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L. R. K. Seimas Nepriemė Valdybos Raportų
KETURI LAKŪNAI LAIMINGAI 

PERSKRIDOATLANTIKA
Francijos Su Italija Santikiai 

Daug Įtempti
RUSIJOS BOLŠEVIKAI NUSISTATĘ 

SKALDYTI KINIJĄ

BAISIAI VEŠU LAI PRAŪŽUS

BRITAI LAKŪNAI PER
SKRIDO ATLANTIKĄ

HARBOR GRACE, New- 
foundland, birž. 25. — Ketu
ri britai ir australiečiai lakū
nai laimingai perskrido Atla- 
ntiką, iš Airi jos j Šiaurinę A- 
meriką. Šiandie ryte jie čia 
savo orlaiviu Southern Cross 
nusileido.

Rytoj anksti jie skris Į New 
Yorką, gi iš ten gal dar j 
San Francisco, Cal., kur turi 
baigtis jų aplink žemę kelio-

UŽGINAMAS ŠVENTOJO 
TĖVO SIRGIMAS

ROMA,, birž. 26. — Paskli
do žinių, kad sergąs, ir tai 
pavojingai, Šventasis Tėvas 
Pijus XI. Iš Vatikano tai už
ginama.

. DERYBOS ŠIANDIE 
NEGALIMOS

Andai per Minnesota ir Wisconsin valstybių dalis praūžė vėsula (tornado), čia 
atvaizduojamas tos vėsulos pėdsakis. _________________________• *-

PAŠALINAMAS MALTOS 
GUBERNATORIUS

PARYŽIUS, birž. 26. — 
Francijos užsienių ministeris 

\Briand turėjo pasitarimų su

Pavesta Spręsti Skundu
Komisijai j

J. STULGAITIS NEPASIRAŠĘS 
ATSKAITŲ

L. K. K. S. A. SEIMAS

Antra diena, trečia sesija.
Pildomojo Komiteto Pirmininko raportas po ilgų dis

kusijų nutarta ir atiduota Skundų komisijos teismui iš
spręsti jo (pirm.) raportą, kuris yra surištas su Lukoše
vičiaus byla. 2). Centro Sekretoriaus ir reikalų vedėjo 
raportas po dviejų valandų karštų diskusijų nutarta taip
gi atiduoti viršminėtai komisijai. Nutarta patikrinti sąskai
tas, kurias pats ponas Šaliūnas prisipažino neįrašęs į
atskaitas, būtent advokatams atlyginti----- virš $8,000.00.
Kontrolės komisijos narys J. Stulgaitis užgina, kacf nepa
sirašė atskaitų, už kurias neatsako.

Iždininko ir daktaro kvotėjo raportai tapo priimti, 
Visas seimas laukia teismo komisijos nuosprendžio. 
___________ __________ Rep.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

PRIEŠ “TRACTION” 

ORDINANSĄCHICAGOJE
GAISRAS ORLAIVIŲ 

STOTY

Užpraeitą naktį Chicago 
municipalinėj orlaivių stoty: 
kilo gaisras. Sudegė trys di
delės pašiūrės ir 30 orlaivių, 

gražinti ten reikalingu tvar- (arp sil) 7.,^ trijų moto-

LONDONAS, birž. 26. — 
Britanijos ministeris pirmini
nkas MacDonald parlamentui 
pranešė, kad Maltos saloje 
kokiam laikui suspenduojama 
konstitucija. Tas atliekama

nė. Nes seniau įįe iš Sau Fia.„jitalijo» .amba—dorium, kad ką. 
nclseo per Ramųjį vandenynų 
buvo nuskridę į Australiją, gi 
iš tenai į Aziją ir Europą.

Buvo baimės Newfoundla- 
ndo pakraščiuos, kur jie ke
lias valandas per miglas nar
stė, nežinodami kur esą. Tik 
radio juos išgelbėjo nurodžius 
kur link jie turi pasukti.

atnaujinti (derybas karo laivy
nų klausimu.

Atrasta, kad tų derybų at
naujinimas šiandie nebegali

amas. Tarp abiejų šalių per
daug įtempti santikiai. Dery
bos tad atidėtos neribuotam 
laikui.

SUIMTA BALTOSIOS 
VERGIJOS PIRKLIAU- 

TOJA
1

BRITANIJAI RŪPI FRAN
CIJOS SU ITALIJA 

SANTYKIAI
i

LONDONAS, birž. 26. — 
Francijos su Italija santikiai 
kaskart eina blogyn. Italijos

BUENOS ATRĖŠ, Argen
tina, birž. 26. — Čia suimta
Celina Diek, baltosios vergi- j m'ini;teris pirmininkas Mus'so- 
jos pirklė, kuri gyveno pooS-j,Bni rejliala„ja visiskos lygy.

bes su Francija tarptautiniuo- 
-įFrancija

niuose namuose.

KARO PADĖTIS SEVILLE 
M’ESTE

MADRIDAS, birž. 26. — 
Seville /Tiieste nepaliauja dar
bininkų riaušės. Keletas žuvę, 
keli šimtai sužeistų kovoje su 
policija. Paskelbta karo padė
tis.

se žygiuose. -t4 rancija savo 
ražu visas laikas statosi aukš
čiau už Italiją.

Britanija bijo tų nesutikimų 
pablogėjimo. Tarp tų valsty
bių kilę blogi santikiai Brita
nijai kenktų palaikyti sau liuo 
są kelią Tarpžemių jūra, ku- 
riąja susisiekiama su Indija.

Tokiam atsitikime Maltos 
gubernatorius Strickland ne
betenka ten ministerio pirmi
ninko vietos.

Tarp Britanijos ir Vatika
no kilo nesutikimų dėl Maltos. 
Už tuos nesutikimus, kaip par 
aiški yra kaltas gubernatorius
Strickland, kurs pradėjo ,ten/
maišytis į bažnytinius reika
lus.
. Gubernatorius Strickland a- 
tsisakė pasitraukti iš užima
mos vietos. Britanijos valdžia 
negalėjo jo pašalinti, nes jis 
ten žmonių rinkimais iškeltas 
ministeriu pirmininku. Prisi
ėjo tad nutraukti konstituci
jos veikimą.

