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Ant Turto Komunistai Uždėsiu 
Atačmentų

Z .

SKILIMAS S. L. A. NEIŠVENGIAMAS

-KOMUNISTŲ ULTIMATU- (Naujosios konstitucijos pro- 
MAS S. L. A. SOC1AL— .jektas atmestas). Kol bila eis 
TAUTININKŲ FRAKUI- opozicija ((komunistai) vadin- 
JOS SEIMO ATMESTAS > sis ir-gi S. L. A. Apskričių,

------------- ---------- /kuopų ir narių atsimetimui
nuo S. L. A. sočiai—tautinin
kų frakcijos, bus pagaminta 
tani tikra rezoliucija, kurių

•Biržblio 18 d. Meldažio sa
lėj įvyko išmestųjų iš S. L, A.
36 Seimo komunistų “seimo” 
posėdis uždaromis durimis, I kuopa, priėmus skaitysis at-
Posėdį atidaręs komunistų ka-’simetus nuo sočiai—tautinin-

------ ----------dr' -UT ------------------------------------
THEODORE ROOSE VELTUI PAMINKLAS 

■' <• u 'T ---------------- ------------- --------------------—

Toks paminklas bus pastatydintas i Ne w Yorke to mirusio patrioto atminčiai. 
Tuomi darbuojasi Roosevelto Atminčiai] pa gerbti sąjunga.
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Jie Gręsia Paskelbti Visoj Šaly 
Streikų

PRAMATOMAS MALTOS GUBERNA-' 
TORIAUS ATSISTATYDINIMAS

TEISMO DIENA KOMU

NISTAMS SUOMIJOJ

GAL ATSISTATYDINS 

MALTOS GUBERNA

TORIUS

ndidatas į S. L. A. Pild. Ta
rybos prezidentus M. Bflįcėvi

kų; arba kuri kuopa nusista
tymu dalinsis pusiau, iš tos CHICAGOJE

čius, o sekr. Ješkevičifljįė ųš- i-kuopos pasidarys dvi S. L. A.
šaukus delegatus. Perskaičius 
protokolų atvyko komisija, ku
ri buvo iš vakaro įgaliota pa
gaminti ir įteikti ultimatumų 
S. L. A. sočiai—tautininkų 
frakcijos Seimui. Komisija 
pranešė, kad ultimatumų įtei
kus ir pareikalavus, kad at- x < v • * •"r'»1 ' ‘ ’ »sakymas būtų duotas ne vė
liau 12 vai. ryto.. Lapeliai j 
delegatus taip pat paskleisti 
ir dėlto sočiai tautininkai esu 
labai nusigandę, net du poli
cijos “skvadu” užsakę. Esu, 
bijoma vieno iš dviejų: kad 
išvytoji opozicija (komunis
tai) neateitų Auditorijos štu
rmuoti, arba kad pasilikę at
stovai nesukeltų “bunto” 
prieš Gegužį ir Co. Vėliau su
žinota, kad komunistų ultima
tumas S. L. A. sočiai—tauti
ninkų Seime atmestas.

S. L. A. atsiduria teisman
I

Sočiai—tautininkams atme
tus komunistų ultimatumų, S. 
L. A. atsiduria teisman. Išri
nktoji komunistų komisija (A- 
ndrulis, Šalaviejus, Mizara, 
Jeskevičiūtė ir Šemančiūtė) 
buvus pas advokatų, kuris iš
klausęs, kaip ir už kų įvyko 
išmetimas veik pusės, teisėtai 
kuopų išrinktų delegatų, pa
sakęs, kad sočiai—fašistų Sei
mas nėra legaliu sprendime

MIESTO MAJORO ĮSAKY
MAS POLICIJOS VIR

ŠININKUI

kuopi. Mokesčius komunistai 
mokės naujau (savo) S. L. A. 
iždan. Pildomoji taryba būsiu 
ta pati, kuri šiam seimui va-J Einančiam Chicagos polici- 
dovanja. jjQg virgįnjnko pareigas Alco-
205 delegatai ' ck’ui miesto majoras įsakė:

I Nauji pai€dymai policijai
Kinus pęiicijos viršininko j 

pareigas A|cock parėdė kapi-, 
(tonams kasdien būti savo vie- ( 
tose ir neiįžsiimti golfo mu- į 
išimu kur parkuose, kada rei
kalinga mieštų saugoti nuo pi
ktadarių.

TaiĮ>at jis daugiau poliemo-
Opozicijos (komunistų) sei-

jue delegatų užręrgtstruota 205,uždaryti
“Išginti iš Cbicago visus kri- jnų pastatė į gatves visur pa-

tvarkų.
kurie atstovauja 93 kuopas su 
daugiau nei 6000 narių.

juos į kalėjimus arba prista- 
tvti i elektros kėdę.” Naujas detektivy viršininkas

PIRMA AUKA — $25 — 
TEISMO UŽVEDIMUI

STOCKIIOLMAS, Švedija,, 
birž. 20. — Suomijos Ūkinin
kų Sųjunga grųsina liepos 1 Maltos salos gubernatorius 
d. užplūsti Gelsinkius ir į su-!i Strickland yra Londone. Kal- 
šauktų Suomijos seimų neįlei-1 bama, jis bus priverstas atsi- 
sti išrinktų komunistų atsto- > statydinti iš užimamos vietos, 
vų. i kad patenkinti salos gyVento-

Komunistai skelbia, kad jei ji jų norus, 
ūkininkai tų grasinimų įvyki-j Gub. Strickland Maltoje iš- 
ntų, tada jie, komunistai, bū- /kėlė kovų katalikų dvasiški jai. 
šių priversti visoj Suomijoj ;,Už tai prieš jį sukilo gyvento- 
paskelbti streikų. jai. ,

Komunistams Suomijoj gy- j 
venimas šiandie nepakenčia-; 
mas. Valdžia panaikino jų lai-

SLA Komunlsty frakcijos j k raščius, uždraudė jiems su-j

LONDONAS, birž. 20.

IMPERATORIAUS DOVA
NA DELEGATUI

Nori sulaikyti eikvojimą
Chicagoj imama darbuotis 

už ekonominį miesto valdymų. 
A akar, birželio 19 d. S. L. žinovai tvirtina, kad kas me- 

A. seimas ėjo labai negyvai. tai be jokio reikalo čia išlei- 
Jokių diskusijų beveik nesu
kelta. Buvo svarstoma konsti-

IŠ S. L. A. SEIMO BRIDGE- 
PORTE

džiaina apie 35 nuošimčiai su
renkamų taksomis pajamų, 

įtucijos punktai, kuriuos biskį‘Kas metaį tad fr taksos nuo
ipadiskusavus priėmė. Paruo
štas atsakymas į bolševikų ui-
•timatomę. Į bolševikų ultiraa- Nežinoma Ilga mirė 4 vaikai 
tumą atsakymas bolševikams j Tomis dienoniis B H Me. 
buvo nepalankus ir matyti so- ,Kittrickj 24:jl Lexiugton gat, 
cialistai—tautininkai į sutartį
su bolševikais nesueis. Nei bo-

lat eina didyn.

ilševikų statomieji reikalavi
mai, nei so.cial—tautininkų į 
juos atsakymas nerodo noro 
susitaikinti.

visų S. L. A. reikalų. Komu-'.rinktų referendumas ir kad 
nistų pasirinktas kovai kelias į,jos seime nereiktų užgirti. Jei
yra tikras prie laimėjimo. 

Indžiunkšinų sočiai—tauti
ninkų Seimui uždaryti nega
lima išimti, nes nėra dokume-

Chicagos policijos viršinin-. «sejmo»» delegatai, Meldą- į brinkimus. Komunistai tik ke-J TOKYO, birž. 20. — Gry- 
ko pareigas einąs Alcoek de- ž|o pllnai jsitlkinę) Uad iiese gali krūvon susieiti ir žusiam iš Londono karo lai-
tektivų biuro viršininku Pas_' teismo slenksčio ir pasitarti apie savo likimų. vynų konferencijos vyriausia-

bilai laimėti delegatas Šar-, Komunistus kovoti valdžių Ja,n japonė delegatui Wa- 
kiūnas iš Marąuet'te parka 
pirmas aukojo $25.

Vienas delegatas įnešė

kyrė leitenantų Norton, 68 mf 
tų.

Vaikams pienas
Davis Sąuare parke, Town 

of Lake, atidaryta pieno sto
tis, kur vaikams, 1 ligi 12 me
tų, piene veltui duodama. Rei
kalinga turėti tik kokios lab
daringosios organizacijos lai
dymas. Duodamas pienas,turi 
būt suvartojamas vietoje.

privertė suomiai ūkininkai. katsaki -lapo.lij.»s imperato- 
_____________ _  . rius lliroliito pasiuntė 20 gū-

PREZIDENTAS KALTINA- lion^ vyno- 
SLA jau pavadinti Lietuvių MAS ŽM,OGŽUDYST£JE Ši imperatoriaus dovana
Proletarę Susivienijimu, bet; ----------- reiškia, kad jis patvirtina de-
įnešimas du nesvarstytas. , HAVANA, Kulia, birž. 20. legato darbus sakomoj konfe-

neteko keturių mažų vaikų.
Kiti paskui kitus staiga mirė. j Mieste tų pieno stočių vai- 
Penktasis pavojingai serga. , kams bus įkurta penkiolika.

Apskrities gydytojai dar-1 Si atidaryta stotis yra pirmu- 
buojasi susekti to priežastį, tinė. Stotis atidaro taip vadi-

į namo ji “Chicago

Nutarta remti Darbininky 
Apsigynimo Fondą.

Išleisti neperiodinį bluleti- 
ną, kurį pavadinti SLA. or
ganu.

Pasmerkti debartlnę Lie
tuvos valdžią ir jos bude
lius.

Pasmerkti dabartinę Lie-
Babies’ kvietimą policijos SLA. Sel

Išrodo, kad naujam S. L. A. Į Neskirs nuolatinio viršininko Free Milk Fund” organizaci- man ir komunistą “sumuši- 
ikonstitucijos projekte yra pu- 
inktų, kurie duos daug dau
giau galės valdybai, negu iki 
»šiol ji jos turėjo. Projektuo
jama, kad valdyba galutinai

Chicago miesto majoro ofi- ja 
se patirta, kad majoras nes- 
kirsiųs nuolatinio policijai vir- 
-šininko. Ligi majoro tarnybos 
galo, sakoma, būsiąs paliktas 
einųs viršininko pareigas AT- 
coek. a

LONDONAS, birž. 19. — 
perskrido į 32 valandas. Atli-|^a^ar Ascote suruoštos ark-

maujasai projektas pereitų, iš- 
.rodo, kad Sus-mas būtų labiau 
dnsurance, negu fraterualė or- 
įganizacija.

nto, kuris rodytų S. L. A. tu- , Pasirodo, kad p. B. Balutis 
rto eikvojimų. jiiš Vašingtono Chicagoje tik-

Ataėmentas ant S. L. A. turto 1™ y™- Ta,'iau Mime <lar "e 

Užgyrus aukščiau minėtų
komisijų datyti visokius pa
sitarimus bilai t» isme užvesti,

'(pasirodė.

nubalsuota, kad komisija tuo
jau uždėtų atačmentų ant S. 
L. A. turto.

Du S. L. A.
Bilos vedimui pagrindu bus 

senoji S. L. A. konstitucija.

35 ŽUVO RUSIJOS 
KASYKLOJE

CHARKOVAS, birž. 20.' — 
Artemovsko apylinkės vienoj 
anglių kasykloj sprogo dujos. 
35 darbininkai žuvo ir 29 su
žeista.

Troko užmušta
Šiaurinės miesto dalies vie-

SKERSAI J, VALSTYBIŲ

JACKSONVILLE, Fla., bi
rž. 19. —Lakūnu W. S. Brock 
ir E. ,F. Scblee skersai J. Val- 

įstybių orlaiviu ten ir atgal

mą.”
Daugiau įdomiy žinią bus 

rytoj. Tėmyklte!

