėjo. Buvęs.

neatsižada siaurinti Lietuvos universiteto au
tonomijos. Universiteto, tarybai paduotas nau 
jai pagaminto statuto projektas. Kaip žino
ma, šis klausimas jau prasidėjo prieš keletą 
metų. Universiteto autonomiją mažinti pir ! 
mutinis kėsinosi p. Voldemaras, buvusis dik
tatorius. Tačiau jo sudarytojo projekto pre
zidentas p. Smetona nepasirašė. Šis įvykis 
buvo viena iš priežasčių Smetonos — Volde
maro nesutikimų. BOClfORB, IIL

Federacija.

Iatkeliavo kuu. J. Mačiulionis 
ir klierikas A. Jaskevičia. A- 
Ini jie yra Marijoną Kongre
gacijos nariai.

Šeštadienyje birž. 7 d. ryte, 
po pietą ir inkare daug žmo
nių priėjo išpažinties. Jie 
stropiai rengėsi tikroje kata
likiškoje dvasioje pradėti at
laidus, tai yra, susivienyti su 
Dievu per Atgailos Sakramen
tą.

Sekmadienio rytas. Žmonės 
anksti ima rinktis. Jų dauge
lis eina išpažinties. Bažnyčia 
eina vis pilnyn. Atmaršuoja 
Šv. Vardo draugijos nariai, pa 
sižymėję savo ženklais. Soda- 
liečių daug pasirengusių prie 
Komunijos.

Aštunta valanda. Vaikelių 
būrys, kurie priims Pirmąją 
Šv. Komuniją jau bažnyčios 
prieangyje. Klebonas su mi- 
nistrantais juos pasitinka. Jis 
skaito maldas už mažus vai
delius. Jis juos šlaksto švęstu 
vandeniu ir veda bažnyčion

Šv. Kazimiero Seserys mo
kytojos gražiai juos sutvarkė 
Mažų vaikelių kelios poros, su 
gėlių puokštėmis rankose, ve
da visų procesijų. Pas altorių 
klebonas pasako trumpą pa
mokslėlį, parodo krikštiny- 
čią; paaiškina df>Fe Vlikšt’ą.'

' 4."
e

Wv' .•'ky.-
« -

Sveikiname gerb. kun. Antaną Brišką, 
Nekalto Prasidėjimo Šv. Panelės par. kle
boną vardo dienoje.

SIOUX CITY, IOWA
Piknikas parapijos naudai.
Šv. Jono pašelpinė drfnyi ja

Jie virpino žmonių širdis. Vi-, 
sa tai nauja. - ■

Daug žmonių lankėsi baž-Į 
nyčion, daug priėmė šv. Ko-j
muniją, bet dar daugelio Jė- rengia pikui. • A..... .Įjos nau-
zus kantriai laukia ir lauks,-' , uį Piknikas įvyks birželio 
kad jie, galutinai, ateis Jo (l, parapijos darže. Išrink- 
malonėmis pasinaudoti. ta Keli vyrai, kurie rinks au-

Piknikas. ! *;as piknikui. Bus išleisti keli
[dalykai tikietais.

Birž. 15 d. po įlietu parai,i-1 T i. • v • • i i i1 1 ‘ į 1 j Labai džiaugiasi klebonas,jos darže mokyklos piknik s, , T T i • • i •' j r ’[kad Sv. Jono draugija malo-
o vakare gražiausias prog.a- -• ' ..1 n liejo piknikų rengti
mas. Mat, mūsų mokykla b 
gia savo mokslo metą.

Bus vaišės

parapi
jos naudai. Tai geras pavyz
dys ir kitoms draugijoms, 

mokyklos bar- Kiekvienas geras darbas, at-
’jie liktas bažnyčios naudai, neša 

daug prisidėjo prie 40-ties va- Viešpaties palaimą.
niukanis ir mergaitėms

landų atlaidų pagražinimo. Jie
I

tai, žinoma, darė iš meilės
“The Heart Cry”.

Biržulio .16... d. - parapijos- 
_______ Jėzaus ir taip turi būti, bet <vetainėje įvyks svetimtau-

Vaikeliai atnaujina krikšto įža Įpavaisintl 1Ueko nepa' čių rengiamas parapijas nau
dus. Jie daro tikėjimo išpaži-,ktnks‘ dai anglų kalboj lošimas
nimų. - [ Toliaus rft-nSsiinės prie Die- «The Heart trijų aRtų

Po to prasideda Mišios Šv,'V0 Kuno ProcesIJos- , komedija. Svetimtaučiai jau
Komuniją priima ne tik ma-!^X1 ^*evo KUll° š\ ent( s okta-' fcelintsj syk surengia įvairus 

vą bus garbinamas Šv. Sa-1 tja|vRus parapijos naudai, 
kramentas ir bus pamaldos x01f

žieji vaikučiai bet beveik vi
sa mokykla ir apie trys šim
tai suaugusiųjų.

Po Mišių priėmusieji Pir
mąją Šv. Komuniją nusifoto
grafuoja ir po to turi bend
rus pusryčius svetainėje.

Suma, per kurią prasidėjo 
40-ties valandų iškilmė buvo 
su asista. Gana senai taip bu
vo šv. Petro ir Povilo bažnv-

Generolas Jonas Bulota, aušrininkas, vei
klus ir senas visuomenės veikėjas, šiomis die
nomis Lietuvoje minėjo savo 75 metų am
žiaus sukaktuves. Gen. J. Bulotą 1926 m. va-1kinias Vį8Oi, jraugįjOH> įžsky. 
sąrą liaudininkų ir socialdemokratų valdžios vįen.g })UV0 utstovaujo- 
palcistų iš kalėjimo politinių kalinių demons- ,nos Susirinkimas tat buvo 
t racijos Kaune dalyviai skaudžiai apmušė, iš- skaitlingas, tvarkus ir neil- 
šaukdami Lietuvos visuomenėje didelio pasi-Įgus> pirmininkavo M. Šauti- 
piktinimo. ! jas> raštininkavo J. Zubinas.

j Draugijų atstovai trumpai

Birželio 3 d. vakare įvyko 
[Federacijos skyriaus sūsirin-

parapijos
s prie mūsų parapijos ne> 

priklauso, bet yra mums prie
lankūs.

Šv. Trejybės Kolegija.
Čionai Šv. Trejybės Kolegi- 

įja, Tėvų Pranciškonų veda 
ima, šįmet parduota Marijo 
nistams (kunigų ir brolių vie
nuolynas) Dayton, Oliio. Tė- 

Šv. Antano parapijos ,vaį Pranciškonai, iš Loretto,

prie Jėzaus Švenčiausios Šir
dies.

Raporteris.

ČIČĖROJLL

Radio Stotis A J J.

X
čioje. Jvyko taip pat iškilmin- pik™kas TbufJ ^aunus D- nid-.pa>> turėdami labai didelę sko 

ga procesija, kurioje dalyva
vo mokvklos auklėtiniai. Sese- 
rų sutvarkyti gražiai ir tvar
kiai savo užduotis atliko.

žiniskas. Įvyksta sekmadieny,1 ant mokyklos ir, neturėda
vo d. birželio, Bergmans dar-Imi užtektinai kunigų mokyto- 
že, Riverside, 1<I

Sumos iškilmes pakalbėjo jnuvažiavo į Cicero ir 
išlaikyti lenkų parapijos kle-:klllkkl L’-tos birželio. Visi va-

buvo priversti kolegijų 
X Jau daug svečių iš kitų parduoti. Šįmet rugpj. mėne

syje kolegija atsidarys jau 
po nauja valdyba. Be to se-

JU.

lamas, kun. Jasinski. 
Pagalbon velkius atvadavo

kun. A Rupšis iš ?pring Val- 
ley, ilk ir iš Chicagos kun. 
Draugelis, marijonas ir kun. 
A. Dirvelė, princiškona*.Pbiladelpbia, Pa. lietuviai katalikai ture- pranešė, ką jų draugijos vei- 

jo didelę nelaimę. Sudegė jų Šv. Kazimiero kia ir mano veikti. Sodalie- 
bažnyčia, kuri buvo viena iš didžiausių ir se- tėms merginoms nepasigailėta Per visas tris 
niausiu lietuvių bažnyčių Amerikoje. Šv. Ka-/‘katučių”, kuomet pranešta,!’"ek;;ms sake k,

diena*.