SUSTOJUSIOS DERYBOS 
MASKVOJE

MAIŠTAI INDIJOS 
KALĖJIME

MANDŽIURIJOS GUBER
NATORIUS VEIKIA

tmycuov TJ TV SHANGHAI, birz. 26. — RANGOON, Burma, Indija,
,. v x x v Žiniomis is Mukdeno, Mandbirž. 26. — Vietos centrah-L .. , x *
niam kalėjime kilo kalinių mai 
štai. Kovoje žuvo 40 kalinių, 
du sargu, 2 militariniu poli
cininku ir 1 troko vežėjas. 

Virš 70 kalinių, sužeista.

GAISRAS SUNAIKINO
60 GATVEKARIŲ

žiurijos gubernatorius atnau
jino savo reikalavimą, kad 
Kinijoj būtų. nutrauktas ve
rdamas civilinis karas.

Jis reikalauja, kad abi pu- 
i8i darytų paliaubas. Nes ki- 
itaip jo) kariuomenė į tą karą 
‘įsimaišysianti. Tada ar tai ar 
kitai pusei teksią pasitraukti

NEW YORK, birž. 26. —liiš tos pragaištingos kovos
Gaisras sunaikino gatvekarių 
pašifuę \Voodside, Queens. 60

i Kiek žinoma, Mandžiurijos 
gubernatorius stovi centrali-

rų keleiviniai orlaiviai. Gais
ro priežastis dar nežinoma.

Taksoms mokėti laikas 
prailgintas

Iš Cook apskrities iždinin
ko ofiso jau ilgas laikas laik
raščiuose paduodamas prane
šimas, kad taksų mokėjimas 
be pabaudų prailginamas ligi 
liepos 10 d. Pirmiau tas lai
kas buvo nustatytas liepos 1 
d.

Neužniokėjusiems ligi liepos 
10 d. yra nuskirta bausmės 
— 1 nuošimtis j mėnesį.

Liepos 1 d. Chicagos pilie
čiai balsuos susisiekimų pla
no reikale. Gatvekarių tarnau
tojai raginami balsuoti prieš 
tą planą, nes planas esąs pa-

' vojingas tarnautojų ateičiai. 
Šiandie jie yra visais žvilgs
niais apdrausti. Einant nau
juoju planu jie to visa gali 
.netekti.

Bet Chicagos Darbo Fede- 
i'racijos valdyba darbininkusi
ragina balsuoti už tą planą 
(traction ordinance).

IŠ MISIJŲ SVETIMOSE 

ŠALYSE

Nuskendo studentas
Pranciškonų Kolegijos Le- 

monte studentas M. Berles, 24 
m., nuėjo maudytis į akmenų 
skaldymo gilią duobę arti Le- 
monto ir nuskendo. Pirm vie- 
nerių metų velionis buvo at
vykęs iš Jugoslavijos.LONDONAS, birž. 26. —

Anot žinių, kiniečių su bolše- ... . ., ...
, . , , m i • i i ’ Nėra tokio dalykovikais derybos Maskvoje dėl „ , , . . , v

.. , v. , •' Cook apskrity atsirado zmoMandžiurijos geležinkelio vi- . ». , .... . . inių, žinoma, pelnijimo tiks-sai sustojusios. k /’ , . ... . . _
Jais, kurie siūlosi žmonėms su-

Bolševikai reikalauja, kad! mažinti taksas už 1928 metus, 
Mandžiurijos valdžia nutrauk- |,kurios esą peraukštos, ir kad 
tų visokius ryšius su centrą- ,tuo reikalu apskrities proku-
Jine Kinijos valdžia ir sava
rankiai veiktų to geležinkelio 
klausimu. Bet Mandžiurijos

iroras taipat veiksiąs.

SUĖMĖ VIEKŠNIŲ PAŠTO 
VIRŠININKĄ

DIDŽIAUSIA PIENINĖ 

LIETUVOJ

Didžiausia pieninė .Lnl 
yra Dabikinės — Gaudžiflff 
čių Mažeikių apskrity. Po jos

i Gauta žinia, kad Viekšnių 
pašto viršininkas Daujotas, 
palikęs kasoj apie 11,000 litų 
spragą, dabar nugabentas į '^na. Kelmės, Raseinių, Kra- 

> Mažeikių kalėjimą. ^ių ir k. “R.”

Šį kartą jį iš netyčių užklu
po vienas revizorius. Skriau
dos padarė ir organizacijoms, 
nes buvo vietos tautininkų bū
relio pirmininkas. “R.“

KINIJOJ PLĖŠIKAI PA
GROBĖ 50 VAIKŲ

SHANGHAI, birž. 26. 
Praeitą savaitę šiaurinėj

i HONOLULU, Hawaii. — 
Apsilankius čia Pranciškonių 
Seserų motinai-viršininkei Be-Į

STATO NAUJĄ MEČETĄ ngsu ProvinciJ°s daly /»ea-. 
_________ kai puolė vieną pradžios mo-'

Vytauto garbei Kaune, Ū-
rnadettai, Kaunakakai, Molo-ikio totoriai stato
kai saloje, suorganizuota Ma- » Totoril) S«Jl,"K,S

pirmininkui p. Janušauskui 
Vytauto D. komiteto parodos

žosios Gėlelės kuopelė.

Kuopelė Velykų dieną turė- paviljono komisija pavedė su-
,jo susirinkimą ir pasiskirstė jįsižinoti su visos Lietuvos to- 
darbais. Raupuočių bažnyčia toriais, kuo jie padėtų įreng 
bus papuošta Mažosios Gėle

kyklą ir pagrobė apie 50 ki
niečių vaikų. Piktadariai pa
reikalavo 300,000 dolerių ua 
vaikų paliuosavimą.

Vaikų tėvai, kaip praneša, 
surinko apie 100,000 dolerių. 
Daugiau negali. Su plėšikaj# 
prasidėjo derybos, kas než

lės (Šv. Teresės Kūdikėlio Jė
zaus) stovyla.