VĖTRA PAKENKĖ 
PRAMOGAI

iko apie 4,209 mylių. Vienai
noj gatvių važiuojančio tro- .valandai išpuola apie 156 my- 
ko užmušta Mrs. Susie Mina-pios.
rcini, penkių mažų vaikų, mo-j Iš Jacksonville, Fla., jiedu 
tina, 2027 Canalport avė. Tro-Į nuskrido į San Diego, Cal. Te
ko vežėjas sulaikytas. nai užtruko tik pasiimti ži-

........... ............ .. į balo ir dūmė atgal į Jackson-
Gilinsis į papirkimus

Miesto taryba priėmė rezo
liucijų, kuriųja einant bus nuo 
.dugniai ištirta policijos tarpe 
praplitę tariamieji papirki
mai ir tarnyboje išnašumas.
Kai kurie aldermonai į šį klau 
sirnų atsineša labai rimtai.

ville.

i NEW YORK, birž. 20. — 
jVukar čia įvyko naujos iškil
mės. Svetingai pasitiktas iš 
pietinio žemgalio gryžęs ad
mirolas Byrd su savo palydo

mais.

lių lenktynės. Suvyko parink- 
tiniausios Londono ir kitų A- 
nglijos dalių viršūnės. Nuvy
ko karalius su karaliene.

Dar nepradėjus lenktynių, 
staiga ūžtelėjo vėtra su per
kūnijomis ir smarkiu liėtum. 
Žaibas trenkė i vienų pastolų. 
Žuvo vienas žmogus. Viskas 
visur vandeniu užlieta. Dau
gybė dailiai apsitaisiusių mo
terų dumble išsivoliojo kilus 
pasiaubai. Karalius su žmona 
pasprūdo į Windsor pilį užda
rytu automobiliu.

— Taip vadinama tautininkų rencijoj.
partija iškėlė didžiai rimtų i --------------------
Kubos prezidento kaltinimų.' PAŽANGIUOJA ŠIAURIE- 
Jis kaltinamas žmogžudystėje. ČIŲ ARMIJOS

Praeitų gegužės mėnesį pro- ' -- -
zidento parėdymu kariuomenė į SHANGHAT, birž. 29. — 
puolė vienų šios partijos su- žiniomis iš mūšių laukų, šiau- 
sirinkimų. 4 asmenys nužudv- rinės Kinijos armijos nugali
ta ir 18 sužeista.

ATSISAKO GELBĖTI 
VALDŽIAI

i valdžios kariuomenę ir visais 
-plotais eina pirmyn.

Valdžios kariuomenei trūk
sta atatinkamų vadų. Pati ka
riuomenė yra nupuolusi dva
sioje.LONDONAS, birž. 20. — 

f Britanijos ministerių pinnini- 
į nkas MacDonald parlamente , PARYŽIUS, birž. 20. — Čia 
Į-pranešė, kad nedarbo klausi- įpjrmoji moteriškė pasiekė 
mų spręsti jo valdžia pagcl- “Paryžiaus ligoninių dakta- 
•bon kvietusi liberalų ir kon- ro” titulų. Jinai yra Dr. The- 
įservatistų vadus. Sako, libe- rPse Bertrand, 33 metų, dvie- 
< ratai žadėjo gelbėti, bet kon- jų vaikų motina.
įservatistų vadas Sir Austen j.............. - ■ ■ ■ —
Chamberlain atsakė, kad ne- į CHICAGO IR APYLIN- 
(larbu turi rūpintis išimtinai iKftS. — Išdalies debesiuotaj 
pati valdžia. vakare pramatomas lietus.

ATSISTATYDINO VOKIE
TIJOS IŽDO MINISTERIS

PINIGŲ KURSAS

BERLYNAS, birž. 20. — 
Atsistatydino Vokietijos iždo 
ministeris Pau! Moldenliauer, 
kada kitų partijų vadai nesu
tiko pripažinti jo finansinių 
planų ekonominiais tikslais.

Lietuvos 100 litų . .$10.00 

Britanijos 1 sv. eteri. 4.8fl 

Franci jos 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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asmeniškų sumetimų nepajėgiu sudaryti koa
licijos.

Pati svarbiausia Sus-mo centro valdy
bos vieta jau paleista iš tautininkų rankų. Iž
dininku yra išrinktas socialistas p. Gugis. S. 
L. A. organas “Tėvynė” irgi socialistiSkoje 
dvasioje yra vedamas, nes jo redaktoriaus p. 
Vitaičio politinė linija nedaug kuo skiriasi 
nuo p. Grigaičio. “Naujienos” ir “Tėvynė”, 
tai du laikraščiai, kurie labiausia sutaria sa
vo nusistatymu Lietuvos politikos link ir mū
sų, Amerikos lietuvių, visuomenės gyvenimo 
santykiuose.

“Tėvynė” yr

ARBA
DARBININKŲ SKYRIUS

UŽMOKKSNLA.I IR PRAGY
VENIMAS.

Automobilių gamintojas 
Fordas savo darbininkams se
nai paskyręs mažiausiųjų už- 
mokesnį darbo dienoje. Ma
žiausia užmokesnis reiškia, 

a labiau social-liaūdininkii i kad darbininkas gali dau- 
ir socialdemokratų organu, negu SLA. ar tau-jS3au» bet ne mažiau, uždirbti, 
tininkų į Fordo automobilių dirbtuvėse

DIENOS KLAUSIMAI
L A. IR TAUTININKAI.

pirm karo mažiausioji užmo
kesnis darbininkui už dienos 
darbų buvo 5 doleriai. Karo 
laiku padidinta ligi G dolerių, 
gi šių metų pradžioje 7 dole
riai. Jis įsitikinęs, kad jo 
darbininkai, kuriems moka
ma mažiausia 7 doleriai die-

SLA. dažnai yra vadinamas tautiška 
organizacija. Del ko? Greičiausia dėl to, 
kad čia gali priklausyti visi “tautiečiai” 
be pažiūrų ir įsitikinimų skirtumo. Bet tas 
organizacijos palaidumos jos dar nepadaro 
tautiška. Jų geriau tinka vadinti laisva

maniška, nes te*n duodama laisvė visiems pri
klausyti, ar jis būs tautininkas, ar socialistas,
ar bolševikas.

Tas organizacijos laisvumas ir privei
sė SLA. mūsų tautybei griežtai priešingo 
elemento, kuris pačius organizacijos “ bo
sus’A, taip vadinamuosius tautininkus jau 
stumia iš tų pozicijų, kokias jie iki šiol bu
vo užėmę.

Sus-me gali taip atsitikti, kaip atsitiko 
su kitoms organizacijoms ir spauda. Seniau 
tautininkų spauda buvo tvirtesnė, bet ji už
leido vietų socialistams. Pastarųjų pozicijas 

-užkariavo bolševikai, įsteigdami du dienraš
čių, socialistus palikdami su vienu, o tauti
ninkus visai be dienraščio.

Ne tik šis Sus-mo seimas, bet ir keli 
praeitieji, aiškiai parodė, kad vadovaujamoji 
rolė jau slysta iš tautininkų rankų. Įsižiūrė
jus į šio seimo eigų, lengvai pastebi tų faktų, 
kad seimų diriguoja socialistų šulai : Grigai
tis, Gugis, Bagočius, Jurgelionis ir Ko. Tau
tininkai juos tik seka. I)ar laimė, kad socia
listai nesusidėjo su bolševikais. Tuomet tau
tininkų viešpatavimui visiškas būtų galas. 
Bet tas faktas reiškia, kad valdančiųjų di
džiuma sudaro “raudonieji”, o tautininkai

Nors šiame Susivienijimo seime ir išmė
tyta patys kairieji socialistai (bolševikai), 
bet už tat tuomį sustiprinama menševikų po
zicija.

Tautininkai, norėdami, kad SLA. iš jų 
rankų visiškai neišslystų, savo taktikų iš pa
matų turėtų pakeisti. Jie turėtų ir SLA kons
titucijų taisyti ir organų “sutautinti” ir ne
įsileisti į viršūnes to elemento, kuris tauty- noF’ -ia patenkinti, nes 

bei kasa duobę.
Bet dabar jie jau yra bejėgiai. Pas juos 

pačius tautiškumo žymė nublankusi, neaiški.
Jie šiandien jau aklai seka socialistų vadus ir 
nemato, ar nebenori’matyti, kokios iš to būs 
pasėkos.

vena taip vadinamuoju aukš
tuoju gyvenimo laipsniu.

M0RR0W LAIMĖJIMO REIKŠMĖ.

Versalio taikos sutartimi.
Kelintas mėnesis tuo klau

simu tie biurai darbuojasi. 
Renka Ąmerikoje ir Europoje 
statistikas ir tais daviniais 
dalijasi, juos palygina.

Iš laikraščių tenka patirti, 
kad Darbo departamento sta
tistikų biuras jau esųs surin
kęs davinių, kaip Fordo dar
bininkai sunaudoja tų aptu
rimų mažiausių 7 dolerių die
noje užmokėsiu. Tuos davi
nius, sakoma, biuras pasiun
tęs Tarptautiniam Darbo biu
rui. Šis gi atiiksiųs palygini
mų.

Statistikų biuras savo tyri
nėjimams ėmęs 1929 metus ir 
pačiam Detroite, kur yra vy
riausios ir didžiausios Fordo 
dirbtuvės, ištyręs 100 šeimy
nų, kurių galvos naudojasi 
Fordo mažiausiuoju užmokes- 
niu. Tos visos šeimynos suda
ro nedaugiau penkių narių ir 
nemažiau keturių kiekviena.

j lėtų gyventi eaip skardžiai A-į prieš ruošiamų naujų muilų 
menkoj skelbiamu aukštuoju tarifų. Praeitais metais reikš- 
gyvenimo laipsniu. Kas-gi sa- ta didelio nepasitenkinimo, 
kyti apie tokius darbiniu-; Nežiūrint to, republikonų at
kus, kurie turi skaitlingesnes stovai kongrese to darbo ne- 
šeimynas? nutraukė nuolat laipsniškai

Jei Fordas pageidauja dar-{stumdami pirmyn. Dabar pri- 
bininkanis gerovės ir iškelia, einama prie galo. 
tos rūšies klausimų sprendi-1 Nauja muitų tarifu bus 
mų, reiškia, jis gali darbi-, kenksminga prekybai su už
ninkąs aukščiau apmokėti, sieniais. Jei prezidentas nepa- 
Septyni doleriai dienoje nė- sirašytų, kiek daug kongreso
ra jokis aukštas gyvenimo 
laipsnis. Kad pagerinti dar
bininkams būvį, yra reikalin
gas kaip tik atvirkščias išty
rimas. Būtent, reikia ištirti 
darbininko gyvenimų ne re-

darbo niekais nueitų. Jei pa
sirašytu, iškeltu šaly dar di- 
dėsnį nedarbu.

Prezidentas, suprantama, 
nereikalingas nurodymų, kaip 
jis turi elgtis. Jis gerai žino,

iniantis jo gaunamuoju užmo- šalies padėtį. Jis žino daug 
kesniu, bet tuo, kiek daug jis kų iv alae dideli nedarnų. El- 
reikalingas išlaidų, ka< butu gsis taip, kaip sąžinė ir sųvo- 
patenkintas, kad galėtų gy- l<a diktuos, bet ne taip, kaip 
vėnti šių dienų patogumuose politikai pageidaus ir norės, 
ir jaustųsi laimingas. ------------------------------------------

pacztaudokite progaAkstinas.