žiuos į piknikų, Bergmans dar į serys Pranciškonės iš Dubii- 
žan. : tjUe> lovya, stato čionai už ket-

X Šis piknikas skirsis nuo, virtadalį miliono dorelių aka- 
kitų praeitų piknikų. Šįmctjdemiją merginoms. Atsidarys 
piknikas rengiamas kitokia,' rugpj. mėnesyje.
visai nauja “mada”. j šįmet Iligli Scbool baigia

X Muzika pasamdyta gc- Stanislovas Ūselis ir Elzbię- 
Pa_ iriausiu. Da nieks nėra tokios (a Teresevičiutė. Ūselis

Mačiu-1
eis

girdėjęs, kokia gricž tam? aukštesnius mokslus, o Eiz- 
komerci-zimiero parapijos klebonas yrą žinomas lietu- kad jų sodalicija išrašė kiek- dionis, marijonas. Jo pamoks-j piknike — naujausius ir šau-’bieta, gal, mokinsis k 

vis patriotas ir veteranas veikėjas, gerb. kun.'vienai narei po katalikišką lui buvo turimrgi, pilni gra- iniausius šokius. įjos.
J. Kaulakis, kurio nuopelnai mūsų tautai y- laikraštį ir apdovanojo Rock- 'nsiog iš LVienimo imlų1 x Šeimininkės jau turi vi-į Linkime jiems pasisekimo, 
ra labai žymūs. Gaisro gesinimo metu pasi- fordų visa kruvu katalikiškų pdygimmų, snp•.įritami. Įsako prisiruošiusios ir ketina Raporteris.
žymėjo kun. V. Mikaitis, kuris savo gyvybę laikraščių. Į Pabaiga įvyko antra ienio Į atsilankiusius svečius kuopui -

. Ateinančią savaitę Chicagoje įvyksta S.
A. seimas, kuriame laukiama daug triukš- 

>. Šiemet S. L. A. yra pasidalinęs į tris 
ipes: centro valdybos (Gegužio) grupė, su, normalinė padėtis, 

iria eina socialistui ir kai kurie sandarie-

I pimaiga
išstatė į pavojų, kad išnešus iš gaisro Šven-1 Komisijos išdavė raportus vakar*. Užbaiga iškilnus vir kiaušiu vaišinti — net jauna' X Lietuvių mergaitė Ona 
čiausiųjį Sakramentą. iš surengtos “Motinų Dienos” s i jo visas kitas.

-------------- . j iškilmės, šv. Petro ir Povilo; Gelių kvapai p ijiildė bažny-
Vienas anglų laikraštis teisingai parašė, parap. pikniko ir rengiamo čią. Ji visa nušvito nm. gu-

vištiena. šverikaitė, gyv. 4316 So. ller-
X šv. Antano draugijos na- rnitage avė., pereitų pimiadie- 

riui dirbs už būro ir trokš- nį būdama namuose įk> num.
kad, atnaujinus mušius, Kinijoj atstatyta išvažiavimo. lingu elektros švmsų. Naujieji.'tančiams troškulį nunialdys. ,4431 So. Marslifield avė., nu-

Toliuus atstovai įneš į drau altor’ni suspindėįo sav„ti»- X Jeigu kuris jausis nešina-.krito nuo trepu ir persiskėlė
( -------------- gijų susirinkimus ir patirs k a šviesa. Žinomų bažnyei<>je gus, tai lietuvis Vengras duos galvutę. Pušnuktas p. Eudei

ii, bolševikų grupė ir Tareilos grttpe, kuriui Chicagoje per dešimts dienų gengsterių jų nuomones, kaip minėti Di- »iaug. Procesija kūleli ir graži, patarimų ir vaistų. i kis naujuoju ambulansu mei
lia sandariečių dauguma. Pastaroji grupė, kovoje žuvo dvylika žmonių. Bet tuo rekor- [tižiojo Kunigaikščio Vytauto,Galingojo choro balsų aidui V alio, visi į Bergmans dar- gaitę nuvežė į Cook Countv li- 

ffa neskaitlinga, tačiau seime ji lošianti pa- das dar nesumuštas. 500 metų mirties sukaktuvęs. ^bangavo ant bažnyčios sienų, žą, 15 d. Birželio. goninę.
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BIRŽELIO 15 D. 1930 M. MELDAŽIO SVETAINĖJE 2224 W. 23 PLACE 7:30 VAL. VAKARE
1930 M. KLASĖS GLOBĖJA: ŠV. TERESĖ, MAŽOJI GĖLELĖ

Obalsis: Mes Plaukiam; Bet Kur Apsistosim?
Spalvos: Lilijava ir Žalia; Gėlė: Konvalija 1

1. Jaunimo Daina Swing, Swing, Swing
Vienas Žodis ne Šneka

2. Mūsų Vilnius ......................... Mažyčiai
3. Baisy Danee .............. 4 Skyr. Mery.
4. Amato Rinkimas Vidutiniai Bernaičiai
5. Rainbow Danee .......... 8 Skyr. Mery.
(i. Mūsų Muzikantai .. 6‘ ir 7 Skyr. Ber.
7. Ponas Skardis Monologas /*'. Adomaitis
8. Spring Danee .............. 7 Skyr. Mera.
9. Gražiausios Skrybėlės .. 8 Skyr. Ber.

10. Ir aš Nepaisau ...................... Veikalas
Tėvas .................................... K. Kulnis
Motina .......................... E. Ribickaiiė
Dukterys .............. E. Abromavičiūtė

M. Bitinaitė 
Sūnus .. A. Kazlatuskas, F. Klikuiias 
Kaiininkos /. Budaitė, B. Rayainytė

11. Dainos .............................. 8 Skyriaus
12. Geri). Klebono kalba
13. Dovanų dalinimas.

“UET l* VA T fiVYNfi MŪRŲ ’ ’
-----o-o-----

BAKU ANTIE JI AŠTUNTA SKYRIŲ
Aėius Antanas 
Abromavičiūtė Emilija 
Belužis Kazimieras 
Brazauskas Edvardas 
Balkeviėiutė Pet ronėlė 
Budaitė Irena 
Čeikytė Monika 
Dačiolas Kazimieras 
Erbriederytė Marijona

šv. Teresė, Mažoji Jėzaus Gėlelė

AuSros Vartų švenė. Panelės Parapijos Mokykla

G i įskaitė Viktorija 
Ivanauskaitė Ladislova 
.Jurevičius Antanas 
.Jodvalkytė Birutė 
.1 uozauskaitė Izabelė 
J aukštytė Florencija 
Jasinska Martlia 
K likimas Fulgencijus 
Kraujalis Juozapas 
Kalnis Kazimieras 
Kulikauskaitė Agnietė 
Kerpauskaitė Ona 
Kamarauskaitė Pranciška 
Kiaurakytė Aleksandra 
Knistautaitė Stanislova 
Lamanauskaitė Sofija 
Lazauskaitė Kliara 
Mickevičiūtė Uršulė 
Morkunaitė Elena 
Miliauskaitė Genovaitė 
Pranckaitis Juozapas 
Petraitis Jonas 
Pociūnas Edvardas 
Pupliutė Elena 
Pranckiutė Petronėlė 
Pilipavičiutė Ona 
Pilipavičiutė 1 zabelė 
Rudis Kazimieras 
Straukaitė Karolina 
Tarvainytė Angelą 
Tarvainytė Juozapina 
Vyšniauskaitė Stanislova 
/opelis Juozapas

Baigusieji Aštuntą Skyrių pasiaukos Šv. Jėzaus širdžiai ir apturės mokslo baigimo diplomus Aušros Vartų bažnyčioje, birž. 22 d. 7:30 v.

Prašau Į Mano Kampelį l! CHICAGOJE
Prof. Kampininkas

PROF. KAMP. RADI0.

išsiųsti, tat nebuvo kam griu
vėsių kur nors į laukus’ iš
gabenti. Tada Stalinas atsiun 
tė, kaip Brooklyno ‘Nelaisvė’ 
rašo, penkis tūkstančius rau
donarmiečių, kurie ‘‘stojo į 
darbų prašalinti griuvėsius. 
Kiekvienas kareivis pasiža
dėjo prašalinti iš tos vietos 
vienų akmeni ir įmesti į Mas
kvos upę.*’

ŠV. KAZIMIERO AKADE
MIJOS RĖMĖJŲ DRAU

GIJOS XI-T0 SEI
MO PROTOKOLAS

RICHMAN
BROTHERS

Chicaga. — Šiomis dieno
mis sandariečiai čia savo sei
me turės daug galvosūkio 
vienu klausiniu. Anais metais 
visuotinas laisvamanių sei
mas, Philadelphijoj, seniui 
Sirvydui įnešus, nutarė steig
ti seminarijų, kurioj būtų au
klėjama tautiška dvasiški ja. 
(Seminarija, kaip žinoma, da 
neįsteigta, o tas pats Sirvy
das iš Lietuvos rašo, kad kai
muose priaugo daug “tautie
čių”, kuriems ganyti reikia, 
anot Sirvydo, tinkamos dva- 
siškijos. Sirvydas savo kaimų 
aprūpinus, bet iš kitur girdi 
pareikalavimų. Algos neblo
gos.