PATNA, Indija. — Indijoj 
dviračiu važinėti yra pavoji
nga. Patna misijos kun. Ki- 
lian dviračiu važiuodamas per 
miškus į kitą misiją pastebė
jo ant dviračio užpakaly už-

ti ir praturtinti Vytauto pavi- dar kaiP ba,«sis- ,
Įjotų. Įdomesnių daiktų į pa-Tuo ,arPu PrieS 
viljouų mano atgabenti ir iš PasiOsta kariuomenė, kurion
antrosios totorių meėetės, ku-l*™1^' ieSk® P'k,a,iari,» s‘o- 

■ ri yra Vinkšnupiuos, netoli kur vaikai laikomi ,
Kalvarijos. “R.”

NAUJA PASKOLA?
UŽ PROHIBICIJOS 

PERŽENGIMĄ
NEW YORK. birž. 26. —

“Baltische Presse” prane- Prohibicįjos agentai puolė Ri- 
sirepečkinusią beždžionę. Ka- , ša, e8q, iš Lietuvos pasiųsta tz Carlton viešbutį ir Central 
da misionierius sustojo ją nu- , speciali delegacija tariasi su park Casino. Viešbuty už pro 
žerti, staiga iš miško puolėsi žymiausiais prancūzų finansi- 'bibicijos peržengimą suimta 8 
4 jį beždžionių būriai. Pavy- ,ninkais, iš kurių nori gauti tarnautojai, gi Casine — 15

Iš prokuroro ofiso praneša, ko monkę nuo dviračio nume- 270 milijonų frankų paskolą, parinktiniausių svečių. Tarp 
Tačiau Kaune apie tokią pa- šių pastarųjų yra turtuoliui 
skolą nieko negirdėti. “R.” jr šiaip įžymiųjų asmenų. Su- 

——————— prantama, visi tuojaus palei
sti po paranka.

kad nėra tos rūšies dalvko. isti ir kuoveikiau pabėgti.
valdžia tam priešinasi. Bolše-j žmonės įspėjami neklausyti į- 
vikams nesinori turėti santi- {kalbinėtojų. Nuskirtų taksų
kių su centraline valdžia.

SUDĖTA J SANDELI

niekas negali mažinti. Žmonės 
turi mokėti.

t WASIIINGTON, birž. 26. 
— Baltuose Rūmuose visi vy
nui ir kitiems svaigiesiems ge- 
rymarns naudojami stiklai ir 
(Stikleliai surankioti, atsargiai

gatvekarių sudegė. Nuostoliai į nės (Nankingo) valdžios pu-/.supakuoti į dėžes ir padėti į
siekia pusę miliono dolerių. ' sėje sandėlį.

i Ties Hollvwood avė. iš Mi- 
cbigan ežero išimtas Miss Ida 
iMay Galbraith, 63 m., lavo
nas. Matyt, nužudyta.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Numatomas gražus 
toras ir vėsiau.

MUGERA, Belgų Kongo. 
— Urundi vikariate Baltiesie
ms Tėvams misionieriams se-Į 
kasi skelbti Dievo žodį. Kele
rtas Kongos princų atversta 
katalikybėn. Kiti ruošiami į 
išv. Krikštą.

VĖL AREŠTAVO 
VIRŠININKĄ

i LEXINGTON, Neb., birž. 
26. — Vėsula (tornado) pa
lietė keturis miestelius. Vie
nas žmogus žuvęs.

Gauta žinia, kad Bartinin
kų pašto įstaigos viršininkas 
areštuotas. Mat, padarius re
viziją, kasoje rasta 12,000 li
tų spraga ir nemaža atplėštų 
laiškų. Ir žmonės nusiskųsda
vo, kad kartais jų laiškai iŠ 
Amerikos dingsta. “R.”

PINIGŲ KURSAS , t
—--------  - ir**

Lietuvos 100 litų >. $10.06 

Britanijos 1 sv. BterL 4.86 

Francijos 100 frankų 3.91 

Italijos 100 lirų 5.23 

Belgijos 100 belgų 13.94 

Šveicarijos 100 frankų 19.33 

Vokietijos 100 markių 23.83
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“DRAUGAS”
Ueln* kasdien, Uskyrus sekmadienine

PRENUMERATOS KAINA: Metams — *8.00, Pu
tli Ketų — *8.50, Trims Mėneslajns — *8.00. Vienam 
Mineliui — 76c, Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
tų — *1.00. Kopija ,08c.

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų nerrą- 
Bna. jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam 
tikslui pašto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki l*:00 vaL

lavinnis turi išpildyti dirbtuvės, kurios savo 
ražu į darbus ima daugiau ir daugiau darbi
ninkų.

Visi tačiau pripažįsta, kad gerbūvio iškė
limui ir palaikymui darbininkai turi būt tei
singai apmokami.

NORI CENZŪRUOTI AMBASADORIŲ.
Skelbimų kainos prlsluneiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlsbed Daily, Except 8unday. 
SUBSCRIPTIONS: One Tear — *6.00. Slx Montbs

•— **.60. Tbree Montbs — *2.00, One Montb — 71c. 
Burope — One Tear — *7.00. Sis Montbs — *4.00 
Copy — .0*c.

Advertisin* ln “DRAUGAS”* brings best reeults, 
Advertlsing rates on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
KAIP GRĄŽINTI GERBŪVĮ.

Viena atskira pramonė arba organizaci
ja negali grąžinti praeitais metais perdėm nu
trukusio gerbūvio. Gali tai padaryti tik vi
sos kartu pramonės. Gerbūvį gali grąžinti tik

ĮVAIRUS STBAIPSMIAI |1[ Prašau Į Mano Kampeli J

SENOS BANKNOTĖS PA 
KEIČIAMOS NAUJOMIS.

bet podraug konkretu užlieti 
ir jo pinigai

Berlyn<> yra taip vadinamoji pasaulio pianais pinigus, dažniausia 
jėgų konvencija. Suvyko jon daug mokslinin- į banknote.* (poperinius pini
kų, kaip tai astronomų ir fizikų, taip pat'»us) paslepia kur lovų nuit- 
daug tų didikų, kurie šiandie pasauly kon- j i asuo.se arba ikemsa kur į sie- 
troliuoja elektros ir guzo pramones. * ,nil plyšius, į pastoges ir ki-

Konvencijoj kalbėti be kitų pakviestas irįtur. Kai-kurie žmonės vasa

Žmogus nubėgo į bankų ir 
Dar ir musų laikais yra į teįriavOsi, ar jis negalėtų gau- 

į nemažas skaičius žmonių, ku- įį naujų pinigų vietoj užkas- 
rie nepasitiki Lankomis, lau- Bankoj jam atsakyta, kad

nėra jokios pagelbos. Jis tu
ri imtis pokio išardyti kon
kretų. Na, ir nemaža kon- 
kretinės aslos dalis išardyta, 
kol surasta vieta su pinigais. 