DARBAS IR MUITŲ 
TARIFA.

ego; 9 yra

Iš AVasliingtono
kad artimiausiomis 
senatas baigsiųs

praneša,
dienomis
svarstyti

; Pirmu kartu Ch:
1 rengiama Kariška Paroda, 
kuri prasidės birželio 21 d. 
ir tęsis iki birželio 29 d. š. 
m. Parodos vieta bus Graut 
Park tarpe Momoe ir 12-tos

Fordas savo automobilių 
dirbtuvių turi ir Europoje. 
Tenai jo darbininkai apmoka
mi Europos užmokesnių laip
sniu. Europoje yra žemas 
darbininkų gyvenimo laips
nis. Tad Fordui kažkas atėjo

I)wigbt Morrow, buvusių. Jungtinių Vals- į galvų, kad ir tenai savo 
tvbių Ambasadorius Meksikoje, laimėjo no-Į darbininkams įvesti aukštų 
minacijų į Jungtinių Valstybių senatorius gyvenimo laipsnį, lygų Ame-
New Jersey valstybėje.

Šis p. Morrow laimėjimas yra reikšmin
gas dalykas. Jisai savo kandidatūrų statė 
kaipo griežtas probibicijos įstatymo priešas. 
Visų akys dėl to į tai buvo atkreiptos. O ka
da jisai savo oponentus
šė trys prieš vienų, dabar jau kai kurie re

rikos darbininkų laipsniui. 
Kad tai atlikti, Teikalinga ten 
jo darbininkams padidinti 
užmokesnį. Mokėti ameriko
niška

1929 metais tų šeimynų gai-įmuitų tarifų ir tuojaus bal- ® ^’cl*inan cžeio
1 krantų. Kama tikietų suau

gusiems yra $1.00, o vaikams 
50 centų. Ptfiroda bus laiko
ma kas diena po pietų ir va
karais.

Butų verta visiems lietu
viams aplankyti šių parodą

vos, imant aplamai, per me-1 juosiąs
tus dirbo 250 dienų ir kiek
vienai šeimynai išpuolė į me-

Šalies pramoninkai iškalno 
įspėja visuomenę, kad kon-

tus po 1,719 dolerių išlaidų. Igreso pravesta muitų tarifu 
dar daugiau pablogysianti jau 
ir taip bloguosius laikus. Ka
da prezidentas pasirašys tari-

Į tas išlaidas įskaitomas kiek
vienas didžiausias ir kiekvie
nas mažiausias gyvenimui rei
kalingas daiktas,

mažiausia užniokesni, maistu ir baigus degtukais. Į j darbininkų 
Jty. 7 dolerius darbo dienoje, į išlaidas įskaitoma apie 48o!darbo.
. butų toli perdaug. Ko gera, įvairiausių perkamųjų daik-

v. . , . . v. ir pamatyti to, ko musųpradėjus i tų, tada dešimtys tukstanciu . , . , , . ,. . .. . . . . . ;mieste niekados niekas nenla-
dalyvaus visa 

kariuomenės artilerija su nau

daugiau neteks .i te. Parodoje

publikonų partijos šulai kalba apie p. Mor- į darbininkai gaKdų susirinkti Jų.
row kandidatūrų į prezidentus 1932 m. nemažus turtus. Tad kokių ir j Iš 1,719 dolerių metinių iš-

kaip didelę užmokesnį jiems laidų didžiausia

Tie pramoninkai yra nuo-l. . . .x ,. . .A ! jausitės įsrųdimais. Taipgi 
mones; kad jei prezidentas y- t , , ,, , . .. |bus rodomos kanuoles nuo
ra palankus darbui, jis turėtu v. . ...1 . - mažiausios iki didžiausios,
pravestos muitu tarifos nepa-Ą. , .... .1 . . . f 1 Dalyvauja būriai aeroplanų,dalis tenka 

maistui, arti 33 nuošimčių. 
Paskui praeiliui seka drabu

žiai, pagyvenimas, kuras ir 
šviesa, baladi, ir tt.

Iš aukščia uminėtų darbo 
dienų sužinoma, kad mažiau
sia apmokami Fordo darbinin
kai per metus apturi 1,750 
dolerių už 250 darbo dienų. 
Iš penkių asmenų šeimynai 
tokios pajamos yra toli gra-

Reiškia, jau ir republikonų partija pra- 
•da “sušlapti”. • mokėti, kad pakelti 

gyvenimo laipsnį?

L. R. K. S. Seimas prasideda pirmadie- Fordas užmokesnių kiauši
nyje, birželio 21 diejių, Niagara Falls, N. Y. mais gana apsukrus, bet pas- 
Beveik visos Cliicagos kuopos būs atstovauja- tyrojo klausimo jis jokiu' bu
rnos seime, kuriame turėsime savo raporterį du nepajėgia pats vienas iš 
ir savo skaitytojus pasistengsime apie seimo jpręsti. Tad pasikvietė tal- 
eigų, kiek būs galima, dažniau painformuoti. į son pirmiausia Darbo depar-- 

--------------- tamento statistikų biurų, pas-

d< jiems

Kongreso priimtasis naujas Jungtinių 
Valstybių tarifo įstatymas Europoje sukėlę

Aiau — Tarptautinį Darbo 
biurų, Genevoje, kuts suorga
nizuotas ir įkurtas einant žu pennažos, kad šeimyna ga-

tvirtinti.
Dar kiti tvirtina kitaip, Sa

ko, ar Vienaip ar kitaip pre
zidentas pasielgsiųs, tai bus 
bloga. Tas reiškia, jei nepasi
rašysiąs, jis nepildysiųs re- 
publ ikonų partipos progra
mos. Gi jei pasirašysiąs, tada; 
parodysiąs nepalankumo pra
monei ir darbui.

naujausios mados orlaiviai, 
pėstininkų kariuomenė pilnoj 
parodoj, laivyno dalis su jū
reiviais, kurie leis visokias 
ugnis parodydami tikrų ka
ro padėtį.

Surinktieji pinigai bus var
tojami šelpimui našlių ir naš
laičių karėje žuvusiųjų karei
vių. Todėl yra verta atlanky- 

Kiek žinoma, šalies plačioji i Ii šių vaizdingų parodų, 
visuomenė yra nusistatusi J. J. E.pasilaiko dar tik dėlto, kad “raudonieji” dėl protestų audrų.

LAIVAS, KURIUO KELIAUS PRALOTO MACIUAUSKO 
EKSKURSIJA.

Laivas, kurio paveikslų ma
tote šalę, yra vienas didžiau-1 
siu ir greičiausiu pasaulyje. 
Yra tai Frencli Linijos Iai\as 
lle de France. Tuo puikiu iri 
greitu laivu keliaus j Lietuvą! 
Amerikos lietuviu ekskursija, 
gerb. praloto Maeiejausko ir 
gerb. klebono kun. A. Baltu
čio vedama. Ekskursija iš 
Ne\v Yorko išplauks Liepos— 
July 11, 1930.

Freneli Line yra pasižy
mėjusi geru aprūpinimu savo 
pasažierių. Lietuviams yra pa
togu keliauti Freneb Linijos 
laivais. O patogiausias laikas 
keliauti su minėta ekskursija, 
kuriai vadovaus pralotas Jul. 
Maeiejauskas, plačiai pagar
sėjęs veikėjas, kalbus įvai
rias Europos tautų kalbus. 
Be to su ta ekskursija keliaus 
visiems žinomas gerb. kun. 
A. Baltutis. Tai-gi tokių vei
kėjų vadovybėje patogu at
likti tų ilgų kelionę.

-y- Prisirengimo kelionės reika

lus atlieka p. P. Baltutis, 3327 
So. Halsted st., pagarsėjęs ir 
nuo senai patyręs laivakor
čių agentas. Jis ekskursan
tams prirengs visus doku
mentus ir pats ekskursija ly
dės į New York») iki laivo. 
Taigi visų pasažierių visi rei
kalui bus atlikti kuogeriausia 
ir keliautojams niekur jokių 
sutrukdymų bei kliūčių nebus.

Kas dar nėra užsisakęs vie
tų ir nežino kuriuo bmiu 
vykti j Lietuvų, tai dabar te
žino, jog su minėta ekskursi 
ja, gerb. praloto Maeiejausko 
vedama, bus jiems patogiau
sia. Kelionės reikalais reikia 
kreiptis pas P. Baltutį 3327 
So. Halsted St.

Su Freneb Linijos laivais 
šiemet jau keliavo ne viena 
lietuvių ekskursija. Visi buvo 
patenkinti kelionė' ir frnncuzų 
patarnavimu. Todėl gerb. pra 
lotas Maeiejauskas ir pasi
rinko savo kelionei Freneb 
Line.
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LIETUVIAI AMERIKOJE

ROGKFORD, ILL,
Mokslo Metų Užbaiga.

Šv. Petro ir Povilo mokyk
los mokslo metų užbaiga įvy
ko birželio 15 d«. Buvo besi
rengiama turėti mokyklos pik
nikų tų dienų po pietų, o va
kare programų svetainėje. Bu
vo besirengiama kelti mokyk
los auklėtiniams vaišės, bet 
lietus šiek tiek suardė planus. 
Piknikėlis įvyko, bet mažutis. 

'Mokinių vaišės atidėta. Bet 
programas svetainėje įvyko.

Prieš patį programo pradė
jimų užėjo ant Rockfordo 
smarkus lietus. Daug žmonių 
sulaikė namieje. Pradedant 
programų svetainėje buvo tuš 
čių vietų, bet truputi vėliau 
jų visiškai pritruko. Daug 
stačia stovėjo.

Programa.
Šv. Kazimiero Seserys Mo

kytojos — Sesers Augustina, 
Angelina, Francina ir Rožė, 
tikrai kaip seserys puikiausiai 
surengė visų programų: turi
nį, parėdus, scenerijų, šviesas 
ir t. t.

Pirmiausia, skaitlingas mo
kyklos choras padainavo tris 
dainelės. Dainavo drųsiai ir 
gražiai. Lietuviškos dainos 
sulietuvino italukuš ir meksi-

konukus. Visi jie garsiai trau 
kė “O Lietuva numylėta” ir 
‘‘Lietuviais Esame Mes Gi
mę”.

Programa susidėjo net iš 
13 punktų — dainų, drilių, 
dialogų ir kitokių Įvairybių.

Buvo visiems linksma, ma
lonu, gražu ir naudinga. Net 
italai, kurie atsilankė pama
tyti programų, dėkojo ir gyrė.

Mokykla inešė daug gyvu
mo ir gero į Rockfordo lietu
vių kolonijų. Kad ne ta ne
laimingoji “munšainė”, tai tik 
roji, ne bolševikiškoji, pažan
ga eitų daug sparčiau pirmyn.

Novena.
Sekmadienyje klebonas pas

kelbė, kad šv. Petro ir Povilo 
Jiažnyčioje bus iškilmingoji no 
vena prie Švenčiausios Jėzaus 
Širdies. Ji prasidėjo birž. 19 
d. vakare. Baigiant novena 
bus iškilmingai Įsteigta šv. 
Jėzaus Širdies draugija. Daug 
žmonių rengiasi laikyti nove
lių.

Choras.
Birž. 22 d. parapijos darže 

laikys savo piknikų šv. Petro 
ir Povilo par. choras. Benebus 
tai smarkiausias piknikas. 
Choristai ir choristės beveik 
visi jauni žmonės, pilni ener
gijos, gerai rengėsi jau iš 
kalno Į savo piknikų. Visi

yra tos nuomonės, kad jiems 
piknikas puikiai pasiseks.

Sukaktuvės.
Andrius ip Teofilė Ckemai 

minėjo savo Moterystės 20- 
ties metų sukaktuves birž. 15 
<1. Bažnyčioje jų intencija bu
vo atlaikytos šv. Mišios, o 
vaišes Svečiams iškėlė savo 
farmoje netoli nuo Rockfordo. 
Didelis svečių būrys apsilankė 
tų dienų jų svetingoje pasto
gė-

Aukos.
Aukos pinigais ir daiktais 

nesustoja plaukusios bažny
čios reikalams. Nesenai tų 
aukų suteikė Ksavera Varako- 
jienė, Adelė Misevičienė, M. 
Girnienė, E. Keliotienė, O. 
Balčytienė, Anielė Misevičienė 
ir kiti ir kitos.

Raporteris.

VVAUKEGAN, ILL
Mokslo Metų Baigimai.