Kaikurie delegatai todėl ma 
no, kad kol bus įsteigta čia to
kia mokykla, reikia siusti 
Lietuvos kaimams nors atmu- 
fintus iš Bostono Chicagon 
savo principus — tris žioplius.

PRAŠAU NESIJUOKTU

Gegužės mėnesy Bostono 
Gegužiui (socialistinio laik
raščio leidėjui) įvyko nelai
mė. Plaudamas spaustuvės 
langus, nukrito nuo kopėčių 
ir nusilaužė kojų.

Žymėdami įvykį, Brooklyno 
komisarai sako, kad nelaimė 
Gegužiui atsitiko dėl nepap 
rasto jo godumo. Esu, tų dar
bų galėjo padaryti darbiniu- 

, kas.
Dabar Gegužės galės pasi

girti, kad jis yra geresnis ko
munistas negu Brooklyno ko
misarai, kurie tik teorijoj lai
kosi komunistinės lygybės, 
gi praktikoj — sunkius, dur
tinas, pavojingus ir kitokius 
darbus turi, anot jų, eiliniai 
tavorščiai dirbti. Komisaro 
džiatyis — tik godum ir pris- 
tovn būti.

Maskva. — Čia sovietai su
sirūpinę Maskvos upės paki
limu. Mat, nesenai komunistai 
dinamitu sugrovė garsų Simą 
novo vienuolynų. Kadangi 
pas komunistus yra įgyvendin 
tas obalsis — lygybė, ir ka
dangi visi “buržujai” j ka
lėjimus sukišti arba Sibiran

Naujokus imant.
Imant naujokus Lietuvoj 

vienas žydelis pasididžiuoda
mas sako:

— Ui, kai aš išeisiu ant 
vainos su lenkais, tai nušou- 
siu aštuonis lenkus.

Lietuvis. — 0 kai tave len
kai nušaus!

žydas. — Ui, už kų jie tu
rėtų mane šauti!

(Tąsa)
I vice-pirm. p-nia Reikaus- 

kienė dalyvavo II sus-mų. 
Nuoširdžiai darbavosi visuose 
Centro parengimuose ir viso
se komisijose.

II vice-pirm. p-nia Šedienė 
sus-muose dalyvavo sulyg iš
galės ir aktyviai visuose Cen
tro parengimuose.

Nutarimų rast., V. A. Gal- 
naitė, dalyvavo 10 sus-mų. 
Visi protokolai tilpo “Drau
ge” ir surašyti knygoje. Prie 
kiekvienos Centro pramogos 
parašė bent po trumpų straip 

įsnelį. Vajaus metu kalbėjo 
Roseland.

Finansų rašt. M. L. Gurins- 
! kaitė tvarkiai užvedė finansi
nę knygų. Visų skyr. narių sų- 
rašus ir antrašus turi sutvar
kius. Dalyvavo 10 sus-mų. 
Dvejuose raštininkavo. Nuo
širdžiai darbavosi ir Centre 
ir vietiniam 2 skyriuj.

Iždininkės raportas (viena 
iš gerb. seserų) priimtas gau
siu delnu plojimu.

Iždo globėjos, p-nia Čepulie
nė ir p-lė Jurgaitė sutiko su 
raportu.

Rašt. Veronika Galnaitė 
perskaitė protokolų iš praei-

Nauja Rūšis Vyrų Vasarinių 

Apredalų...

To v f •ropiski 
Worsted Siutai

150 narių. Turėjo vakarų ir
du “bunco”, padarė $131.93.
Vajaus metų $380.70. Centro
pik. padarė $108.00. Centro
pik. tikietų pardavė $25.00.
Centro vakarienės tikietų
$25.00. Narių mokestis ir
konst. $248.50. Jaunamečių
narių $37.00. Jaunainečių
“bunco” $25.00. Viso $980.13.
Ponios J. Čepulienė ir M. Ka-i
zėnienė gavo Seime dovanas
už pasižymėjitna prirašyme

. . , . e Yra pavojus nerūpestingame pa-
daugiausiai naujų narių 1 sky sirinkime laksatyvų! Imant bile ko-

• • I kj vaistą, kuomet užeina blogas kva-riUje. | pas pa|voa skaudėjimas, svaigulis,
__ . . koktumas, aitrumas, gesai, stoka a-

— Skyr. Bridgeport, narių t petito ir energijos, tai tada rizi-
užsimokėiusin turi 70 Nauin kuoji iSsld‘rbU ipr0,i 3rie laksatyvų. UZMIllOKLJUSllĮ turi <O. .Liauju r.asitik(-,k daktaru! Stot vienas 

vaistas sudarytas vidurių specijalls- 
to. Jo išradėjas išbandė tūkstančius 
sykių; rado, kad jis tinka moterims, 
vaikams ir seniems. Gelbsti ir vy
rams. šiandie Dr. CaldweU’s Syrup

narių 159. Viso narių užsimo
kėjusių 229. Mokyklos už
baigimo tikietų parduota
$9.00. Centro pik. tikietų irįr,ef8‘n- kaiP Ji’ vadinamas, yra po-

J I puieriftkiausias tonikas pasaulyj. Jis
“casll” auka $135.50. Baza- susideda iš Šviežių žolių ir ktų svei

ki) da’.ių. Buteliuose bile aptiekoj.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

re padaryta $4(X).OO. Centrui
vakarienės tik. $17.00. Vajaus
metu $1,001.32, įnimant Amži j
nų narių mokestis $310. Narių j
mokestis $220.20. “Bunco « p E c >r Taigi nenusiminkit, bet eikit pas

party” $50.00. Viso $2,143.02. ! tikrą specialistą, ne pas koki nepa- 
. į tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro-

(BUS daugiau) įfesorius, neklaus Jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno ižegzamlnavlmo. Jus sutau
pysit laiką tr pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums d ši
to, kad Jie neturi reikalingo patyri
mo, surėdymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radlo — Scope — Raggl.

Kaitrų bangos nedaro nemalonumo vyrui, 
kurs vilki Richmano tropišką worsted siu
tą... lengvą kaip plunksną, vėsų, kaip jurų vė- 
jalis. Tos naujos materijos užlaiko formą ir 
yra drūtos, kas ženklina geriausią worsted au
dimų rųšj.

Richmano rubsiuviai juos pasiuvo puikiai ir 
su begaliniu rupestingumu, kokio gali tikėtis 
iš darbininkų, kurie yra daliniai savininkai 
biznio, kuriam jie dirba....Richmano nepaly
ginami gamybos resursai ir tiesiai iš dirbtu
vės pardavimas, sudaro galimybę juos par
duoti už apie pusę kainos, kuri reikalaujama 
kitur už tokius drabužius.

Nauji padarymai patraukiančiose spalvose 
pilkų, rausvų ir mėlynų....tokių stailių, kurios 
patinka jauniems vyrams ir vyrams, kurie 
nesensta....prisiutos kišenės ir skeletiniai pa
mušalai... tokių šaižų, kurie pilnai tinka vi
siems.

GARSINKITĖS “DRAUGE’
p Vf\ IT Al r* V IT D I ' Mano Kaaio — scope — K&ggi. 
b I Ll U U Lt , KUKI X-Ray Roentgeno Aparatas Ir rl- 
17 I C A Z* r I n e V t Siskaa bakterlologiškas egsamlnavi-V AU VJ E* L 2$ □ I 1 ma" kraujo atidengs man Jūsų tlk- 
—. ,,KT , - , _ ras negeroves, tr jeigu aS paimsiu
1 OS INew and lmproved Gold jus gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gy-
Medal Haarlem Oil Capsules”, burnas sugry* jums taip kaip buvo 

. . j i- • i i pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skll-Žinomos kaip gyduole inkstų, jarnų# inkstų, odos, kraujo, nėr- 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma- J vy. širdies, reumatizmo, kirminų. 