New Jlampsliire valstybėj

Prof. Kampininkas

“Mandatų komisija”.J. Valstybių ambasadorius Vokietijai Sackett. Įros laiku savo pinigus pasle- ;;aĮ0 geležinkelio gyvenus li
pia pečiuose. Atėjus rudeniui,, feininkas sutaupytoms bankJis sutiko._Jo sekretorius, tat, iš vakaro 

spaudai patiekė jo prakalbos turinį. .
Iš tos prakalbos greitai paaiškėjo, kad 

ambasadorius nepalankiai atsiliepia apie elek'peldi pečiuose pinigai nueina 
tvos ir guzo gamybos vedėjus. Tarp kitko jis į durnais lygiai kaip paprasti 
pažymėjo: | popergaliai.

“Aš nežinau nei vienos tokios pramonės, 
kuri savo gaminamus produktus didelėms 
žmonių minioms parduotų penkioliką kartų 
brangiau, negu pati produktų gamyba atsi
eina

Cbicagos ir kitų miestų elektros ir gazo

kada pečiai užkuriami, pasi
girsta aimanavimų. Nes pas-

Kai-kam tenka išgelbėti 
banknočių dalis. Žmonės jas 
neša į bankas ir reikalauja 
pakeitimo. Bet Lankos ne vi
suomet gali susvilusius pini
gus, pakeist i naujais. Yra vai

notoms turėjo padėtį ant vis
ką. Garvežio užkrėsti sudegė 
jo namai ir sutaupyti pinigai.

Tos rūšies nelaimių pasitai
ko kasdien visoj šaly. Žmonės 
turėtų daugiau pasitikėti ban
kais.

. Aguona.

DEŠIMTS ĮSAKYMŲ ANG

LIJOS TARNAUTOJAMS.
jėgų kontroliuotojas milionierius Insull tuo-įdžios nustatyta, kad naujais An<4ij0j didesnių miestų 
jaus aplankė ambasadorių ir jo prakalba iš į pinigais pakeičiamos tik tos J prekybos aainuo-

bendromis jėgomis dirbdamos visuomenės ir! spaudos atšaukta. Kilo triukšmo. Insull an- banknotus, kuriu užsilikę ma-! _ • , , -t ... v . i ’ " se ir žymesnėse vietose daz-
privatinės organizacijos.

Gerbūvio grąžinimui pirmoje vietoje sta
tomas statybos atnaujinimas. Iš New Yorko 
pranešta, kad ateinančiais šešiais mėnesiais 
tas veikimas žymiai bus išjudintas. Sukelta 
įvairios lūšies statyba, sako, padės stip
riausią gerbūviui pagrindą. To darbo imsis 
^isi ekonominės sistemos departamentai. Ka
da nors vienas milionas darbininkų bus pa
šaukta darban, tada galės išsijudinti visos 
pramonės.

New Yorko valstybės darbo departameų-

tra kart aplankė ambasadorių ir štai po to žiauria trys penktosios dalys. |ima teb;.ti i6kabin.
ambasadoriaus kalba iš tos cenzūros paliuo-jjei mažiau — nekeičiamos, 
suota. į Tada žmogus težinosi, jei ne-

Tą įvykį plačiai padavė Amerikos'laik-j pasitiki Lankomis, 
raščiai. Visuomenė gavo progos patirti du

tus įsakymus tarnautojams:
1) Nemeluok. Melas atima 

tau ir mums daug laiko. Mes
Laikraštis “Boston Trans-1 pirkdami, kiekvieną dalyką

svarbiu dalyku: 1. Kad elektros ir gazo na- S . . . . .... I „c.. . v . ° .7 , cript apie -pinigų slėpimą1 gerai ištiname, o tyrimas ga
mintojai žmones labai išnaudoja, imdami be
galo ankstas kainas uz patarnavimus, ir 2. L . . , ........ . A . . ..... . . , . įvykusi atsitikimą:
kad šie gamintojai didikai turi drąsos rei-

,namie paduoda tokį nesenai Iii tavo nenaudai būti.

kalanti, ką šios šalies ambasadoriai gali iv 
negali kalbėti.

, Įvykusi 
• Vienas pilietis išėmė iš 
į Lankos savo pinigus — 1,200 
! dolerių, tikslu juos panaudo-

2) Žiūrėk mažiau j laikrodį, 
o daugiau į darbą! Nors ilga 
diena, bet dirbant ji atrodo 
trumpa, nedirbant ilga.MF1Iinnki;

.............................. . . SInt>t> nerastum visam pasauly takių mažam investinimui nekil-
msionienus lerluns nęspnai vienam su- dalykų, koki via Amerikoj, čia didieji pra-'n0jnlll0s(. savasty.,,. Vos spt- n............ , ... ...___ ...

kime aiškino, ką tai* re&Įtjiįč pūsuukti į moninkai turtuoliai vra pirm visako Jie daž-i • ... , .v , , - • t-yL. - į’ iiiunuiKui luiintimi pinu u.dKu..«nt uuz. jj0 parei^ namo, jus gavo lais- tau daugiau siūlysim, kaip tu
imi net šalies administracijai diktuoja savo;ku kvietiinQ kokiais tai rei-i iš mūsų lauki.
norus” ‘ kalais trumpam laįkui išvykti 4) Mes patys esame sau

darbus .vieną milioną darbininkų.
Jei vienas milionas darbininkų būtų pa

šaukta Į statybos darbus, dirstelkime, kas 
tada įvyktų.

Tada kiekvienas darbininkas pirktų dar
binius drabužius ir kitų daiktų. Gi kada dilb
ių, neužilgo jis pirktų viršutinę drabužių eilę. 
Namiškiams jis nupirktų avalinių, kojinių.