Šv. Baltramiejaus mokyklos 
mokslo metų baigimas, kuris 
buvo Birželio 15 d., Lietuvių 
Auditorijuje gražiai pavyko. 
Programas netik buvo Įvairin 
gas, bet ir-gi labai gražus 
ir įspūdingas. Matytis kad 
musų nenuilstančios seselės 

Kazimierietės buvo daug triū
so padėjusios ir visi žmonės, 
kaip man tėko girdėti, buvo 
užganėdinti.

Sekantieje baigė ŠĮ metų ir

DRAUGAS

gavo diplomus ,nuo gerh. kle
bono J. B. Klorio:

J. BaČkys, E. Didjurgis, V. 
Jakaitis, K. Jouaitis, E. Jo
naitis, K. Lutvinas, P. Mote- 
kaitis, A. Petronis, A. Survi
las, A. Taucas, A. Vincevičius, 
V. Baronaitė, V. Dembinskai- 
tė, T. Ivinskaitė, S. Jokubaus 
kaitė, O. Kaminskaitė, E. Ku
činskaitė, I. Kiškiutė, B. l^au- 
raitytė, O. Nevarduuskiutė, 
P. Rudženskaitė, T. šukaity- 
tė, J. Stanoff, O. Sušinskaitė, 
ir B. Žuraitytė.

Butų patartina, kad tėvai 
leistų šitus garbins vaikelius 
į augštesnės mokyklas. Tėve
liai ir-gi raginkite savo vai
kelius prigulėti prie lietu
viškų draugijų kaili tai para
pijos choro ir mergaičių so- 
dalicijos. Prigulint prie šitų 
draugijų jūsų vaikeliai, eida
mi į svetimtaučiu augštesnes 
mokyklas, neišliestuvės ir at
neš musų kolonijai daug nau
dos.

Panelė Vincenta Rajuniutė 
pabaigė Holy Child mergaičių 
|High School su dideliais pa- 
jsižvmėjimais. Jinai buvo “Va 
.ledietorian” savo klasos ir 
į taipogi laimėjo St. Francis 
jColIege, Winona, Minn. scho- 
Jarship. Panelė Rajuniutė bu 
vo tiktai vienintelė lietuvaitė 
savo klasėje. “Congratula- 
tions” p. Vincentai Rajuniu
tė!

Panelė J. Zaborskaitė, bir- I ’
želio ll d. pabaigė slaugės 
(nurses) kursų šv. Onos ligo
nine, Cldcagoje. Baigimas bu
vo labai iškilmingas ir tei
ses per visų dienų. Pradedant 

'su suma atlaikyta ligoninės 
koplyčelėj ir trims kunigams 

[dalyvaujant. Per sumų buvo 
[girdėtis lietuvaitės balselis, o 
[tai buvo Onos Kundrotaitės. 
Šitai panelė baigs slaugės kur
sų ateinančiais metais. Po 
mišių buvo pietus dėl tėvų ir 
draugų. Po pietų visos baigu
sios šios ligonines slaugimo 
kursų gavo savo diplomus 
Loyola universitete. Panelė 
Zaneida Stombriutė irgi čia 
eina slaugimo kursą. Maty
tis, kad musų lietuvaitės jau 
pradėjo norėti “careers”. 
Geros laimės tau, Panelė Za
borskaitė į savo išrinktąjį 
darbai

, Tarp baiganeiu studentu 
\Vaukegan High School buvo 
A. Taucas ir panelės C. Jo- 
nai.čiutė, B. Maleliutė ir S. 
Plutkiutė. Panelė S. Plutkiutė 
baigė iš šios įstaigos kaipo 
“honor students”.

“Aide”.

BR0DK1YK, N. Y,
Birželio 7 dienų, 1930 m. 

apie 3:15 A. M. pasimirė a. 
a. Marijona Rainienė, po tė-

. -'.L— ■ " 1 ■»- ■ ■

vais Petruševičitttė, kuri su
laukus vos 41 metų amžiaus 
ir po kelių dienų ligos aplei
do šį pasaulį, palikdama di
džiausiame nuliudime savo 
vyrų Aleksandrų Rainį, pen
kis sūnus, t. y. Jonų, Aleksan
drų, Vincentų, Edvardų, Juo
zapų, kuris iš jų jauniausiais 
yra 11 metų. Taipgi paliko 
suvo tikrų sesutę Gnu Gene- 
vičienę, Brooklyne, brolį Jur
gį Petruševičių, Anglijoje. 
Velionė iš Lietuvos paėjo 
kaimos Apšrutėlių, Alvito vai., 
Vilkaviškio ap. Jos tėvai bu
vo Vincentas ir Petronėlė Ge- 
ruliūtė — Petruševičiai. Ve
lionė atvyko iš Lietuvos jau 
apie 26 metai atgal ir veik 
visų laikų pergyveno Brook
lyne. Priklausė į Apreiškimo 
Panelės Švenčiausios Lietu
vių parapijų ir gražiai ir do
rai išauklėjo ir išmokė savo 
vaikelius. Buvo draugiško bū
do ir mylima visų pažįstamų, 
kurie skaitlingai atsilankė į 
jos šermenis ir paaukavo di

delius, puikiausių gėlių bu
kietus ir skaitlingai palydėjo. 
Laidota buvo iš No. 1688 Gro- 
ve Street, savo gyvenamos 
vietos, į viršminėtos parapijos' 
bažnyčių, kame buvo. atlaiky
tos gedulingos Šventos Mišios 
ir palydėta į Švenčiausios Tre 
jybės kapus, Brooklyn, N. Y.

Po laidotuvių velionės vy
ras, sflnai ir sesutė visus pa-

lidov.us sukvietė pas save ant 
[pietų ir juos kogra/Jausiai 
priėmė ir vaišino, žodžiu sa
kant, laidotuvės buvo pavyz
dingos ir puikios visu-kuomi. 
Laidotuvių apeigomis rūpino
si gerai visiems žinomas An
tanas Valantiejus. Rapon

Galvos skaudėjimas
Reumatiz 

mas
Neuralgija.
.S*1*“*
.diegimas
Neuritis 
Štai greitas 
Palengvinimas i

I

NEVISUOMET galt! sulaikyt dar
bą ir pasiduot galvos skaudėji

mui, bet visuomet galit gaut tokios 
kankynės palengvinimą! Plliukė ar 
dvi Bayer Aspirin kiekvieną kartą 
palengvins galvos skausmą. Visiškai 
nekenksmingas; tūkstančių gydyto
jų rekomenduotas vaistas. Sėkmin
gas priešnuodis skausmui, kurį mi
lijonai vyrų ir moterų naudoja tu
rėdami šalti, ir galvos skaudėjimą; 
neura!giją ar neuritj; reumatizmą, 
strėnų skaudėjimą, skaudančius są
narius, ir tt. Paskaitykit nurodytus 
budus vartoti kuria eina kartu su 
Bayer Aspirin ir persitikrinsit, kiek 
skaudėjimo šios piliukės jums tik
ras Aspirinas. Turi medikalį patvir
tinimą. Žinot ką imat. Dėželėj žodis 
"tikras" raudonai parašytas.

BAYER
ASPIRIN

\

K SI ITT oru -vėsinti Cigaretai?

Kodėl du NAUJI Pakeliai?

STATYK
SAVO

MES žinojom kad žmonėms, ankščiau 
ar vėliau, nubos rūkyti sutrintus, pus
tuščius cigaretus senos mados storuos, 
iš dvidešimts ei garėtų, pakeliuos. Mes 
žinojom, kad jie reikalaus švaresnių ci

garetų — kokius jie galėtų rūkyti nuolatos su
nauju pasigėrėjimu.

Tai dėl to mes padarėme WINGS — oru- 
vėsintus^—ir dabar juos siūlom dvejuos visai 
naujuos pakeliuos — WALLET ir TWIN TENS.

Kuris pakelis jums geriau tiks? 
Nuspręsk ŠIANDIEN!

TVALLET pakelis tikrenybėj yra lankstoma ci- 
garetam dėžutė; ji laiko kiekvieną rūkymą nuo 
No. 1 iki No. 20 tvirtu ir šviežiu. TWIN TENS' 
pakely telpa dvi plonos, parankios dėžutės po 
dešimt cigaretų kiekvienoj vietoj seno suglam
žyto, neskalso pako dėl dvidešimties. Parankus 
Įdėti Į brusloto kišenių. Kaip tik tinkamo di
dumo, kad tiktų Į valetų ar krepšelį.

O

\V/®WlNGS

Nekilome! nebuvo geresnio 
laiko satyt, kai dabar!
Susitark su savo vietiniu kontraktoriu ar bankinin

kais reikale lengvu išmokėjimu - arba kreipkis į Own 

Your Own Home Biurą, 72 W. Adams St. Chicago, 

Randolph 2800.

The AIR-COOLED Cigarette

Naujas procesas daro juos
ORU-VĖSINTAISl

Oru- valyti yra visai naujas procesas. 
Kiekviena dulkelė ir purvas būna oro- 
išvalomas iš Wingg. Visi aitrus nešvaru
mai prašalinti. Nekerpanti — nedeginan
ti — nei šmotukų nelieka. Tik švarus, 
švelnus, kvepiantis tabakas.

<NOBBnsre>
CHICAGO \ 

iĄURORA AND įl G I N
~ I RAIl ROAD., Kasa

Chicago Nortli shore 
and Milwnukec Rallroad

Chicago Aurora and F.lgin 
Itailroad-The Rnnsct Elnes

Chicago South Shore 
and South Remi Itallroad

’ (Oru-Vėsinti Cigaretai)

Daromi i ari g f }ų ItoTeigb—BROWN & YTILLIAMSON TOBACCO CORPORATION, LouinvOla, Ky.
. © 19 JO, Brown A Wiltismson Tobacco Corporation, Louitvffle, Ky.

Gerove Seka Greitąją Transportaciįą

t
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CICERO, ILL.
Radio Stotis AJJ.

X Praeitame sekmadieni 15 
d. birželio Šv. Antano para-' 
pijus buvo piknikas Berg-, 
man Darže. Piknikas buvo 
priruoštas labai puikiai. Gas- 
padinės turėjo prisigaminu
sios skaniausių valgymų. Ba
ras taipgi buvo šaunus, nes 
gabiausi vyrai dirba t. y. Šv. 
Antano dr-jos nariai, kurie 
taipgi dirbs “Draugo” pikni
ke 13 dienų liepos C'ber- 
niausko darže.

X Nors Ciceros piknikui ir 
pasitaikė lietus per ištisų 
dienų, bet už tikietus 
kė arti šimto dolerių
baro taipgi atsižymėjo gera
dariai biznieriai savo auko
mis, kurie praleido dėl para
pijos t. y.:
Jurgis Bonevieius, kuris už

laiko minkštų gėrimų užeigą 
1501 S. 48 Ct.

Kitas geras biznierius Pra
nas Zajauskas 1440 S. 51 Avė.

jplau-
Prie

SESUO MARIA 
AMARILIS

(Marijona Benzinaitė)
Persiskyrė su šiuo pa

sauliu ketvirtadieny, bir
želio 19, 1930, 9:15 vai. 
ryto. Velionė gimus gruo
džio, 8, 1911, New Babeli, 
III.

Laidotuvės įvyks šešta
dieny birželio 21 d. 9 vai. 
iš ryto po gedulingų pa
klaidų Vienuolyno koply
čioj bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visus gimines, pažįsta
mus ir visus maldingus 
žmones širdingai kvie
čiame šiose laidotuvėse 
dalyvauti.

Nuliūdusios
Šv. Kazimiero Seserys.

A. + A. 
PETRONĖLĖ

VAIŠVILIENĖ
mirė Riricllo 16, 1930 m. 6
vnl. vak. 40 metu: amžiaus. Ki
lo iš Kauno llcd., kantinių Ap- 
skričlo. Amerikoje išgyveno 30 
metus.