, „ . loniosir lengvos imti. Jos turi j
to Seimo, kuris likos, prnrn-, gydymo ga|i<M iipopu|eri. Sft 51'
tas su mažomis pastabomis.

Bile Biznio Siutas, Overkotis, Gol
fo ar išeiginis Siutas kiekvienam 
Richman Bros. Store S. V. visada 
viena tr ta pati kaina. -

Skyrių raportai:
1 skyr., Town of I^ake, įvy

ko 10 sus-mų. Narių užsimo
kėjusių turi 97. Naujų narių 
prirašė 150. Viso narių užsi
mokėjusių turi 247. Susiorga
nizavo jaunamečių skyr. su

savo jas nuo 1696 metų. Išvy- ne‘ ".į . , „ .' jdytojul, neatidėlloklt neatėj, p*»
kitę is kūno nuodus. Suvikrin- mane.
kitę kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai’’ 
vardo kiekvienoje dėžutėje.

MAARLBM OIL
< AMSI I.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimaa Rūmą, 1018
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Va.andos: Nuo 10 ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 8 Iki f 

Nedėltomla nuo 10 ryto Iki 1 
po plotų

THE RICHMAN BROTHERS CO;
I

114-16 So. State Street 
4011 W. Madison Street 

’ 3220 Lincoln Avenue 
6400 So. Halsted Street
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ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOS PIKNIKAS
SEKMADIENY), BIRŽELIO (JUNE) 15 D., 1930

CHERNAUSKO DARŽE, 

Pradžia 10:00 vai. ryte,

79 Ir Archer Avė., Justice, III, 

Įžanga 50c. Asmeniui.

Bus išlaimėjimų. Kas nusipirks pirma Pikniko dienos, tas turės teisės ir progos prie išlaimėjimų: 
Laikrodėlis $20.00, Kodek $18.00, Auksu $5.00 ir t. t.

Maloniai kviečiame ir prašome j Šv. Kryžiaus Parapijos Piknikų visus parapijoms, kaimynus 
ir prietelius! Tikrai, čia visi, seni ir jauni turėsite smagų laikų, čia suseisite daug draugų — pažįs
tamų, čia su pasitenkinimu galėsite smagintis ir linksmintis prie smagios Venckevičiaus muzikos, 
prie pasistiprinimo ir atsivesinimo stalų. Klebono Pavaduotojas ir Komitetai.

C H I C A G O J E
WEST SIDE ŽINIOS.

X Ryt Aušros Vartų mo
kykloje po antrųjų šv. Mišių 
bus besirengenčiųjų prie Sut
virtinimo Sakramento pamo
ka.

siness Men’s Ass’n.
Cliatliam Chamber of Com-

merce.
The Chicago Ass’n of Com- 

merce.
Chicago Real Estate Board. 
Ir daugybė kitų organizaci

jų.

dienio vakarų. Lauksime visų 
rėmėjų atstovių susirenkant 
birželio 17 d., 7:30 vai. vaka
re. Valdyba.

;vanų. Ant galo žaista “Žilvi-Į Taipgi negaliu užmiršti ne- 
tis”, “Katinas ant pečiaus ” j pakomplimentavus radio pra- 
ir t. t. . nešėjų J. Bulevičių, kuris la-

Nek. Pras. P. Š. mergaičių bai gražiai vartoja lietuvių 
draugija čia gražiai gyvuoja, ir anglų kalbų.
nes turi pasišventusių vadų, j Ačiū Peoples Furniture 

Kompanijos įstaigai už tokius 
gražius programus. Tokios 

programos, ištikrųjų, aukš
tina liętuvių tautų tarpe ki
tataučių.

C. G. Bakshis.

drauge mūsų bernaičiai ir 
mergaitės.

X Pereitų pirmadieni para
pijos salėj Nekalto Prasid. J kaip žinoma veikėja M. Ži- 
P. Š. merginų draugija buvo j baite, dabartine pirm. P. La-
surengus dailų naujų narių 

'priėmimų. Naujomis narėmis
X Aušros Vartų mokyklos1 buvo visa 8-ji parap. moky-

visas šimtas artistų bei artis
čių jas pilnai pasiruošę at
einančiojo sekmadienio vaka
rų Meldažio svetainėje apgin
ti Did. Gedimino, Lietuvos 
Kunigaikščio, pylį ir jos bok
šte iškelti trispalvę vėliavų. 
Tad visi eisime pamatyti mu
sų karžygius ir vaideliutes.

X “Sielos Darželį ” Šv. Ka
zimiero Akademikės puikiau
siai parodė. Grįžę iš jo west- 
sidiečiai džiaugėsi, kad “Dr
augas” paragino jame atsi
lankyti. Tas pats “Draugas” 
dabar visiems primena, kad 
neužmirštų Aušros Vartų mo
kyklos “Vilniaus Gedimino 
pylies” gynimo, kuri atliks

klos mergaičių klesa — viso 
29 mergaitės. (Priėmime ne
buvo 7 merg.). Iškilmėn bu | 
v o pakviestas klebonas ir pa
rap. Komitetas, tų vakarų'

banauskaitė ir kitos, kurios 
visame padeda. Linkėtina N. 
P. Š. P. dr-jai visas tas nau
jas nares palaikyti savo tar
pe.

RADIO ŽŽŽ.

Town of Lake, — Birž. K) į
laikęs savo posėdį. Po maršo, , 2 , . . ., ...... . . , d. aštunto skyriaus mokiniaikandidatems susėdus ratu j . v v. . . C4 ,
, , , . v. , , turėjo išvažiavimų į btarvedklebonas pasakė gražių kal-
mų, po kurios kiekviena nau
ja narė turėjo atlikti tai, kų * 
jai programos vadas įsakė: 

pašokti, padainuoti, padekle- 
muoti, ir t. t. Paskui visi bu
vo pavaišinti šaltakoše su py
ragu; užkandžiaujant trum
pas kalbeles pasakė da Saka
las ir Duoba. Po to visos nau- 
jukės dalyvavo lenktynėse, 
kurias laimėjusios gavę do-

Mirė birželio 14, 1925, sulaukus 49 metų amžiaus 
ir palikus dideliame nubudime vyrų Juozapų, sūnų Juo
zapų, dukterį Elenų, 2 broliu Aleksandrų ir Kazimie
rų Balnius Antikoj. Buvo kilus iš Tauragės Apskr., 
Naumiesčio jMir., Jitškaičių k.

Atmintinės šv. Mišios už a. a. Rozalijos sielų į- 
vvks subatoj, birželio 14, 1930, Šv. Antano bažnyčioj, 
Cicero, III., 8 vai. ryte. i

Visus gimines, pažįstamus ir draugus širdingai 
kviečiu atsilankyti į tas pamaldas ir pasimelsti už a. a. 
Rozalijos sielų. Mockų Šeimyna.

KAS REMIA TRACTION 
ORDINANCE.

ŠV. KAZIMIERO AKADE
MIJOS RĖMĖJŲ DR- 
JOS SVARBUS PRIEŠ- 

METINIS SUSIRIN
KIMAS.

Rock, III. Džiaugiasi smagiai 
laikų praleidę ir pamatę gra
žių, ištorinę Illinois valstijoj 
apielinkę.

X Serga Jozefą Lukošienė, 
1842 W. 46 St. Jai padaryta 
operacija šv. Kryžiaus ligo
ninėje.

X Šv. Kryžiaus par. mo
kyklos mokslo metų užbaigi
mas ir programa įvyks birž. 
18 d.

X Birž. 10 d. įvyko Šv. Kaz. 
Ak. Rem. susirinkimas. Išrin
ko darbininkes darbuotis pa
rapijos piknike, kuris bus 
birž. 15 d., Chernausko darže. 
Liepos 20 d. turės savo sky
riaus išvažiavimų. Prie sky
riaus prisirašė M. Zapolskienė 
ir p. Vilimavičienė.

X. Visi rengiasi į Šv. Kry
žiaus par. piknikų šį sekma
dienį Chernausko darže. Visi 
žino, kad šitame piknike ga
lima bus turėti “good times”. 
Rengėjai ruošiasi, visus pa
tenkinti.

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Dr-jos priešpusmeti- 
nis susirinkimas įvyks antra
dienyje, birž. 17 d., 7:30 vai. 
vakare, šv. Kazimiero Vie
nuolyne.