3) Siūlyk mums mažiau, ne
gu mes iš tavęs laukiamu. Mes

gus paskui turi didelį gailes
ti daryti, kodėl jis to nežino
jo. Skaitykime pavyzdžiais:

Jeigu Trockis būtų žinojęs 
kas yra komunizmas, šiandie 
jis būtų Boršteinas ir kuriam 

į nors Rusijos mieste sau kro- 
nią turėtų ir biznį varytų, o 
nesibastytų po pasaulį kaip 
aus amžinas žydas.

Jeigu prof. Voldemaras bū
tų žinojęs, kas tai yra dikta
tūra, šiandie jis būtų gal la

jus, mano didžiai gerbia-,. . ». . . , ........ . . .. Ibai nustovimas Lietuvoj pilie-nueji ir neapsakomai myli- ’ . 
mieji draugai ir tavorškos, j 
kurie dalyvaujate seimuose,

,tis, o ne visų leliojamas 
Jeigu mūsų Susiedas Piju-

. .. .. , ... . -sas Barzdele butų žinojęs, kaskonterenenose arba šiaip ne-1 . ... J.. .... I tai yra socializmas, šiandiepažįstamų žinomų susirinki-1,v. , , . butų naudingas lietuviamsurnose, žinote, kas tai yra' . ,. . , ....... . ■ žmogus, o ne visų nekencia-“ mandatu komisija . Yes, jus 1 ė
v. . v , . .. mas..žinote, bet as pasakysiu, jog, , . . . ... .
... ' . *?^.. —uis metais Clneu-vra žmonių, ir ne bet kokiu,' „ , . ,„ . ... gos tarmervs butų žinojęs. kns

žmonių, pav., lagerių, medi- , . ' .. . . .;. , , / • • tai yra didelis įmesto gats-cinos žinovu, redaktorių ir , , ... . . •, . v . . ras, nebūtų pastatęs kerosineskitokių, kurie nic nieko ne- . , . . ..
lempos karvei paspirti.žino, ką reiškia tas liuksas— 

“mandatų komisija”. Neme
luoju, ne!

Mat, “mandatas” ir “ko
misija”, drangai ir tavorškos, 
tai nėra lietuviški žodžiai. 

Žodis “mandatas” yra pran
cūziškas. Jis reiškia įgalioji
mą, duodamą pasiuntiniui, o 
žodis “komisija” yra lotyniš
kas ir reiškia pavedimą iš- ■ 
rinktiems žmonėms išdirbti 
tam tiktus dalykus.

Taip Ir su mūsų “tautie
čiais”, drar^a- i'!' te.verškos: 
jeigu “prezidentas” Gegužis 
ar bent vienas delegatas, sė
dįs po dešinei Pijaus Grigai
čio, būtų žinojęs, kas tai yra 
“mandatų komisija”, SLA. 
seime nebūt reikėję:

a) komunistams sėdėti gie
dant Lietuvos himną,

b) pirkti gramafoną ir plok 
stelę su “Lietuva, tėvyne mū
sų” ir ją paskui groti, kad

Kad privatinis pilietis galėtų cenzūruoti į kik<j miestą, kur turėjo už- tiek daug skolingi, kad mes ne 
ambasadorių, uždaryti jam burną — j trukti apie tris dienas. Kur i turime ką kitam skolinti. Ven
rodos, nebuvo nieko panašaus. Bent visuome-Į jam 4?ti išimtus i3 Lankos pi- kitę skolų daryti.
nei tas nebuvo žinoma. nigus? Juk neims su savimi,' 5) Negarbė tai nėra nelai-

į kam kitam palikti pavojinga. 1 mingas atsitikimas.
Paskutiniu laiku Lietuvos vyriausybė ga Keikia namie paslėpti. I 6) Uoliai pildyk savo pa-

įdrdbužių, paskiau gal radio ir ant galo auto*} vo pakvietimus dalyauti šiuose tarptautiniuo-j Xamų rūsy nebuvo konkre- ireigas. Vėliau tave užsiėmi-
se kongresuose: tarptautiniame medicinos is-'jįnės aslos. Tad jis bankno- mas patrauks ir duos tau pra- 
torijos kongrese, kuris įvyks š. m. rugsėjo J.,s _ i^OO dol., įvyniojo i gyvenimą

Nieko nebūtų stebėtina, jei '];omunistai sėstų ant užkai- 
toi\io dalyko kas yia man- gąvo sėdynių,
datų komisija - nežinotų Į c) “pre>z.” Gegužini kviesti 
žmonės, kuriuos mūsų bedie-policijos «skvadjr ir kapito. 
\iai vadina klerikalais, pažan^į perduoti seimo tvarka, 
goję pasilikusiais, tamsiais, d) akrMlietei moteriai kas- 
žmonėmis; bet kaip stebėtina, ti poiicinonui rankę ir už taį 
kad mūsų taip vadinami “pa-(būti įmestai lauk,
žangieji” — socialistai ir san e) komunistams atsidurti

mobilių.
Tai visa įsigytų dirbdamas vienas žino

jus. Gi nilionas darbininkų, žiūrėkis, tuo
jau’ ant kojų jnistatytų visą eilę pramonių. 
Dirbančių vaikai tada irgi prisidėtų prie 

būvio.
Išrodo kaipir juokinga, kad naujų vieš

ių išvedimas arba būtų ir šiaip namų sta 
s turėtų daug kuo gelbėti grąžinimui

bhvio. Tikrenybėje taip yra. Statybos lai-

22 — 27 d. d. Komoj, 22-aine universaliniu- > skarulį, rūsy iškasė duobu-i 7) Nieko nedaryk prieš ša
me esperanto kongrese, kuris įvyks . Oxforde , 
lugpiūčio 3 d. ir tarptautiniame istorinės geo-' 
grafijos kongrese, kuris įvyko š. m. birželio 
11 — 14 dd. Briusely.