I’aliko dideliame nu'.iudi.ne 
4duktorl»: Oną Eleną, Antani
ną ir Sofiją, 3 žentus: Alox 
Antušį, Juostą Cassalą, WaltorĮ 
Kulplnaką, 3 įmukus: vieną se
serį Marijoną Kukullcnę, brolį 
Juozą Khlcllą Amerikoje, o 
Lietuvoje seaerj lložlnskienę ir 
gimines.

Kūnas pafiarvotas 2585 \V. 
4 6 l’laee. Laidotuvės įvyks Su
imtoj* liirži lio 21, 1 930. H na
mą S vai, bus atlydėta į švento 
Kryžiaus pa,r. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. I’o pamaldi, bus 
nulydėta į šv. Kazimiero ka
pines.

NuoSirdžiai kiieėiame visus 
gimines, draugus ir pažjstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Dukteris, Žentai. Brolis,

Seseris, Arnikai Ir Giminės
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eud'iki", Yards 1741.

gražiai pasirodė prie baro 
taipgi p. Miliauskas duonke
pis, nors visų duonų aukavo 
piknikui, bet dar prie baro 
paliko geroko pelno, taip pat 
antras p. Miliauskas, kuris 
Ciceros mieste turi daug nuo
savybės, piknike prie baro 
taipgi puikiai pasirodė. Taip 
pat Lietuvis Ciceros Foto- 
grafistas A. J. Krušinis 1435 
So. 49 Ct. prie baro darė ge-

C H I C A G O J E “Solfeggiatto” Bach ir “Do- sudainavo jausmingai. Ona I- 
leres” Brown, nepaprastai vinskaitė “The Dove” Vra- 
gerai atliko, Leocadia Bi lti- dier išpildė gerui yra pada-

KOMITETAS PAGERBIMUI (kuri įvyks birželio 29 d., į kauskas ir Sophia Zepaltas liūs daug pažangos 
PRALOTO MACIEJAUSKO lMilwaukee, Wis. Dųr norintė-Į Duetą “Oxen Waltz” Mo-1 atžvilgiu. Ipolitas 

IŠRINKTAS.

Tel. Humbold 5230
ltca. Aruillage 3857

MAJESTIC FLORIST
1711 F.I.LEN STREET

Gėlės, vainikai vestuvėms, pagra-• | • 'J' -11 o, tuniinui vvovmv c,ui3,
VOKUlių | tams £r kitokiems reikalams. 

Gabr\s JISTINAS P. ANTANAVIČIUS
Savininkas

i ji važiuoti su ekskursija gali zart, Vito Baltrūnas “Serena-j “The Song of tbe Volga Boat-j
------------ I kreiptis į J. Clierry 2517 W. ta” Moszkovsky. “Mazurka” nien” Koeneman, sunkių dai-į

Marąuette Park. — Bažny- 43 St. dėl rezervacijų ir pas'Seredy — Tocaber. išpildė nų, bet sudainavo gerai, pa- 
studios mokinių orkestrą, di-, turtina toliau lavinti baisa, 
riguojant p. Kalkiui. Sludios K. Sveneiskas “Shepherd 
direktorius p. Kudirka šutei-jLove” Manalian, turi gražų 
kė piano skyriaus atsižymėji-j tembrą balsų ir aukštosios gai 
mo ženklelius. Aldone Saba-'dos gana teisingai pildomos 
liauskas pirmojo laipsnio, aule Juozas Gudas išpildė su solis- 
so medalį už technikų antro-1 tu ensenibliu labai sunku vei

kalų “Torcador Song” from ! 
“Carinen” Bizet.

Šitas solisto Gudo ir solistų i 
bendras sudainavimas tikrai f

tinėj svetainėj švėkšniečiai ir kitus narius kuopos dėl ti
jų artimieji kaimynai turėjo 
susirinkimų.

Pirmiausiai į susirinkusius

kietų.
Po susirinkimo bus keli 

“yells” dėl nedėlios žaidimo
rų biznį taip pat ir Lietuvis- prakalba klebonas, kun. Bal- \ McKinley Park 4 vai. po piet
kum vengrui padarė gero pel
no.

X Tolinus Jurgis Jankaus
kas ir poni Lukštienė atsižy
mėjo prie baro norėdami pa
daryti parapijai pelno. Valio! 
kati daug tokių biznierių su
važiuotu Į piknikus.

X Taipgi Lietuvis Veng
ras kuris atvyko iš Kauno,

tutis nupiešdamas šio susi- su Cicero dėl pirmos vietos
rinkimėlio tikslų ir einama 
prie sudarymo komiteto val
dybos, .kurin įeina: pirminin
kas — Vincas Stancikas, 
pirm. pagelbininkas — Jonas 
Baltutis, raštininkė — Agota 
Oželienė, iždininkas — kun. 
Jusevičius. Valdybai užėmus 
savo vietas, pradedama nuo-

padarė parapijai gryno pelno seklus dalykų aptarimas.
22 dolerių. Jam prigelbėjo 
“Draugo” agentas p. J. Moc
kus. O biznį Vengrui dau
giausia padarė p. J. Kaikuris, 
kurs turi duonos kepyklų 5008 
So. 14 St. Cicero, III. Taipgi 
gerų biznį darė Vengrų grabo-

Visų dalyvių noras buvo, 
kad šis pagerbimo ir išleis

tuvių praloto Maciejausko va
karas, įvykstantis birželio 29

Vyčių lygoje baseballėje. Visi 
kviečiami atsilankyti pama-Įjo laipsnio gavo Vitoldas 
tyti žaidimų ne vien kuopos [Baltrūnas, už gerų prisirengi- 
nariai, bet visi lietuviai Clii-
cagoje ir aplinkėje.

Visi norintieji dalyvauti
Field ir Track Meet arba Ten-

mų lekcijų, taip pat antrojo 
laipsnio Antbonette ir Ona 
Karčauskutės už pažangų mu
zikoje, trečiojo laipsnio Leo-

nis Tournament kuris įvyks'kadia Baltikauskas, Bronė! . , ,. ~ 1... , . ., , i,r •>• . « i . > įsiems akompanavo p-le O.;greitu laiku, lai priduoda j Meiliūnas ir Sopina Zepaltas' . ..... ... r.® , .... , . .. . : Skiriate iš Cicero. Programai:vardus susirinkime sporto ;uz gerų prisirengimų prie pa-j .
direktoriui J. Masūnui. Įmokų. Publika jiems sukėlė

Visi buvusieji senėji nariai!daug ovacijų. Vokalio sky-
Liet. Vyčių 36 kuopos yra liaus didelę pažangų rodė se-

kautieji: A. Mockaitė sudai- 
nuodoma “A Heart Tbat’s

//3

Įstabus paveikslai Ifi 
kovos Chateau-Thler- 
ry!
Orlaiviai, tankai, ar
tilerija, raitarija. pės
tininkai ir kiti veiki-, 
mr! i

buvo stambusis 
papuošalas.

programos

kviečiami vėl prisirašyti ar- 
d. 1930 m. Lietuvių Auditori- ba prisiųsti laiškus Zig. Vyš- 
joj, Bridgeporte turėtų pa-1 niauskiui 2517 W. 43 St. y-iFree” Robyn, už šių dainų 
vykti visom pusėm. Jei taip, 'pač buvusieji valdybos nariai apdovanota didelių rožių bu

rius p. Syrevičius, kuris daugiai sudaryti komitetas kuo- kų kuopa yra nuveikus per jų
darbuojas dėl parapijos ir 
Labdarių.

X Lietuvis Vengras yra nuo kiekvienos kolonijos.

skaitlingiausias, ir, kad butų
išrinkta po 3 ar 5 atstovus

visiems dėkingas, kurie ėmė 
gyduoles, ir tur būt kad daug 
gerinus jausis. Taipgi Veng
ras yra dėkingas p. V. Koka- 
niauskui, kuris užlaiko saldai
nių ir šaltakošės užeigų ant 
49 Ct. Cicero. Jis vengrui pa
gelbėjo visų tavorų sutaisyti 
ir aukojo medžiagos. Taippat 
•nupirkimu medžiagos gelbėjo 
p. Mikolainienė ir p. Bagdo
nas West Sidietis.

X Toliaus nors ir lijo per 
dienų piknike, bet viešnių ir 
svečių netik iš Chicagos, bet 
ir iš Wisconsino valstijos bu
vo. Toliaus iš gerbiamų ku
nigų buvo klebonas Albavičius 
su savo asistentais kun. G a-' 
siunu ir kun. T. Gasparaičiu.
Pastarasis kų tik Cicero aplei 
do. Taipgi buvo kitų kunigų, 
kurių pavardžių nesužinojau 
taip-gi buvo atvažiavęs su 
musų gerb. klebonu Vaičiūnu 
Ciceros naujas vikaras kun.
Pranas Juškevičius, kuris 
praeitų sekmadienį Cicero šv.
Antano bažnyčioje laikė pir
mų kartų šv. Mišias. Radio 
stotis linki kuogeriausios svei 
katos kun. Pr. Juškevičiui
darbuotis Cicero šv. Antano imas McKinley Park Field 
parapijoj. Taip pat radio sto
tis AJJ linki kuogeriausios 
sveikatos buvusiam musų ku
nigėliui Tarnui Gasparaičiui 
darbuotis Apveizdos Dievo pa
rapijoj.

X Sekmadienį 22 d. birželio 
pa lapijos svetainėj įvyks šau
nus vakaras. Tai bus mokslo 
metų užbaigimo vakaras. Kvic 
čiame visus atsilankyti.

Reikia pasakyti, kad pana
šus pagerbimo pralotui vaka
rėlis buvo surengtas Townof- 
Jakiečių birželio 1 d., bet šis 
pagerbimo vakarėlis bus di
desnis, rengia kartu visos 
kolonijos ir da čia supuola 
praloto vardadienis ir išleis
tuvės.

Tat, ir reikės komitetui pa
dirbėti, kad viskas pavyktų 
kuo geriausia.

Kitas, vien kcTniiteto susirin
kimas įvyksta birželio 20 d., 
Marąuette Park, bažnytinėj 
svetainėj 8 valandų vakare.

Prašoma visu komiteto na
rių imti dalyvuma.

V. Stancikas, pirm.,
A. Oželienė, rast.

laikus, kokias vietas jie yra 
užėmę ir kiek pasidarbavę 
kuopos labui.

Red Cherris.

JUSTO KUDIRKOS MOKI
NIŲ KONCERTAS.

Birželio 12 d. Gage Park 
Hali, įvyko art. J. Kudirkos 
piano, vokalis ir p. Kalkiaus 
smuikavimo mokinių koncer
tas, arba “recital”.

IŠ VYČIŲ DARBUOTĖS.

Brighton Park. — Liet. Vy
čių 36 kuopai šiais metais su
kaks 15 metų gyvavimo. Daug 
yra rengiama ne vien palink
sminti savo narius, bet ir vi
sų Vyčių kuopų narius Cliiea- 
goje ir aplinkinėje.

Šį ketvirtadienį birž. 19 į- 
vyks labai svarbus susirinki-

llouse 39-tos ir Western Blvd. 
kur prasidės 7:30 vai. vak. 
Visi nariai turi butinui daly
vauti nes bus galutini ap
svarstymai dėl darymo su
kaktuvių vakarų programo ir 
rinkimas komisijų.

Be to jau nariai turi jau 
pradėti gražyti pinigus ir 
tikietus dėl ‘Boat Excursion’

GYDUOLĖ, KURI 
VISAD GELBSTI

X Ciceros Lietuvių namų 
savininkų išvažiavimas įvyks
sekmadieni 22 birželio į Kemp,_ .... , . ,

• . ’ . . . ». . . I Tos Ncw and Improved Gold
— Benus, visus kviečia 1 Medai Haarlem Oil Capsules", 
lankyti.

Indomxa gnkiai, šarvai 
ir reikmenos visą ar
mijos dalią.
Didžiausia Ka.rinė de
monstracija 8. V.! 
Dideli Theorle — Duf- 
field Co. fireivorksai.

KARINIS TIRNA- 
MENTAS ir PARODA

ŠEŠTO KORPUSO LAUKAS 
S. V. ARMIJOS.