Visų Akad. Rem. Dr-jos 
skyrių prašom atsiust atsto
ves šin susirinkiman, turime 
labai svarbių pasitarimų, už 
tai būtinai reikalinga visų 
skyrių įgaliotinėms dalyvau
ti.

Del svarbių priežasčių, su
sirinkimas perkeltas iš sek 
madienio, birž. 15 d. į antra-

Liepos 1 d. Chicagos pilie
čiai turės progos išsireikšti 
ar jie norės, kad butų priim
tas Traction Ordinance ar ne.

Tai yra naujas patvarky
mas Chicagos miesto susisie
kimo reikale. Tų' sumanymų 
priėmė, miesto Taryba ir jei 
piliečiai liepos 1 d. savo bal
sais jį užgirs, tai jis tuoj in- 
eis galion.

Kadangi laiko iki balsavi
mų jau nedaug beliko, tai da
bar eina diskusijos už ir prieš 
tų “ordinance”. Už naujįjį 
sumanymų stoja darbininkų ir 
biznierių organizacijos. Štai 
keletas iš tų, kurios remia tų 
sumanymų:

Building Trades Couricil.
Cook County Wage Ear- 

ners League.
Stony Island Business Mens 

Ass’n.
Foreign Language Newspa- 

per Ass’n.
Minety — Fifth Street Bu-

Building Trades Council, 
susidedantis iš 125,000 darbi-1 
ninku vienbalsiai stoja už j 
naujįjį sumanymų. Ta darbi- į 
ninku organizacija remdama 
Traction Ordinance priėmė 
rezoliucija, kur sakoma, kur 
nurodoma, kad miestui ir dar
bininkijai tas dalykas išeis 
naudon. Milžiniškas kapitalas 
butų paleistas darban $65,000,- 
000 butų išleista naujiems 
darbams

Palengvin- 

kit tą
Bereika

lingą
Skausmą

Galvos
Šalčių

Reumatizmo
Neuritis

IMKIT Bayer Aspirin piliukę ir 
1Tamstos kankinimas galvos skau

dėjimo užsibaigs. Greitai palengvi
na. Neslogina širdies. Nereikia bai
mintis veikmių, jei pirksit piliukes 
su Bayer vardu. Neapsimoka laukt, 

per Sekančius tris kad galvos skaudėjimas pereitu. Nėr 
, v. ,,, , iko kęsti skausmo, kuomet galit tu-

IlietUS, per sekančius 10 Įlietų |rėtl greita palengvinimą kaip Bayer
kompanijos išleistų $200,000,-!A8pi^\autelk‘a: \yra,vn, tuj;intiem8 

A d 1 1 vis dirbti, nepaisant aktų skausmo.
000. O miestas iškasimui sub-Įnuilsio. ar šalčio; moterims, kenčian- 

ičiom reguliari sistėmatišką skausmą,
way išleistų 
000.

apie $100,000,- Bayer Aspirinas tai yra palaimįni- 
mas. Naudokitės! Nešiokit kišeni
nę dėžele. Laikykit ekonomiškų. 

. 100 piliukiu bonkute namie ar ofl-
Kartu su transportacijos ge- se. Perskaitykit nurodytus budus 

• • »• , . , •, • vartoti kuriuos rasit pakely ir ištinimu eitų šimtai kitų naujų m0]ęj4 jUOS įvairiai naudoti.

darbų ir gerinimų. Todėl Clii- 
eagoj darbai tuoj imtų gerėti, 
jei tas Traction Ordinance” 
taptų užgirtas.

BAYER
ASPIRIN

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

WISSIG.
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

GĖRĖJAUSI LIETUVIŲ 
DAINOM IR MUZIKA 

PER RADIO.

Delko Visi Patyrę Žmonės 
Perka

CHRYSLERIO AUTOMOBILIUS?
Dėlto, kad CHRYSLERIO automobiliai yra stipriausi, 
gražiausi, smarkiausi, ir geriausi, ką už tuos pinigus 
šiandieną galima nupirkti.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP V'ŽSISENĖJL'SIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už- 
nuodijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus. skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir 
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
lį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėliomis iki 12 d. 
4200 West 26 St. kampas Keeler Avc., Tcl. Crawford 5573

Praeito panedelio vakare 
buvo leidžiamos lietuvių dai
nos ir muzika per radio iš 
stoties AVHFC žinomos lietu
vių firmos The Peoples Fur
niture Company. Klausydama 
gėrėjausi programa ir labai 
jų įvertinau, nes tai buvo• 
pilna gražios muzikos ir liau-1 
Jies dainų, kų išpildė žinomi 
da i noriai, kaip J. Romanas, 
A. Cliapas, o A. Ančiutės 
tvirtas, malonus balsas teikė

įnoro klausytojui, da daugiau 
išgirsti jos dainelių. Aš skai
tau panelę Ančiutę lygia su 
kaikuriais įžymiais mūsų dai- 
noriais ir dainorkom. Toliau, 
jaunas lietuvis V. Rašynus. 
pritariant Klemensui Petro
niu!. rodė savo gabumus, kau 
jis gali vartoti 12 skirtingų 
muzikalių instrumentų. Jis ke 
lėtų dailių meliodijų paskam
bino ant gitaros. Visa pro
grama buvo taip sutvarkyta, 
kad kvieste kvietė klausytojų 
'sekti ir klausyti tokias pro- 
’ gramas. ,

Kožnai šeimynai nauda fr garbė įsigyti CHRYSLE
RIO automobilių. Darbininkams, biznieriams ir pro
fesionalams didelis pasiskyrimas — visokios rūšies 
ir visokių kainų. Kainos:

Plymouth $590. F. 0. B.
Chrysler $790. iki $2995. F. 0. B.
Automobilių, turėdamas, norėdamas mainyti ant naujo 
— atvažiuok į mūsų įstaigų. Mes duosime teisingų ir 
gerų kainų.
Mes turime aukštai patyrusius gerus rnekanikus. At
verkite savo automobilių j mūsų įstaigų dėl pataisymo. 
Inspekcija karboratorio, generatorio ir ignition, dykai.

MIKNAS Motor Sales
3207-09 S. Halsted St.

Tel. C ALUM ET 4589.

Vai. Mekaniko: nuo 8:00 iki 5'.00 kasdieną. 
Penkiadienį uždaryta.

Pardavimo departamentas nuo 9/X) vai. ryto iki 9:00 
vai. vakaro, kasdienų.

Pasikalbėk 
Su Savo 
Bankininku

kuonjet nuo 40% iki 200% divi- 

dentų yra žadama ant jūsų in- 

vestmento.

Central^^Bank
A TRUST COMPANY

1110 West 35* Street 
ASUteBank *•“ ACletring Hometak

Valstijinis Bankas Biržos Bankas
Telefonas B0ULEVARD 4600
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C H I C A G O J E

ŽIHiy-ŽIKELĖS nikų visaip garsina, išdirbo 
didelius posterius ir iškabi
nėjo ant kampų ir platina ti- 
kietus. Parapijonui nori, kad 
piknikas šauniai pavyktų ir 
tokiu bildu išvažiavusiam

X Ateinantį sekmadienį bir 
želio 15 d. įvyks dviejų dide
lių parapijų piknikai — Šv.
Kryžiaus ir Šv. Antano para- vakU(?įjų klebonui padarius 
pijų. Abiejų piknikų rengėjai L* įurpraiz

“Rūtos” saldainių ir pasi
kvietė iš dienraščio “Drau
go” talkininkus.

X Katalikų Bažnyčia pri
imantiems Moterystės Sakra- Į 
mentų duoda didelių privile
gijų turėti savo šliubų su ypa
tingu’ jaunavedžiams palai
minimu per šv. Mišias, kurias 
galima laikyti tiktai prieš pie-

Tuo tarpu cice-įtus. šliubai gi imami be šv.

raitė-j. Turėjo gerus muzikan
tus. Žmonių buvo daug. Bu
vo net iš Chicagos AVest Šulės 
p-nia R. Kairienė su vaikais.