Lietuvos vyriausybė taip pat gavo pa
kvietimą dalyvauti pasauliniuose ūkio trakto
rių bandymuose, kurie įvyks š. m. rugsėjo

dariečiai, kuriems “pažanga” u* ,rrotu 
sakoma, jau net į pilvus ne-1 f)” SLA skįlti) atsi(hn.ti

telpa, da nežinojo, ką įeiskia !teįslllc įr gudėtą narių turtą 
mandatų komisija . ^asjeikvoti bylos vedimui, 

aiškiai pasirodė nesenai bu- prof. Kampininkas nujau-
vašiam “tautiško” susivieny- čia, kad tie, kurie nežinojo 

kas tai yra “mandatų komi-1110 seime, Chicagoje.

O nežinojimas, draugai irisija”, dabar gailisi, kad ne- 
tavorškos, yra toks špėtnas! žinojo, bet... šaukštai jau po 

dieną esi nuo vakarykščio po - 'dalykas, kad dažnai dėl jo zmo pietų.
ilsio laiko pavargęs ir tavo _1 ----- ;— .............. -— ■ —1..................... .. ................
jėgos aikvotos, mintys išblaš- tai, ko mes norime, bet apie kia, kad tavim susidomėjo, 

syti konkretine asla. Jis taip kytos, tai dėl to jau mes tu- tai, ko mes privalome norėti. Žinok, kad mes negaišiname

tę, įdėjo pinigus, užlygino ir 
ramiai išvyko savais reika
lais.

Jam išvykus jo broliui, ku
rs kartu su juom gyvenu, kaž
kodėl atėjo mintis rūsį Atai-

vo norą.
8) Ką tų po darbo darai 

mums nerūpi. Bet jei tų kitą

1 darbininkai turi pinigų ir daug visko per-j mėn. Londone Anglijos karališkos ūkio drau- • ir atliko. Gryžęs naino brolis rime susirūpinti. 10) Nepyk, jei mes kritikuo laiko dėl supuvusių obuolių
Iškįla dideli visako reikalavimai. Keika-1 gijos globoj. ! rado dailiai ištaisytą rūsį, 9) Pasakyk mums ne apie jame. Jei tave kritikuoja, reiš lupinio.

IAL J. MACIEJAUSKO GYVENI
MAS IR DARBAI. .

Rašo Vienas Jo Draugų.

(Tąsa).
Ir štai mes skaitome laikraščiuose, 
pral. J. Maciejauskas buvo updova 

»s Gedimino JI laipsnio ordenu 1928
•tais. Tik pilimis laipsnis yra augštes- 
r, ir tą tik keletą žmonių turi visoje 

sų Tėvynėje.
Bet, pralotas nesididžiuoja šiais gar- 
ženklnis. Kurtais, jis juos nešioja tik 

si to, kad ir kitus pažadinus prie dides- 
darbo ir pasiaukojimo. Jis laukia Ul

inės garbės, kuri jam bus suteikta pn- iw Dievo, jei jis ištikimai Jam tarnaus 
ii galui. lk‘l to jis ir smarkiai dirba. 

Aš kartą jo paklausiau: “Tėveli, ar 
sunku jums prašyti aukų? Aš pats ma
lu, kaip kai kurie žmonės nemaloniai 
is atsiliepia ir įžeidžia. Kai kurie kil

iuoju jūsų darbus ir blogus tikslus jie- 
priskaito.”

blogu
M

Jis man tuojaus atsakė: “Jei dęl sa
vęs aš niekados šito nedaryčiau. Bet, dėl 
Dievo garbės ir Tėvynės gerovės aš esu 
pasiryžęs darytį"visų, kas tik tai žmogui 

1 leistina.” Ir mes matome, kad jis dar ne
pasitenkina savo darbais.

XII, Ketvirta Kelionė į Ameriką.
Keletu savaičių prieš Kalėdas 1929 

metais, mes vėl susieiname su pral. J. 
Maeiejausku Amerikoje, Chicagoje. Tie
sa, jis dabar pribuvo kitu tikslu pas 
mus. Jis atvažiavo duoti šv. Misijas.

O tos misijos! Aš daug jų girdėjau 
įvairiose parapijosi*, miestuose ir kalba
si*, tačiau dar nesu girdėjęs tokių pa
mokslų, kokiuos skelbia pralotas J. Ma- 
eiejnuskas. Iš tikrųjų tai yrą mūsų lietu
vių Cure of Ars.

Dar mažas būdamas, skaičiau vieno 
prancūzų klebono gyvenimų. Man buvo 
žingeidu skaityti apie šito kunigo šventu
mą, iškalbą ir uolumą sielų išganyme. 
Šiandien Dievas mus palaimino panašu 
Dievo tarnu.

Aš skaičiau, kad pas Cure of Ars 
žmones ėjo iš visų Franeijos kraštų, kad

tik išgirdus jo pamokini mus, atlikus ge
rą išpažintį ir susitaikinus savo sielos 
reikalus su Dievo valia. Panašiai atsi
tinka ir su mūsų pralotu.

Jam būnant Chicagoje ir duodant 
misijas Maiųuette Parke, aš mačiau žmo
nių iš Brigbton Parko, Bridgeporto, M'est 
Side’s, Cicero ir kitų koloniją. Iš tikrųjų. 
Dievas mus palaimino, > prisiųsdamns 
pas mus pralotą duoti šv. Misijas.

Toliau, man skaitant Arso klebono 
gyvenimą, patėmijau, kaip žmonės jam 
nešdavo aukas. Kurtą jis kalbėjo apie 
reikalingumą šelpti misionorių darbą. 
Štai ką žmonės daro! Vyrai nukabina 
laikrodėlius nuo sarti krutinės ir pade 
da po šv. kunigo kojų. Moterys numauja 
žiedus nuo pirštų ir kitas brangenybes ir 
taipgi sudeda ten put. Maži vaikučiai taip
gi atiduoda visų, ką tik turi. Panašiai 
žmonės yra palankūs ir pralotai J. Ma- 
eiejauskui. Jam ir neprašant, imtys žmo
nės neša, duoda, aukoja.

Mes matome, kaip iSminlingai pralo
tas J. Maciejauskas sunaudojo geros žmo

nių širdies aukas. Gal jau visi žinome,

ką jis padarė su iVmcrikos lietuvių au
komis. Jis pastatė puikią mokyklą, gra
žiausią bažnyčią, modernišką gimnaziją, 
internatą ir prieglaudą dėl našlaičių ir 
senelių. Tie mamai per amžius bus liudi
ninkai amerikiečių duosnumo.