Birželio 21 iki 29
j pasibaigus, p. Kudirka dėkojo ! soldier field. grant park

v. ......................... , . I CHICAGO
nuoširdžiai Visiems bendra-j Vakarais Papločiais 2:15 vai.

darbinius ir svečiams už at-j 8 va1,
silankymų. Susirinkusieji skir; 
stėsi namo muzikos dainų ai-i 
du lydimi.

Birželio 22, 28,29 
ĮŽANGA $1.00

Vaikams 50c.. Rezervuotos vietos 
$1.50, Box’o sėdynės $3.50 

Grynas pelnas eis A.$my Relief Dr- 
jai sušeipimui našlių ir našlaičių re
gu;erės armijos kareivių.

kietu ir iššaukta atkartoti, B. 
Stulgaitė “The Swallows” Daktaras
.SENO DAKTARO MINTIS 

P A G E L B A 
SENIEMS

Nors šis vakaras spaudoje
• I

buvo mažai garsintas, vienok, 
publikos susirinko daug. Sve
čių matėsi net iš tolimesnių jsaulis glrla! 
kolonijų: p. Lauraitis iš Be-
verly Ilills, p. Micevičius, po- ' pavojun su Iaksatyvais. Todėl jis e- į H 

• t.- »• r. , . . , , Imė ieškoti nekenksmingo vaisto, yma Biezis, p. Sabonis ir kele-’> — 
tas įžymių Amerikonų, kurių 
vardų neteko sužinoti.

Programų išpildė 40 moki
nių. Gerb. instruktorių pastan
gų vaisiai ir mokinių talentai 
sudarė daug malonaus įspū
džio. Piano skyrius rodė ne-

1885 m. senas Dr. Caldwe'.l iš
rado tą, už ką jį šiandie visas pa

!

ilgi praktikos metai įtikrino jį, l į 
I kad žmonės stato savo sveikatą (

kurs savo atliktų, kurs vienok, nei i ! 
suks vidurių, nei sudarys papročio. I ĮRĮ 

Jis tik rašė ir rašė tuos receptus ’ 
žmonėms, turintiems aitrumą, gal
vos skaudėjimą, apsivėlusį liežuvį, 
stoką apetitą ir tt. Jis pagydė sun
kiausius sukietėjimus, bet jis buvo 
švelnus moterims, vaikams ir sc- 

: i niems.

šiandie garsus vaistas — Dr. 
Caldwell’s Syrup Pepsin, yra ge
riausias laksatyvas. Galima gauti

.bilo aptiekoj.
paprastus gabUlMUS. Aldona t Jusu sveikata yra svarbiausias 

Sabaliauskas, kuri ižpildė J“"“'

žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma- 

į lonios ir lengvos imti. Jos turi 
I gydymo galios, kuri išpopuleri- 

jus su “Rūtos” saldainiais ir i savo jas nuo 1696 metų. Išvy- į
.• , ----- : i »—: . tz_.i ! kitę į5 kuno nuodus. Suvikrin-

kite kūną. Vaistinėse trijų dy- 1

X I piknikų atsilankė ir 
broliukai Vladas ir Andiie-

lietuviškomis dešromis. Kad 
butų oras buvęs gražus, tai 
butip buvę labai gero pelno. 
Bet dabar kviečiami ant 10 
dienos rugpiličio. Įvyks pik
nikas Bergmans darže tuo
kart atsilankykit.

džių. Ieškokite "Gold Medai’* 
▼ardo kiekvienoje dėžutėje.

4AAWL»M OIL.

Kapitonas

Specialistas iš

WISS1G,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖ.IUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkal gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už- 
nuodijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, gaivos 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. Nedėliomig iki 12 d. 
42(10 West 26 St. kampas Keclcr Avė., Tel. Crawlord 5573

laannaaBnamBBnMRnMBMMttaai

DRAUGO

PIKNIKAS
Chernausko Darže

Justice, Illinois

Sekmadienyje, Liepos 13 d„ 1930
Pradžia 1O vai. ryto

r t

Pirmas 
Žingsnis

Į Turtus

Lengva Žengti

Pradėk Taupymo 

Sąskaitą.

Ceotral“3^Bank
ATttJSTCOMPANY

UtOWm3Sth Street 

A Stale BUBI ***•

Valstijinis Bankas Biržos Bankas
Telefonas BOULEVARD 4600

Kiekvienas atsilankiusis į šį pikniką galės visai 
veltui dalyvauti laimėjime naujausios mados KIM- 
BALL RADIO No. 2 vertės $225.00, kurį “Draugas” 
šiam piknikui įsigijo iš PEOPLES FURNITURE CO.



Penktadienis, Birž. 20 d., 1930 D B X U G XC

ŽINIŲ-Ž1NELĖS vakacijas. P-nas Balčiūnas y- 
ra uolus darbuotojas, stambus 
rėmėjas Aušros Vartų par. 

X Sekmadienį birželio 22 'Simano Daukanto spptka

pirmyn. Tikietai platinami 
ne vien West Sidėj, o ir ki
tose kolonijose. AVest Sidės 
expressiįlinkai pažadėjo tal-

d. Šv. .Juigio pai. salėj by^Jjam pirmininkaujant sparčiai kų piknikui. J. Oksas ir A 
visų laukiamas programas. laUga> o gįęniet varo didelį va-
Tai bus parapijos mokyklos 
mokslo metų užbaigimo vaka
ras. Programas bus nepapras
tai įdomus.

jų su dovanomis. Daugiausia 
prirašiusieji gaus gražias 
plunksnas, o tas, kurs visus
“subytys”, gaus sidabrinę

X P-nas P. Balčunas, Wešt |uun>
Sidės biznierius ir Simano
Daukanto Spulkos pirminiu- X Aušros Vartų par. pik
lius, pradėjo dviejų savaičių niko darbai šauniai varomi

Masiliūnas troliais gabens pik 
nikierius, o A. Pilipavičius ir 
Petras Maženis darže darys 
“fones”.

X Ateinantį sekmadienį 
Marąuette Parko lietuvių 
bažnyčioj pamokslų sakys tė-i 
vas Augustinas, pranciškonas.

re. Komiteto nariai ir visi 
tie, 'kurie norėtų pasidarbuo
ti ir prisidėti prie komiteto, 
Švėkšniečiai ar nešvėkšniečiai, 
prašomi minėton vieton laiku 
susirinkti.

V. Stancikas, pirm.,
A. Oželienė, rast.

WEST SIDE ŽINIOS

GRABORIAI:

Simpatiškas —
Mandagus

Geresnis ir Piges-| 

ais nž kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAG R ABU VED&JAI 

Didysis Ofta^a:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Tardo 1741 lt 1742
SKYRIUS

4447 So. Fairllold Avenuo 
SKYRIUS

1410 So. 40 Ct. Cicero 
Tel. Cicero f794

SKYRIUS
0201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 2201

Telefonas Yards 1100

D A K T A R A

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue Ir 2 4-tas Street 

Telef. Canal 1718-0241

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllala 
ir Ketvergais vakare

DR. J. J, KONARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS į nn L D PflČIfA

Ofisas 2403 W. 63 Street ' Iffl. J. I*. ITAM

Ofiso Tel. Victory 8687 

Į Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

Kertė so. Westaro Arenas 
Tel. Prospaot 1020 

Rezidencija 0069 So. Leavitt St. 
Tel. Canal 0000

Valandos: 2-4 po pietų Ir 7 9 ▼. ▼. 
Nedalioj pagal sueita* Imą

X Aušros Vartų parapijos 
pikniko komisija lanko biz
nierius, kurie parapijos rei- 

X Liepos 13 d. įvyks didis , kalus rwnia ir gausiai aukoja, 
dienraščio “Draugo” pikui-į taip kad parapijos Petrinių 
kas. \ isi darbuotojai prašomi į išvažiavime visi bizniai bus 
į talkų pikniko renginio ko-: gerai paruošti ir aprūpinti, 
misijai. Platinkite tikietus, į v <v.STANĮ FY P MA/FIKA kuriais bus proga laimėti pir- į Leonas viust \i< iim i\- 

GlnSlLLl it IlIn&Llnn Itoj su lenke sv. Onos bazny- “ ~mos klesos Kimball Radio ver-!v., . paso Tei. canai 2118
’ cioje ima Sakrauieilltj Moto- • Namų Tel. Lafayette, 0098

irystės. į

Ofiso Tel. Vlrglma 0024
Rezidencijos: Vaa Buren 6800

DR. 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 Cfisas 3413 Franklin Blvd. Į 
Vai.: nuo 8:30 Iki 9:30 vak.

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rel 
Italams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7 532

t ės $225.

ŠVĖKŠNIEČIAMS IR KI 
TIEMS ŽINOTINA.

Gerb. praloto Juliaus Ma- 
ciejausko pagerbimo komite
to susirinkimas įvyksta šian
die birželio 20 d. 1930, Mar- i 
ąuette Parko lietuvių bažny
tinėj svetainėj, 8 vai. vaka-

X Aušros Vartų mokykla , 
antradienyje turėjo išvažiavi-; 
nia Jackson Parke.

S. D. LACHAWICZ
LIETUMS GRABORIUS

Patarnatja laidotuvėse kuoplglau- 
■la. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 Arba 2516

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

1439 S. 49 Court Cicero, III.
Tel. Cicero 6927

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių
kal3koply«a'veltm illkrą speclall8t»- ce pas kokl nepa* 
aa Koplyčia veltui. . ... Tlkra_ KD6f.>aiistiis. arba nro-

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5 00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas

DR. ŽMUIDZ1MAS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drezel 6322

Vai.: 8 iki 10 ryto•
6-8 vai. vakare

ADVOKATAI

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHECAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų lš- 
dlrbystės.

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

X Victory 4088.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Mošų patarnavimas 
visuomet aųžinlngas Ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, gTaži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenua

8103 S. Halsted 
St. Chicago, III.

Tel. Victory IMI

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th St.
Kampas 4Cth ir Paulina Sts. 

Tel. Boulevard 5203

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

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic.
• Koplyčia Dykai
710 ĮVEST 18th STREET

Canal 3161

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidoncijos Tel. • Drezel 9191

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

Ofisas 3.102 So. Halsted St. 
Kampas 31 Street 

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

3133 S. HALSTED STREET
Antras ofisas Ir Rezidencija .

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 

.vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 

‘ šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Republlc 8466

DR. A. L YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI:

1 4193 ARCHER AVĖ.
'Valandos: prieš pietus pagal sutarti 
Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v

Tel. Hemlock 8700 
Rez. Tel.

DR. 6. ARON
l

Prospect 0610

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzie 

Rez. 6622 So. \Vhipplo 
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket. 1

DR. A. RAČUOS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKA8 
Gydo staigias ir chroniškas ligaa

vyrų, moterų Ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų Iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis Ir seredomls tik 
lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130'ĮVEST 22nd STREET
CHICAGO

'Tel. Wentworth 3CHX)

Rez. Tel. Stewart 8191

į DR. H. BARTOM
. Gydytojas ir Chirurgas 

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

Tel. Lafayetto 5793

DR. A. J. JAVOIŠ

tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro 
fesorlus, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzaminavimo. Jus sutau
pysit laikų Ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri- i 
mo, suradymul žmogaus kenksmln- 1 

[gumų.
Mano Radlo — 8cope — Raggl.

X-Ray Roentgeuo Aparatas Ir vi
siškas bakteriologiškas egzamlnavl- ____ .....
mas kraujo atl dongų, man jūsų ilk- Local ot£,‘ce: 19P-' S- LNION A\ L.

Telephone Central 6926

F. W. CHERNAUGKAS
ADVOKATAS

134 Nortb La Šalie Street
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.

Telefonas Boulevard 1939

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptle- 1
itos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. rveo- . tf-n o n ri • *Prospect 1930. Dttice: 44o9 S. Cahfornia Avė.

Senos ofisas toj pačioj vietoj:
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo ;
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1939. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

Nedėlioję pagal sutartj.