X “Draugo” pikniko tikie- 
tai ir posteriai jau gatavi ir 
netrukus bus išsiuntinėti dar
buotojams po visus kolonijas. 
Tikietai kaikuriose vietosi* 
jau platinami Lr gerai sekasi. 
Šiemet uoliai darbuojasi se-

DAKTARAI:

Rez. Tel. Midvvay 5512

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 2 4-tas Street 

Telef. Canal 1713-0241

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllais 
lr Ketvergais vakare

smarkiai veikia, norėdami; i-įpėlaį nemano apsileisti. Juo-i Mišių, popiečiais, bei vaka- nieji veikėjai ir taip-gi susi-
vieni kitus “subytvti”. To-ižas Mockus jau pargabeno 
tvnoflakieeiai šiemet savo pik-Į piknikui vežimų lietuviškų

GRABORIAI:

Simpatiškas — 
Mandagia

geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis OIIsm:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Y ar d s 1741 lr 1741 
SKYRIUS

4447 So. Fairllold Avenue 
SKYRIUS

1414 So. 4» Ct, Cicero 
Tel. Cicero 7794 

SKYRIUS
8291 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

Telefonas Yards 1118

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE . 
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7582

rais turi tiktai iškilmingų iš-1 laukėme naujų, 
vaizdų bei parėdus, bet netu
ri ypatingojo šv. Mišių pa
laiminimo. Čia aiškiai pasiro
do, kad dviem ponam nega
lima tarnauti: norint turėti 
daug triukšmo ir daug žiop- 
sotojų, nebegalima turėti šv.
Mišių ir nebtenkama tikrojo 
iškilmingumo.

X Bridgeporto Labdarybės 
5 kp. šiuo tarpu pasidarba
vo trimis atvejais. Buvo su
rengus vakarienę, darbavosi 
“Decoration” dienoj kapinė
se ir ūkio atidarymo piknike, i

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue 
Tel. Drexel 6323 

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

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

OR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofiso Tel. Vtrglma 8088
Rezidencijos: Vaa Buren 6868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenua
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 

1 Iki 4 Ir « Iki 8 v. v.
1 Nedėllomls nuo 10 Iki 12 ryto 

Namų Ofisas 8413 Franklin Blvd.
Vai.: nuo 8:30 Iki 9:30 vak.

Otiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette

DR. J. J. KOWAR$KIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Karti Bo. Weatam Avanse 

Tai. Prospect 1818 
Raaldanclja >866 Bo. Leavltt Bt.

Tat Canal 8886
ralandoa: 8-4 po platų lr 7-1 v. v. 

NedelloJ pagal ausi ta-imą .

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH

Ofiso Tel. Victory 8887 
Of. Ir Ras. Tel. Hemlock 2374

DU P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas lr Resldenclja

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

Į vak. Antro Of. VaJ.; Nuo 3-6 po 
plet. Utarn. Ir Subat Nuo 8-8 vaK. 
šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Republlc 8468

0098

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

Ofisas 3102 So. Halsted St 
Kampas 31 Street 

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

DR. A. L YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI:

Tel. Hemlock 8700
Rez. Tel. Prospect 0611

DR. B. ARON

S. D. LACHAW±CZ
LIOTUT7S GRABORIUS

Patarna.'ija. laidotuvėse kuopigiau- 
■ia. Reikalo meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite . užganėdinti.

Tel. Roosevelt *1515 Arba 2518

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

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

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto lr miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
8103 S. Halsted
S t. Chicago, III.

Tel. Victory 1116

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS BEET. GRABORIUS 

CHK2AGOJE
Laidotuvėse pa-

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

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

1 Victory 4088.

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th St.
Kampas 46th lr Paulina Sts. 

Tel. Boulevard 5203

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

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
Canal 3161

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Mošų patarnavimas 
Visuomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
akyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

*

,1

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

J. F. EUDEIKIS KOMP.

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

Rezidencija 
4729 W. 12 Pi.

Iš viso gryno pelno padarė įTel- cicero 2888 
= Pinigai jau priduoti A_ L DAV|D0N|Sį M< J)

X Lietuvos Vyčių “spul 
ka” turinti savo centrų V. AI.!
Stulpino ofise, 3255 So. Hals
ted St., jau rengiasi prie me
tinio šėrininkų susirinkimo.
Išrodo, kad valdybos rapor- į 
tas bus šerininkams malonus, 
nes “spulka” yra gerai pa
augus.

X I

Nedalomi. 4193 ARCHER AVĖ.
Susitarus Valandos: prieš pietus pagal sutartį, 

’ Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.

4910 SO. MICHIGAN AVENUE 
Tel. Kenwood 5107 

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Wentworth 3000

ADVOKATAI

Rez. Tel. Stewart 8191

i DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

16558 SO. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzie

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

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKDL

A. PEIKUS
GRABORIUS

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

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

Tel. Vlrginla 1290

studento Atkočiūno 
piknikėlį buvo atsilankę jo 
draugai Jonas Vilkišius, L.' 
Abaravičius, A. Jurgilas. Wes 
tern & Southern Ins. Co. a- 
gentai. Jie darė gerų biznį. O 
p. Rukštalis, Aetna Life Ins. 
kompanijos agentas, negalė
damas atvykti, atsiuntė dola- 
rinę už tikietų.

X Studento Atkočiūno pik- 
nikėlio komisija savo raportų 
apie ineigas ir išlaidas įtei
kė Federacijos 3-čio skyriaus 
valdybai. Jei kam tas rūpi 
tai gali kreiptis į valdybų.

X Pereitų sekmadienį Kc- 
noslios lietuvių parapija turė
jo snbgų piknikų gražioj gi-

Telcphone Central 6926

F. W. CHERNAUGKAS
ADVOKATAS

134 Nortli La Šalie Street
CHICAGO. ILL.

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

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

PAUL. M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

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

Tel. Randolph 5130-5131. Vai. 10-5 
Vakarais: 2221 W. 22nd Street 

(Su Adv. John Kuchlnsku) 
VaJ.: 5-8; ser. Ir pėt. 5-6.

Tel. Canal 2552

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marsbfield Avenue 

Tel. Boulevard 9277

NAUJAS IŠRADIMAS
Kurio svietas per šimtus metų lau

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

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

T. A. I». PRODICTS 
3133 So. Halsu-.! St. Cliieago. III.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Rootn 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 8-8 

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Victory 0562
7-8 vai. vak. apart Panedėllo lr 

Pėtnyčlos

3S

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

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

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak,
Telephone Roosevelt 8090 

Name; 8 iki 9 ryto Tei. Repub. 9600

HE

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAB 

Gydo staigias lr chroniškas ilgu
vyrų, moterų lr vaikų

DARO OPERACIJAS
Ugonlus priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėllomls ir seredomla tik 

lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAT 

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠGYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belsklo-Rakščio aptle- 
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. lVal- 2 ,ki 5 P° Pietų, 7 Iki 9 vak. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel.
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj:
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7828 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1988. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

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

Telefonas Boulevard 1939

Dr. S. A. Brenza
Ofiso Valandos:

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

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

Ofiso lr Rss. Boulevard 5918

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

Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 po 
pietų lr 8 iki S vai. vakare

Res. 3201 S. VVALLACE STREET

DR. S. BIEZIS
gydytojas ir chirurgas

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6222 

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

Nedėltoj: 10 — 12 ryto

AKIŲ GYDYTOJAI:

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare

DR. VAITUSH, 0. P. D.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

D E N T IS T A I lTel- ,<w 0257 Res. Prospect 8889

Office Boulevard* 7841 ~į DR. P. Z. ZALATOHIS
DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS DENTISTAS

8146 Bo. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos

TeL Canal 8288

DR. D. I. BLOŽIS
DENTIfiTAB

2201 WEST 22nd STREET

(Kampaa Leavltt Bt)
Valandos* Nuo 8 iki 12 ryto 

nuo 1 Iki 8 vakare
Beredoj pagal sutartį

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691 '

DR. A, P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

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

Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED BT.
Resldencija 6600 So. Artesl&n Are,

Valandos 11 ryto iki 8 po pietų 
8 Iki 8:30 vakaro

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVA
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:88 vakaro 
Nedėllomls 18 iki 12 j 

Telef. Midway 2880

Tel. Boulevard 1481

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

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo S — 8 p. p. 

7—8 vakare

JOHN KUCH1NSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 Wcst 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

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

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Franklin 4177
Nuo 9 Iki 1 Išėmus Subatas

52 East 107-th Street
Kampas Mlchlgan Avė.

Tel. Pullman 6950
Nuo 8 iki 9 vak. lr Subatomls

Palengvins akių įtetnpimų kuris Tel. Cicero 2962 
esti priežastimgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus.
Atitaisau trumpų regystę ir tolimų, 
rtgystę.