Jis vėl grįžta į Lietuvy. Nuoširdūs 
žmonės jam rengia atsisveikinimo, vaka
rienę Lietuvių Auditorijoje, Bridgepoi te, 
birželio 29 d., J939 metais. Visi, yra kvie
čiami dalyvauti, atsisveikinti su garbin
gu svečiu, jiadėkoti jam už pasidaiba- 
vimą Amerikoje ir palinkimi ilgiausių 
metų.

(Pabaiga)

PRIE TĖVELIO KAPO.
-0-

Gamtojc gražus linksmasis pava
saris. Viturėlis, iškilęs aukštai padan
gėse, skelbia artojams pabudimo laiką 
iš žiemės miego; laukai jau išliuosavo 
savo krūtinę iš prispaudimo žiemos 
ledų ir rengiasi jau puoštis pavasario 
rūbu. Visur džiaugsmo šypsena kiek
viename Dievo tvarinyje, visa gamta

švenčia pavasario šventę... 
b Atėjus ant mūsų kapinyno taip liūd

na ir graudu darosi, nes k:,r tik žvelgi 
— čia naujas kapas sukastas, kuris 
liudija, kad čia ilsisi nauja mirties au
ka — žmogus, kuris nebesidžiaugs 
daugiau linksmu pavasariu, nebesigro
žės jo skaisčiomis gėlėmis.

Prie vieno kapo, naujai sukasto, 
klūpo ašarotomis akimis mažutė mer
gaitė ir rūpestingai kasa smėlį j gra
žią lysę, matyt, kad rengia čia gėles 
sodinti.

Tai našlaitė Marytė, kurios tėvelis 
nesenai čia priglaustas šaltosios žeme
lės, po šio pasaulio gyvenimo vargų. 
Ji negali sulaikyti ašarų prisiminusi sa
vo tėvelį, kurs ja taip rūpinosi ir my
lėjo.

Dabar ji našlaitė liko šiame pasau
lyje: jos motutė ligota, vos gyva ant 
lovos guli. Marytė negali būti namie 
pas motutę nes neturi ką valgyti. Ji 
.turi eiti pas ūkininkus gyyulių ganyti, 
kad uždirbus sergančiai motutei duo
ną ir sau. Nors mažutė Marytė, dar 
vos 8 metų, bet jau turi rūpintis savo 
pragyvenimu ir mamytę aprūpinti kiek 
galint.

, , (Bus daugiau)

asuo.se
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Labdarybės Skyrius.
LABDARYBĖ — VISŲ 

REIKALAS.

! V. Vaišvilienė .............. 20.80
E. Janušauskaitė.......... 18.77 !
\V. Stepulevičienė ___ 18.36

t ir seneliams prieglaudas pla- St. Gaidamovič .......... 15.96
nuo.ja statyti.

-------------- | Nieks negali pamatuotai sa-
Kiekvienam krikščioniui y-'kyti, kad mūsų labdaringosios

V. Balčiūtė .................. 15.50
M. Paseckienė .............. 16.42
B. Balazaras 14.76

LIETUVIAI AMERIKOJE

KVIETIMAS! ~
TAU, BROLAU IR SESUO! 

NEPAMIRŠK, NES JAU 
ARTI ESI!

ra žinoma, kad mylėti savo'sųjungos darbai nebuvo rei-'M. Časienė .................. 13.69
artinu), yra paties Dievo įsa-i kalingi ar naudingi mūsų vi- M. Razgalienė. .......... .. 11.71 •
kyta. Taipgi visiems yra žino-j suomenei. Visi sutinkame, T. Simonavieienė .......... 11.18;
ma, jog Kristus, Dievo Sūnus,ikad taip. Tik labai gaila, ne V. Monkienė.................. 11.051 . „
būdamas ant žemės, buvo di-jvisi tuos darbus dirbame. i A. Rusevič ......................10.93 r
džiausiąs varguolių, prispaus- Įteikia gailėtis, kad sulvgi-jSt. Norvilaitė. .............. 10.89 eteracijosx . . n .....

Antrų Rytinių Valst. “Lie-

traukiniu arba trokais, jeigu 
bus daug važiuojančių, važiuo 
ti. Traukinio tikietų bus ga- 

dienos! Jžanga 25c. j šokių sa- Įima gauti už pusę kainos, 
kur linksminsies visų die-i X Liepos 13 d. visi trauks 

j “Draugo” pikniką, Čei- 
nansko daržan. “Draugo” a- 
gentas p. J. Mockus jau turi 
tikietų pardavimui. Kas nori, 
galit iš anksto isiavti/

na.

Pritaikintų pamokslų pasa
kė Centro dvasios vadas kun. 
Miliauskas.

Po mišių vietos kleb. kun. 
Gelumbis kviečia visus dele
gatus j svetainę.

Susirinko visi pilni pasirį- 
žinio, gero ūpo — spręsti nau 
dingus org. reikalus.

Štai, jau 11:15. Centro pirm. 
Muliolis kviečia visus dclė

tųjų ir nuskriaustųjų priete- 
lis, užtarėjas ir ramintojas. 
Iš savo gailestingumo, Kris-
tus darė stebuklus — gydė žiau yra aktyvių

nainai ne didelis lietuvių skai J. Stapulevičiutė ---- 10.80 ^iai’ s llze*’°|
čius tepriklauso prie šios kil- K. Andrulaitienė .......... 10.63 *’ SS U) ttl."'Inu
nios organizacijos, o dar ma K. Kinčaitė .................. 10.02,^ __ Pne a,S|

labdarių, St. Veriga ...................... 8.69
A. Jurgeliutė '................. 7.40net iš numirusių; veikėjų, 

žmones? prikeldavo. Į Del ko taip yra?
Dėlto, vienas iš svarbiausių J s! klausima, berods, nėra 

krikščionio darbas yra savo sunku atsakyti. Tai yra pa JUZ6nitiiė 
artimui esant varge, patekus pra.’tas apsileidimas ir neat-
i nelaimę padėti, sušelpti. Tas jautimas varge esančių savo 
darbas yra vadinamas labilu- brolių. Kitaip to nėra galima

City Hali, Linden, N. J. 
Išrinktoji komisija turėjo

ringuoju darbu.