DR. S. BIEZIS

A. PETKUS
GRABORIUS 

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET 

Tel. Victory 4088-89
Res. 4424 S. ROCK1VELL ST. 

Tel. Virglnla 1290

ras negeroves, tr jeigu aš patinsiu 
&s gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų. Inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokių užsisenėjusių, Įsl- 
kerėjusių, chroniškų ligų, kur} ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėlloklt neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1016

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės

Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 6 iki 7 

Nedėllomls nuo 10 ryto iki 1 
po pistų

Tel Rcosevelt 8710 
Vai. nuo C iki 9 vai. vak.

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 JSh Chicago, III.

■Ofiso Ir R?s. Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 
pietų Ir 6 Iki 8 vai. vakaro

Res. 3201 S. WALLACE STREET 1

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

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

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

0(1 s a s

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

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) 
Vai.: 5-8; ser. ir pėt. 5-6.

Tel. Canal 2552

NAUJAS IŠRADIMAS
Kurio svietai per šimtus metų lau

kė, tai juu yra gatavas.
T. A. D. tonlc būdamas vieno] 

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 
Įaptiekos arba tiesiai Iš

T. A. D. PKOIH CTS 
3133 So. Halsted St. Chicago, III.

Naujausio iš
radimo su ge
riausiais pa
tobulinimais 
atnbulansas 
(ligonveži- 
niis) jūsų pa
tarnavimui 
dienų ir nak- 
tį.z
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

f .1.,' f!

/

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 SO. M1CHIGAN AVENUE 

Tel. Kemvood 5107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DENTISTAf

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Room 1791 
Tel. Randolph 0321-0832 Vai. 9-8 

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Victory 0662
7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir 

Pėtnyčlos

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

DR. S. A. DŪWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Office Boulevard 7941

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4446 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptlekoa

i * I- * * " T"
Tel. Canal 0267 Res. Prospeet «(9

į DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED BT.

Rezidencija 6600 So. Arteslan Are, 
Valandos 11 ryto Iki 8 po pietų

6 Iki 8:30 vakare

Rezidencija 
4729 W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

AKIŲ GYDYTOJAI:
Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

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

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

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

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

j 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.
JOHN KUGR1NSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonu Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va- 
ed«xis ii

mis nuo 9 iki 6.

TaL Canal <222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTIBTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

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

Seredoj pagal sutarti

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
TaL: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:89 vakare 
Nedėllomls 19 iki II 

Telef. Midway 2880
Boulevard 7589

Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

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

Tel. Boulevard 1491

DR. V. A. ŠIMKUSf** I •
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo I — 4 y f.

7—9 vakare

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER DR. HERZMAN
Iš RUSUOS

Gerai lietuviams žinomas per 20

DENTISTAS
4901 W. 14 St. Cicero, III

X-Itay Ir Gas
Valandos: 10-12 ryt.. 1:30—5 Ir 6-9
vai. vak. Seredomls Ir Ned. susitarus melus kaipo patyręs gydytojas, chl 

rurgas ir akušeris.

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
l'ulengvlns akių Įtempimų kuris 

esti prležastimgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

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

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
Įsitaisė moderniškų ofisų po 

num. 4847 AV. 14 St. Cicero,'
Pirmiau Ur. Gnsscn ture- V.".’,' t“’ *

kare. Seredhais ir I’ėtnyčio-!mo, skaudamų akių karšt). Atitai-';0 oflsa Nortb Sidėj, o Cice- > « . Kbor.
J sau kreivus akis, nuimti cataractus.. e e Tol. ofiso Canal 3110 Hci. So. Shoro
Atitaisau trumpų regystę ir tolimų'roj laikė skylių. Dabar (JlCC- 2238, arba Randolph 6800. 
regystę.

J. P. WAITGHUS
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 6 960
Nuo I (kl 9 vak. ir Subatomla

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsilikimuose, egzaminavimas daro
mus su elektra, parodančiu mažiau
sios klaidas.

Spceiule 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

roj susilankė tiek pacientų, 
kad Nortb Sidėj skyrių užda
rė.

Dr. Gusseno pacientui jo 
darbu pilnai patenkinti. Be to 
Dr. Gussen incina į dabartinę 
žmonių sunkių padėtį, tai yra 
atsižvelgdamas į bi daj-bę, pa
tarnavimų teikia už prieina
mų kainų.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ 

Tei. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 2200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nuo 2 Iki 3 po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nedtl. nuo 10 Iki 12 dienų ♦



6 DRAUGAS

CHICAGO J E
ŠEIMINĖS KOMUNISTŲ 

PRAMOGOS.
PAGERBTA PONIA A 

NAUSĖDIENĖ.

Birželio 16 d., kai tautinin- Šv. Antano dienai artinan-
kai-sandariečiai, po “drau-lties ir turint mūsų draugių 
gingo“ pirmos dienos seimo,! tarpa? p. Nausėdienę, kuri tu- 
Lietuvių Auditorijoj vištas ri vardų -- Antanina, būrelis 
valgė ir šnapsų gėrė, kaip'draugių, jai nežinant, suren- 
komunistai sakė, opozicija Įgė vardinių pokilj, sekmadie- 
čekų salėj ant 18tli St. mitin-inj, birž. 8 d., p. p. A. ir 
gavo ir ugningas kalbas sakė!Sėdžių namuose (Town 
— apie Gegužinę Susivienynie jLake).

_________
nesužinojau. Gražios kalbos, 
širdingi linkėjimai apvaini
kavo p. Nausėdienės darbuotę 
ir velijo jai sveikatos, ištver
mės, ilgiausių metų vadovavi
mo rolėje.

Galop prabilo p. Nausėdie
nė. Per didelį susijaudinimų 
negalėjo pasakyti tai, kų šir
dis jautė. Kalba rišosi pilno 
dėkingumo. Esu, niekados ne
sitikėjus iš draugių tokio 

M. (“suprizo“. Dėkojo visoms už 
of dovanų, dėkojo p. p. dėdžiams 

už priėmimų ir vaišingumų.

jimas būna priimtas, įvertini
mas jūsų pasišventi.?', veiki
me. l>ai nei jokios kltv_^i 'se
lio nepastoja. Tęsk ir toliau; Stickney Grove, prie įtariem
vadovaujančių
tarpe.

rolę moterų

mašinų, apie fašistų ir sočiai- Rengiant kų panašaus, dažniau (Dovanų įteikta buvo 5 šmotų 
fašistų “viešpatavimų“ ant!šia asmeniui prieš laikų pra- 
95% SLA. narių sprando. Kai Įnešama, bet šį kartų pasisekė 
bėjo penki drapiežni draugai:'paslaptis užlaikyti. (Kas sa- 
Mileris, Dr. Palevičius, Žal- Į kė, kad moterys negali sek- 
dokas, Stalilionis ir Pruseika retų užlaikyti).

Svečiams susirinkus, links
minta, šnėkučiSota, lig tar
tum *• tikrai atvykome pas p. 
u. dėdžius į svečius. P. Nau
sėdienė, būdama su mumis,

ir viena .draugė Jeskevičiutė.
Visi žymėjo baisius fašistų 
darbus SLA., pradėtų kovų ir 
tęsimų jos iki galutinos per
galės.

Delegatų ir publikos buvo 
veik pilna salė. Aukų atsto
vams — nupirkimui gazolino, 
kaip pirmininkaująs sakė, su
dėjo $118.

Antrų seimo dienų šeiminė 
bolševikų pramoga įvyko Mel- 
dažio salėj. Buvo koncertas ir 
spyeiai. Koncertų išpifiTė 
“Kanklių“ choras vedamas 
Kvedaro,ir solistai-ės, spy- 
čius sakė Buivydas ir An
driulis, kaipo “nukentėję“ 
nuo policijos “brutalumų“ 
metant komunistus laukan iš 
SLA. seimo, ir vienas draugas 
(svetimtautis) iš “apsigyni
mo fondo“.

Koncertinė programos da
lis, išėmus solistus, kurie bu
vo itin silpna, išėjo neblogai, 
ypač gerai dainavo choras.
Prakalbos nebuvo ugningos,
o gal kalbėtojai da nebuvo atsi i. • T.- n • ■ ;® . .... i jo linkėjimai. Kalbėjo p. 0.
pelkėje nuo kapitalistinio ,, XT ,r 1 Keikauskiene, p-le Nevulyte,1
“dūko” Deenng policijos Sto-jp p M

p. Bitautienė, p-lė M. Gurins-i 
kaitė ir mažytė Bronytė Še- 
daitė, o p-lė S. Jurgaitė pa
įvairino kalbas, sudainuoda
ma pritaikintų p. Nausėdienės 
vardinėms dainų. Buvo ir 
daugiau kalbų, bet visų vardų

“Silver Sėt dining room“.
P. A. Nausėdienė yra pla

čiai žinoma ne vien cliicagie- 
šiams, amerikiečiams, bet ir 
— Lietuvai. Jinai čia gimus 
ir augus, gražiai ir taisyklin
gai. vartoja abi kalbi, pasižy
mėjusi kaipo viena iškalbin
giausių moterų. Vadovauja 
veikime, yra organizatorė

Vasarėlė.

neatjautė, jqg už valandėlės 
bus viso pokilio papuošalas. 

Šešta valandą varpams gau

DIDELIS PIKNIKAS
Visose Chieagos ir apylin

kių lietuvių kolonijose vyčiai 
lavinasi žaisluose, kad būt 
prisirengusiems piknikui, į- 
vyksiančiam ateinantį sekma
dienį birželio 22, Stickney 
darže. Tame piknike bus vi-Moterų Sąjungos, buvus “M.

D.“ redaktorė. Dabar 12 me -j šokių gėrybių, lietuviškų dė
tai kai pirmininkauja Šv. Kaz I šrų, saldainių, gardžių už- 

džiant pasigirdo ir malonus į Akademijos Rėmėjų draugi-Į kandžių ir gėrimų. Grieš vi
jai. Negana, kad yra iškai-įsiems patinkama L. Krekš-į 
binga kalbėtojų, da vartoja čiuno orkestrą
gabių plunksnų, dažnai jos 
raštus skaitome “Drauge“.

p. Šėdienės pakvietimas ar- 
tinties prie papuošto stalo. 
Žinote, p. Šedienė ne vien uo
li veikėjų, bet ir gera šeimi
ninkė; viską pagamino gar
džiai. Pradėjus ragauti kavu
tę, viena viešnių, bejuokauda
ma prisegė rožę p. Šėdžiui. 
Mat, p. Šedis ir-gi — Anta
nas.

Akimirksny atneša gėlę ir 
dovanų p. Antaninai Nausė
dienei, kuri, matydama tai 
net sustingo, ir nei žodžio ne
galėjo ištarti. Pirmų kartų 
teko matyti jų taip susijau
dinusių. Visos net išsigando
me. Matote, kų “surprizas“ 
gali padaryti?

Pabaigus kavutę, prasidė-

" Gražių ypatybių p. Nausė 
dienė turi, apie visas užimtų 
daug vietos. Neperdedama ra
šau, jog p. Nausėdienė užima 
pirmų eilę moterų tarpe, vi
sur ir visuomet kelia moterų 
garbę. Mums džiaugsmas ir 
pasididžiavimas, kad turime 
taip brangų asmenį, inteligen
tę mūsų tarpe.

Tad lai šisai mažas paminė-

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VAI.LEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZPRESS

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

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

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

Penktadienis, Biri, 20 d., 19?Q

nyje “Vyčių centras“ kviečia 
westsidiečius į savo piknikų

ave., arti prie Ogden avė., Ly-

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Uilalkau visokių 

Auksintų Ir slda- 
orinlų daiktų, vė
liausios mados ra- 
aio, planų rolių, 
rekordų Ir t. t. 
ralsau laikrodžius 
Ir mualkoa Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Ghicago.
Telefonas HEMLOCK SISO

ons, III.
X Pirmadienyje gerb. kle

bonas, kun. A. Baltutis ynžiuo 
ja į rekolekcijas.