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

DR. S. ASHER
DENTISTAS 

4901 W. 14 St. Cicero. III.
X-Ray lr Gas 

Valandos: 10-12 ryt, 1:80—6 lr 8-8

DR. HERZMAN .
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 20
vai. vak. Serodotnla lr Ned. susitarus metus kaipo patyręs gydytojas, chi- 

__________________________________ _ rurgas ir akušeris.

Spccialo atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

25 METĮį PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

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

Fastebėklt mano Iškabas 
Vai. 9:30 ryt Iki 8:30 vak. Seredo- 
mls 9:30 iki 12 v. Nedėllomls nėr 

skirtų valandų. Room 8 
Phone Canal 0522

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

Įsitaisė modemiškų ofisų j>o 
nuin. 4847 W. 14 St. Cicero, 
UI. Pirmiau Dr. Gussen turė
jo ofisų Nortli Sidėj, o Cice- 
roj laikė skyrių. Dabar Cice- 
roj susilaukė tiek pacientų, 
kad North Sidėj skyrių užda
vė.

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

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

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų ir 
nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

Tel. ofiso Canal 3110 Rez. So. Shore 
2238, arba Randolph 6800.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 2200

VA LANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 8 po pietų.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Ned8l. nuo 10 Aki 12 dienų
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PIKNIKAS ir -JOMARKAS
SV. ANTANO PARAPIJOS, CICERO, ILL.

NEDĖLIOJĘ, BIRŽELIO (JONE) 15 D., 1930 M.
BERGMAN’S GROVE DARŽE, RIVERSIDE, ILL.

K
i

Bus visokiausių įvairybių. Buck Jonės muzika. Kauno vištos, Klaipėdos Trun- 
kai ir ger..... — Reseinių Šalta Koše, etc. Krosnos Byrąs. Du klebonu imsis.
— Ciceros Šarkis ir Jurbarko Mykąs Kumšciuosis.

•
Širdingai kviečiame Visus Gceros ir Chicagos ir Apielinkės Lietuvius.

Klebonas ir Komitetai.
* B -F---------U# - 4------4---------- F - B —£----------- į

C H I C A G O J E
Apaštalystes Maldos dr- 

ja, birželio 7 d., parapijos mo
kyklos kambary, laikė savo 

North Side. — Litb. Ame-, susirinkiimj, daug reikalų ap-

IŠ AMERIKOS LIETUVIŲ 
POLITIKOS KLUBO.

rican Political Club of tbe 
North West Side laikė su
sirinkimų 2 d. birželio, para
pijos svetainėj.

Raportas iš komiteto Vy-
I

tauto 500 m. sukaktuvių ap- 
vaikščiojimo vienbalsiai pri
imtas. Kas dėl vaikštynių, nu
tarta taip: jeigu eentralinis 
komitetas nutars daryt vaikš
tynes, tai ir klubas su tuo su
tiks.

Raportas komisijos, kad 
klubo konstitucija reikia duo
ti spaudai, priimtas.

Klubas nutarė rengti išva
žiavimų, liepos 20 d., j Jet- 
ferson miškus.

Pranešus, kad klubietis V. 
Strioga apsivedė, nutarta nu
pirkti dovanėlę.

tarta ir naujų narių įstojo.

Įvykusioje mokyklos eks- 
pliozijoje — sprogime, nuken
tėjusiam Juozui Bagdonui, po 
operacijos nupiauti tik pirš-

Įkad ir šiame piknike visa Chi
cagos apylinkė pasirodys ga
na stipriai ir dėlto ruošia ei
lę visokių visokiausių pamai- 
ginimų. Reikia ypatingai pa
žymėti, kad yra planuojama 
pirmų kart L. Vyčių Centro 
piknike oficialis pasirodymas 
mergaičių sporto sekcijos. Ko
misija šio dalyko visų infor
macijų dar nepridavė, bet ma
noma, kad bus kokios nors 
rungtynės tarp dviejų parink
tų mergaičių tymų, kas, be a-

svarbiu dalykų svarstymui. 
Susirinkimas bus skaitomas 
teisėtu prie bet kurio narių 
skaičiaus. Prasidės 8 vai. 
vakare punkt.

B. Armoška, 
Klubo sekretorius.

SVEIKINA VARDO DIENO- čiai sveikina kun. Antana Mar
JE.

Bridgeport. — šiandie šv. 
Antano diena ir tos priežas
ties delei visi bridgeportie-

tinku, jo vardo dienoje, linki

(jam sveikatos ir “ad multos 
lannos”.

Rap.

MORGIČIAI-PASKOLOS

tai, kad nebūtų kraujo užnuo 
dijimo. Bet, kiek teko patirti,'bejonės, prisidės prie dar di- 
turės da vienų operacijų. Da- J dėsnio publikos pritraukimo
bar guli šv. Kryžiaus ligoni
nėje. Pirmiau buvo rašyta, 
kad po operacijos neteko ran
kos.

Ch. Raporteris.

VYČIAI RENGIAS PRIE 
PIKNIKO.

įvyks-
Centro

Vytis.

PRANEŠIMAI.

Brighton Park. — A. L. It.
K. Federacijos 19 skyriaus 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioję, birželio 15 d., 3i vak 
po pietų, Nekalto Prasidėji
mo Šv. Panelės parapijos mo
kyklos kambary.

Visų draugijų ir kuopų vai 
dybos ir atstovai malonėkite 
atsilankvti. Bus labai svarbus
susirinkimas. Valdyba.

Iš Marijonų Kolegijos Rėmėjų 
Marijonų Koleg. Rėmėjų 2 

skyrius nutarė važiuoti 4 d. 
liepos į Marijonų ūkį — pikni 
kautų. Tat-gi North Side lie
tuviai, kurie manot 4 d. liepos 
važiuoti, pasiruoškit iš anks
to, kad būtų galima žinoti, 
kiek tikietų paimti. Jei susi
darys skaičius 25, tai tikietų 
gausim pigesne* kaina. Parda
vinėjama tam tyčia “sumar- 
kiuoti” ženklai, kad būtų ga
lima žinoti, kiek važiuos. Ku
rie manot važiuoti, nusipirkit 
minėtus ženklus. Važiuosim 
traukiniu. Nuo stoties žmonės 
bus nuvesti į ūkį automobi
liais.

P. K. P.

Sekm. birželio 22 d 
ta metinis L. Vyčių 
piknikas, Stickney G rovė. Ka
dangi kas metai publikos pri
važiuoja stebėtinai daug, i- 
vairios komisijos pramato,

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

Pėtn. ir Sub. Birž. 13, 14
' GENERAL CRACK”

Dalyvauja John Barrymore

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

“Vytauto” teatrališkojo 
klubo susirinkimas jyyks bir
želio 14 d., Nek. Prasid. par. 
mokyklos kambary, Brighton 
Parke. Visi nariai prašomi bū
tinai dalyvauti, nes yra daug

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

3200 SO. HALSTED ST.

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EXPRESS

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

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

7126 So. Rockwell Street
Telef. Bepublic 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

DIDELI BARGENAI
% raudono roberio 

daržams laistyti pai- 
pos. Buvo 14c. pėda, 
dabar 11c. pėda.

Enamel indai buvo 
$1.50, dabar #8e.

išlaukinė garantuota maliava 
tamsios spalvos, buvo galionas po 
$2.80, dabar po $2.00.

Turim ir kitokių bargenų. At
eikit.

ST. BUKAUSKAS
Fifteenth St. Hardware

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

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGICIŲ
Skolinam pinigus ant medi

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

Public Mortgage Exchange
S. L. FABIAN, Mgr.

809 West 35th St.

SKOLINAM PINIGUS
$100 iki $30,000 

ant 1, 2 ir 3 morgieių
J. NAMON & CO.

6755 So. Western Avė,
Telefonas Groveliill 1038

| Tel. Humbold 6230
Į Rez. Armitage 3857

MAJESTIC FLORIST
1711 ELLEN STREET

Gėlės, vainikai vestuvėms, pagra- 
bams ir kitokiems reikalams.

JUSTINAS P. ANTANAVIČIUS 
Savininkas

IŠRENDAVIMUI

IŠRENDUOJAMASS AM ■ 
BARYS.

Gražioj Marąuette parko kolonijoj, 
netoli parko, išrenduojamas gražus 
kambarys su visais patogumais. 
Kreipkitės j “Draugų”, arba telefo- 
nuokite: Hemlock 1006.

Išrendavimui Krautuvė bile 
kokiam bizniui naujam name 
geroj biznio vietoj. Kreipki
tės 2452 W. 69tb St. arba te- 
lefonuokit Republic 6396.

AUTOMOBILIAI

VVILLYS, WILLYS KNIGHT 
IR WHIPPET

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažų kainų.

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės j mus

WHITE S0X MOTOR SALES 

610 West 35 Street
Tel. Yards 0099

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjams ir savinin

kams pirm pirkimo naujo karo šir
dingai prašom atsilankyti ir pama
tyti naujus 1930 Nash automobilus 
sul vėliausios mados automatiškais 
Įtaisymais. Sport Royal tekiniais Ir 
kitais Ištobulinimais, kokiais tiktai 
Nash gaJi papuošti- Už tokias pri
einamas kainas pas
BALZEKAS MOTOR SALBgj 

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

ĮVAIRŪS KONTR AKTORIAI:

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau {vairiausius namus prieinam* 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5511

J. MEZLAIŠKIS
Generalis Kontraktorius

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

2453 WEST 71 STREET 
Tel. Republic 4537

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas
Elektros kontraktorius

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

BRIGHTON PARKO ŽINE
LĖS.

Nek. Prasid. parapijos cho
ras birželio 7 d., parap. mo
kyklos kambary turėjo susi
rinkimų. Aptarta daugelis 
svarbių dalykų. Be to, nutar
ta 6 d. liepos padaryti meti
nį choro išvažiavimų į “Pa
los” parkų. Išvažiavimas bus 
paįvairintas įvairiais lietu
viškais žaidimais. Be to, bus 
numatoma rungtynės “basket 
bąli” tarp choro merginų ir 
vaikinų.

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
i Užlaikau visokių

tukslnlų Ir slda- 
orlnlų daiktų, vė
liausios mados ra
lio, pianų rolių, 
rekordų Ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago. 
Telefonas HEMLOCK «»»•

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olseiis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
Kaina $845.00 F. O. B.

Jei manai pirkti karų, pirmiausiai 
ateik pas mus ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius už žemų kainų.

Taipgi turime Įvairių Įvairiausių 
vartotų karų už labai mažų kalnų.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: Vainoras, J. Lankys 
Telefonas Lafayette

3962 Archer Avenue

VIENATINĖ LIETUVIŲ 
AGENTŪRA

GENERAL MOTORS

PONTIAG IR OAKLAND

AUTOMOBILIŲ CHAMPIONAS

B U I CK
Per 20 Metus Užima Pirmenybė. 

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

4400 Archer Avenue
Virginla 2400 

1 Blokas Nuo Kedzle Avė.
JONAS ŠLEGAITIS
LIETUVIS PARDAVĖJAS

STANLEY CIBULSKIS
MOIJAVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Poperioju, moliavoju ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653

Gegužės mėnesio laikotarpy 
choras išleido iš savo tarpo 
moterystės luoman du nariu: 
p. E. Dapkiutę ir p. J. Na- 
gaitį. Nors jiedu perėjo kitan 
luoman, bet nenori mūsų cho
ro apleisti, turint gerų vargo
nininkų p. J. Kudirkų prie
ky. Pasižadėjo ir savo dran
gų (ę) clioran dar prirašyti. 
Tegyvuoja jaunavedžiai!..

Pasiuvu Dreses
Moterys nusipirkit materijolų, o 
aš padarysiu gražių dresiukę pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings 
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

Valandos nuo 10 ryto Iki 6 vai. 
vakare, utarnlnke, ketverge Ir su- 

batoms Iki 9 vai. vakaro.

MILDA AUTO SALES

D. KURAITIS, Sav. 
non—g West Si Street 

Tel. Vletory 1«»«

PUIKIAUSI KARAI

DE SOTO. REO IR 
PLYMOUTH

Pigus važinėjimas.
Labai žemos Kainos

Didžiausias pasirinkimas Vartotų 
Karų už Labai Pigių Kalnų.

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

V. PAUKŠTIS
HARDWARE STORE * 
2701 West 47 Street

Tel. Lafayette 1237
Jei jūsų kas neužganėdina, tai 
atsilankykite į musų krautuvę. 
Musų patarnavimu pilnai bu
sit užganėdinti.

Pristatom į visas miesto da
lis.

TAISOME
AUTOMOBILIUS Sf D AIŽYTUS 
Sutalsom medžio, geležies, sėdy
nes, naujus viršus Ir kas tiktai 
reikalingų prie mašinos viskų 

padarom.

Drillings Auto Body 
834 W. 35th St.,

Phone Yards 180« 
Chicago, UI.

M

MES
Budavojam naujas namus, 

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

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674

Pardavimui Victor komb, radio 
ir gramotonas. $30, Tel. Pcnsacola 
0286.

Pardavimui 2 šmotų gražus par- 
loriaus setas. Pigiai 2914 Belmont 
Avė.

Leasehold pardavimui $67.50 mėn. 
Spal., 6 kamb. apt. visi šalę korido
riaus, rak. $300. Wilson L. 4446 
Clifton Avė. t-čias.

Nauji rak. 3 kamb. apt. $125 sub- 
lease, rend. $45. 3-čias fl. 634 Roscoe 
Tel. Bittersaveet 8922.

Policiniai šunes, kin. veislės, pi
giai, 5641 W. Roosevelt Rd. Tel. 
Cicero 3713

Nauji rak. 3 kamb. apt. $120 sub- 
lease rend. $45, 3-čias flatas, 634 
Roscoe, Tel. Bittersweet 8922.

šunes, kirp. $2, užlaik'. $3.50 ir 
aukšč. Apiank. $2.50. Cicero avė. Pet 
Hospital, 715 So. Cicero, Avė.

Phone Virginia 2054 

JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 

Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

Delicatessen, groc., ice creafen, ge
ras biznis, pigiai, kamp. 5858 \V.
Division St.

REAL ESTATE

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogerlausla.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

NEGIRDĖTAS BARGENAS
2 flatų mūro namas, po 6 

kamb. Priimsiu lotų į mainus. 
Priežastis — einu į biznį.
1608 So. 49 Avė. Cicero, III.
2-ros lubos.
943 Milwaukee avė arti Ashland 

med. Štaras ir flatas. $9,000, pigiau 
negu žemė, Tel. Longbeach 483 3.

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo Kontraktorius

Maliavų Ir sieninės popieros krau
tuvė. Naujas stakas.

2334 So. LEAVITT ST. CHICAGO

$11,000 akmens frontas, 5-6 kamb. 
k. v. šild. arti Garfield Pk. 505 S. 
T.rumbull avė.

WM. BENEGKIS
MALEVOJU IR POPIERUOJU 

Naujausios mados popiera. 
Pigiai. Greit. Darbų garantuoju 

Reikale telefonuokit 
Lafayette 7554

MUSŲ BARGENAI
DIDELIS NUPIGINIMAS KAINŲ ANT DAIKTŲ 

JUMS REIKALINGŲ
Kviečiame pasinauduoti musų nupigintomis kai

nomis.
Ypatingai dabar nupiginome kainas ant \Vliite 

Lead, įvairių maliavų ir aliejaus.
HARDWARE & PAINTS

A. M. BUTCHAS, Savininkas
4414 South Rockwell Street

Telefonas Lafayette 4689

J. YUSHKEVVITZ
REAL ESTATE

Darome įvairius legalius 
dokumentus, apdraudžla- 
me namus, autobiobilius 
Ir kitokias nuosavybes.
2433 West 69 Str.

Telef. Prospect 3140

PAUL M. SMITH & CO
REAL ESTATE 

• LOANS & INSURANCE 
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visoki-oš 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur y.ra ar kas yra. Perkam notas. 
2nd knortgage ir paruplnam 1 Ir 2nd 
mortgage lengvomis Išlygomis. Tei
singas ir greiTas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avenue

Tel. lafayette 0455

F A R M O S
Pardavimui maža Šveicarija (225 

ak.), puiki vieta rezortul, klubui, 
namams, Devils Lake distrikte. Iš
tirk. Sav. Cobleigh, Ijl Valle, Wis.

Parsiduoda farma, labai puikioj 
vietoj, 80 ak. Juodžemis, prie kieto 
kelio Indianoj. Mylintieji farmų ne
praleiskite progos. Del platesnių ži
nių kreipkitės:

JOS. GAJŽAUSKIS
8*3* SO. ROCKWELL 

Grovehlll 0475