X Chieagos “Traction Or- 
dinance“ įgija vis dauginu 
pritarėjų. Piliečiai tame klau
sime balsuos liepos 1 d.

M0RGI6IAI-PASK0L0S Tardavlmul 5 kamb. flatas 5 mėn. 
senas $135. 50 No. Washtenaw.
Kreiptis 6-8 vai. vak. Secley 5826.

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MOKOMI?
Skolinam pinigus ant medi

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

Public Mortgage Exchange
S. L. FABIAN, Mgr. 

809 West 35th St.

REAL ESTATE

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.
Namų pienai, 5 setai 2 fl. ar 

cott. $10. Taipgi specijallški pigiai. 
AUison Arkitektas. 115 So. Dear- 
born, Central 0728.SKOLINAM PINIGUS

$100 iki $30,000 
ant 1, 2 ir 3 morgičių

Naujas 5 kamb. bung. k. v. šlld. 
stiklinis porėtus, ąžuolo ir beržo trl-

J. NAMON & CO. 
6755 So. Westem Ava.
Telefonas Grovehill 1038

m ingai. Ims lotų , mainus. 
Henderon. Tel. Avenue 6332.

$7.500
911 E. Creseent Avė.—Elmlrurst, III. 
Nauji 5 kamb. plytų bung. pilnai 
moderniškas. 50 p. lotas, bankui sko 
la (4.000 5 met. išmokėti. Sav. ten 
pat. Tcl. Austin 3863.ISRENDAVIMUI

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

Rendon 6940 South Park, 2-rae, 
6 kanib. štymu Šilti, naujai ištals. 
Sav. 1-mam augšte.BANIS STUDIO

Specialistas grupių-vestuvių, 
pavienių ir kitokių fotografi- jĮVAIROS KONTRAKTORIAI:
jų. Esu patyręs tame darbe į=-- ■ -------- - -1- sag
per daug metų.

3200 SO. HALSTED ST;

DIDELI BARGENAI

S. V. kamp. lotas 47x125, mažas 
namas, gera vieta apt. namui. <102 
No. Mozart st.

Parsiduoda namas Ir 2 lotai, 2127 
W. 50 PI., taipgi 2 biznio lotai.

20 KAMBARIŲ HOTFIJS 
Prie Lake Vilią, Ui., kietas kelias

j pakrantę, 26 mali. vieškelio. 27 
ež. 4 golfo laukai, 6 mali. apylin
kėj. Puikus klubas. 2 narių p<-. 
9500. Nebus mainų. Kreiptis 11 ar 
128 — R Lake Vilią F. M. Hamlin.

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlua 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6526

% raudono roberio 
daržams laistyti pai- 
pos. .'Buvo 14c. pėda, 
dabar 11c. pėda.

Enamel indai buvo 
91.50, dabar 98c..? ’

Išlaukinė garantuota maliava 
tamsios spalvos, buvo galionas po 
92.80, dabar po 92.00.

Turim ir kitokių bargenų. At
eikit.

ST. BUKAUSKAS
Tifteenth St, Hardware

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

J. MEZLAIŠKIS
Generalis Kontraktorius

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

2453 WEST 71 STREET 
Tel. Republic 4537
Metropolitan 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas 
Elektros kontraktorius 

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

ES
Budavojam naujas namus, 

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

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 7674

10 APT. NAMAS 100% IfiRENDUO- 
TAS.

910,000 cash 9-4 kamb. 1-3 kamb. 
naujas, mod. kaina $58,000. Ineigų 
$8,000. J. P. McGee, 4017 No. T.roy. 
Juniper 5322.

Nauji 6 kamb. plytų bung. k. v. 
šlld., tallių maudinė. arti mokyki. 
Sav. 3624 Euclld avė. Berwyn, Tel. 
Lake Vlew 6727.

S. R. kamp. Main — Grey, Evans- 
ton 170x194, gera ateitis, žemiau 
vertės, reik pinigų. Cohen, 205 Ma- 
dison St. Chicago.

Pigiai did 5 kamb. nam. 7 p. 
augš. beizmentaa mieg. porėtus, 
2 karų gar. $3,900, įmokėti $2,000, 
geros išlygos. Sav. 4737 W Erie. 
Tel. Mansfield 0264.
~ 491S VVHiPFLE — geroj vietoj.
2% augšėėių med. nam. 3-4-5 kamb. 
2 karų gar. k. v. šild. arti Irving Pk. 
Blvd.

AUTOMOBILIAI

WILLYS, WILLYS KNIGHT 
IR WHIPPET

PRANEŠIMAS.

Phone Republic 4949

PETRAS GRIPAS

GRAŽUS 5 KAMB. BUNG. 
$6,000. įmokėti $400 ir po $50 mėn.

inimant nuoš. J. Joukema 7424 See- 
ley avė. Stewart 6255

ty; greičiausia taip ir buvo, 
nes draugas Andriulis vieto
mis melų sakė, pav., Gegužis 
su Jurgeliute iniršę padėjo 
policijai komunistus už pa
karpos mėčioti lauk, o tikre
nybėj Gegužis tįk pirštu ro
dęs policijai, kuriuos ji turi 
“karieton“ ant Halsted St. 
sodinti.

“Darbininkų apsigynimo 
fondo“ atstovas, jaunas, neiš
kalbus vyrukas, prašė aukų 
sakytam fondui, kuris “išbi- 
lavęs“ aštuonis draugus už 
$400. Pasirodė, kad žydai ne
pasitiki lietuviais komunis
tais. Uždėję kaucijos $400,
tuoj atbėgo salėn atsiimti tuos tįstai, 
pinigus aukomis. Kai kurie 
draugai net taip sakė, esą, to
kių “loskų“ būt galėjęs pa
daryti ir bile buržujus advo
katas. Ypač “darbininkų 
gynimo“ advokatu nepasiten-' 
kinta po to, kai ant rytojaus 
reikėjo suareštuotiems teis- Į 
man stoti. Gegužis su savo Į 
advokatais atvyko ‘ ‘ darbi
ninkų smaugti“, o draugų ad
vokatas turėjęs kitur svar
besnį, “keisų“, dėlto nepasi
rodęs ir “nukentėję“ prašę 
teismų atidėti iki šeštadienio. 
Svetimtaučiui kalbant rinkta

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj 
Pėt. ir Sub. Birželio 20, 21 
‘ ŠONO OF THE WEST “
Labai smagus pavaikslas

Dalyvauja Ralpb Lowell, Bar
bara Graves ir kiti žymus ar-

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažų kainų.

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės j mus

WHITE SOZ MOTOR SALES 

610 West 35 Street
Tel. Yards 0699

Vitaphone Vodevilio aktai Į
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

MARSHALL SQUARE 
TEATRE

PROGRAMAS
Ateinantį sekmadienį ir pir

madienį, birželio 22 ir 23 d. 
bus rodoma “Song of the 
West“.

Antradienį, trečiadienį ir

NAUJI GERIAUSI
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
Kaina 9845.00 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 žvairių {vairiausių 
vartotų karų už labai mažų kalnų.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: Vainoras, J. Lankys
Telefonas Lafayette 6666

3962 Archer Avenuė

. ketvirtadienį, birželio 24, 25, 
aukos tam pačiam tikslui; , <4D ,,, , A. x. 26, bus rodoma “Benson Mur- 

der Case“. Svarbiausių rolękiek surinkta neteko patirti.
Rap.

PLATINKITE “DRAUGĄ*

Z*

Automobilių pirkėjams ir savinin
kams pirm pirkimo naujo karo šir
dingai prašom atsilankyti ir pama
tyti naujus 1930 Nash automobilus 
sul vėliausios mados

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

Moliavojimo Kontraktorius

Mes moliavojime, dekoruojame ir 
išpoperiuoja’.ne visokius namus. 
Musų kainos labai preinamos ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

Puikus namas tarp medžių, lotas 
75x145, dvig. g-vės fnont. ant gra
žių Beverly Hills. 10 kamb. 5 mieg. 
2 ugniavietės, did. porėtus, dviejų 
karų gar., mokyki., Jaažnyč., štorai 
111-tos g-vės strytk. Rock Island 
priem. traukiniai. 2252 W. 110 Pi. 
Tel. Bevęrly 2563. Bartholomen O’ 
Tool e, 8941 Loomis st. Agentus. Ne- 
atsisakoki nito mainų. Tel. Bevelry 
7275.-

turės William Powell. Taipgi 
bus Sarkio-Schmelingio kumš
tynės.

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
Oalite pirkti Cosh ar išmokėjimu

STANLEY CIBULSKIS
automatiškais 1 MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS 

įtaisymais. Sport Royal tekiniais ir Poperloju, mollavoju ir atlieku vl- 
kltais ištobulinimais, kokiais tiktai aokios namų dekoracijos.

_-•< ------ ... tt» ....... Darbas garantuotas.Nash gali papuošti- Už tokias prl 
einamas kainas pas
BALZEKAS MOTOR SALE^j 

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082 

AUTOMOBILIŲ CHAMPIONAS

B U I C K
Per 26 Metus Užima Pirmenybė. 

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

4400 Archer Avenue
Virginia 2400 

1 Blokas Nuo Kedzie Avė.
JONAS 8LEGAITIS
LIETUVIS PARDAVĖJAS

5234 S. SEELEY AVĖ. 
Hemlock 0653

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.

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogerlausla.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

Telefonas Canal 7222

PETRAS CIBULSKIS
MaliavoJImo Kontraktortas 

Maliavų ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas stakas.

2234 So. LEAVTTT ST. CHICAGO

WM. BENEGKIS
J1ALEVOJU IR POPIERUOJU 

Naujausios mados popiera. 
Pigiai. Greit. Darbų garantuoju 

Reikale telefonuokit 
Lafayette 7554

VIENATINĖ LIETUVIŲ
AGENTŪRA

GENERAL MOTORS

PONTIAC IR OAKLAND

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS, Sav.

806—8 Wrst SI Street 
Tel. Vlctory !•••

MUSŲ BARGENAI
DIDELIS NUPIGINIMAS KAINŲ ANT DAIKTŲ 

JUMS REIKALINGŲ
Kviečiamo pasinauduoti musų nupigintomis kai

nomis.
Ypatingai dabar nupiginome kainas ant White 

Lead, įvairių maliavų ir aliejaus.
HARDWARE A PAINTS

A. M. BUTCHAS, Savininkas 
4414 South Rockwell Street 

Telefonas Lafayette 4689

J. YUSHKEWITZ
READ ESTATE 

Darome įvairius legalius 
dokumentus, apdraudžia- 
me namus, autoksobilius 
ir kitokias nuosavybes.
2433 West 69 Str.

Telef. Prospect 3140

PAUL M. SMITH & 00.
REAL ESTATE 

LOAN8 & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo aplellnkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage Ir parupinam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei
singas ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avenue

Tel. Lafayette 0455

Parsiduoda 2 lotai N. W. 
Kampas Robey ir 68 Pi., tin
ka dėl gazolino stoties, 50x 
130 ant karų linijos, parduo
siu visai pigiai ar mainysiu 
ant namo ar kokio biznio.

A. SALDUKAS 
4037 Archer Av. Lafay. 6719

FARMOS

Vištų farma, 1 Iki 40 ak. geriau
sias rezortas Mlch. Marsh & Sodcr- 
7w>:m, Roseommon, Mlch.

1,600 ak. tinka farmat, 4 m. iki 
gelik. Galt išdalyti. Po $12.50 iki 
$25 ak. 10 metų išmokėti su 6 nuoš. 
{mokėt nereikia. J. F. O’Neal & C0., 

' Henderson, Tenn.

Reik rasti svetlmt. investorlų, kurs 
su savo šeimyna galėtų apdirbti 560 

‘ak. galvijų ir grudų farma, įtovi 
' Co. Neb., amortizacijos pamatu. 
Į Reikės įnešlt, kad užtikrinti parda
vimų. Farmos žemėgera, geri {talsy- 

'mai, arti NIobrara upes.
Kreiptis THOMA8 O’SHF.A, 

Madlson, Neb,