Kad tasai labdaringasai dar 
bas būtų tikslesnis, kultūrin
gosios tautos organizuoja spe- 
ciales labdaringas draugijas, 
organizacijas, sųjungas.

Ne kam kitam ir mes, lietu
viai turime sukūrę Lietuvių

išaiškinti.
Tat, jei norime plačiau iš

vystyti labdaringųji darbų, 
pirmiausia išvykime iš savo 
tarpo apsileidimų ir nerangu
mų. Tam tikslui reikalinga, 
kad Liet. R. K. Labd. Sųjun- 
gos kuopos būtų veiklios. Jos 
privalo ruošti visokias pra-

R. K. Labdaringųjų Sųjungų, Įniogas, prakalbas, paskaitas 
kuri per keliolikų metų pa-!ir t. t.
sėkmingai dirba labdaringųji Visi, ar dirbantieji ar dar 
darbų. Daug gražių darbų ji ne, žinokime, kad labdarybė
nuveikė, tūkstančius lietuvių 
ir lietuvaičių reikale sušelpė, 
gražių ligoninę pastatė, gražų 
ūkį nupirko ir ten našlaičiams

— tai visų mūsų reikalas, vi
sų rūpestis ir darbas.

D. š.

CENTRO SUSIRINKIMAS.

PILNAS EGZAMINAS
$5.00 TIKTAI $5 00

SPECIALISTAS 
I Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 
trą specialistą, ne pas kokį nepa- 
rėlj. Tikras specialistas, arba pro- 

esorius, neklaus jūsų kas jums ken-

Labd. Sųjungos centro su
sirinkimas įvyko trečiadieny
je, birželio 25 d., Aušros Var
tų par. salėj. Susirinkimas
buvo gana skaitlingas. Išklau-

Lia, ar kur skauda, bet pasakys pats, . ...
i>o pilno lSegzaminavimo. Jus šutau- SVta valdybos ir komisijų I‘H- 
pysit laiką ir pinigus. Daugelis kitą
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad Jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Scope — Raggl.
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs rtian jūsų tik
ras nrfgeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokią užsisenejusią, Jsl- 
kerėjusią, chronišką ligą, kurj ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėlloklt neatėję par 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1014 
20 W. JACKSON BLVD.

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

Nedėllomls nuo 10 ryto Iki 1 
po pietų

portni iš visokių parengimų, 
Vainikų dienos, išvažiavimo ir 
t. t. Kitas išvažiavimas į lab
darių ūkį bus rugpiučio 30 d. 
Del to jau pradedama prisi
rengimo darbai, kad ir šį iš
važiavimų padarius sėkminga.

CICERO, ILL.
X Labdarių Sų-gos 3 kuo

pos viešos rinkliavos Ciceros 
mieste, gegužės 18 d., apy
skaita. Surinko.
B. Dabašinskaitė .... $26.31
K. Sriubienė ............. 26.31
B. Grikšėkite ............. 23.73
A. Misius ..................... 23.14

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

O WISSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽIŪRINT KAIP IjZSISENftJL'SIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Spcciallškal gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų Ir puelėe, už- 
nuodljlmą kraujo, odos. Ilgas, 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 y. v. Nėdėliomis Iki 12 d. 
4200 West 20 fit. kampas Keelcr Avc., Tel. Crawford 5573

r

Seni ir jauni, maži ir dide
li, rengkitės visi! Visų ten 
,lauksime, visus maloniai pri
imsime, visus vaišinsime.

Kelrodis: Atvažiųvus į Lili- Piknike dalyvaus ir lietuvis
vengras, kuris teiks gerų pa- «atus užimti vietas> nu'
tarimų ir turės geriausiu lie- ro,l° vic,as s™*ia>»5- 
karstu: kuris bus nuvargęs, Dvasios vadui, kun. Mi
tų pastiprins ir geros sveika- liaaskub atkalbėjus maldų,
tu gaus. Šv. Antanu parupijus i l’*""' il,,a sau te,s« ir skiria 
piknike vengras daug žmonių ’"an'lat'! komisijų: Miliauskų, 

J. A. Mickeliunų, Sabaliauskų. 
____________ Ženkleliams prisegti A. Mali-

denų ant P. R. R., išlipus eiti 
po tiesiai apie du bloku ir ten
matysis parkas, kur piknikas

J. E. Žemaitis, rast.

CICERO, ILL.L. Kubel .......................... 6.82 ketvirtų susirinkimų, 14 d.
J. Stancikas ................. (j.22.'birželio> Pas p- J- Liudvinai-

g 6Į 1 čius. Komisija visa dalyvavo.
6.201 Apsvarsčius dalykus pasirodė,

M. Bikenaitis .................. 5.80 ,kad da niekad nieks šioj apie-; mėjų Cbicagos Apskričio nu
B. Kučienė ..................... 5.00 Rnkėj tokio įvairaus progra-į tartas išvažiavimas į Marijo-

Pet. Masliauskiutė X
Radio Stotis A J J.

Marijonų Kolegijos Re-

išgydė.

šiutę, J. Rakauskaitę, ir PT. 
Pajaujutę.

Centro rašt. J. Šaliunas šau 
kia delegatus, priimami maii- 

Birž. 23 d. prasidėjo iškil-jdatai ir Pasegami begalo

IŠ L. R. K, S, A, 43-TO 
SEIMO.

A. Galinskienė .............. 8.21 1110 nebuvo surengęs, koks nų ūkį įvyks 4 d. liepos. Is-1alingomis bažnytinėmis apei-
J. Žilvitutė .....................  5.36 bus ^os “Liet. Dienos”. važiavimas turės būti milžiniš-

gražūs Vytauto didžiojo metų

W. Wanagas ...
A, Ėmentas ... 
R. Vaškelienė ..
B. Palubinskienė 
J. Vasiliuniutė . 
St. Stankiutė . 
A. Cizauskas .,.

6.00
6:51

ženkleliai.
Iš eilės priėjus prie gerb. 

kun. Garmaus iš Sbeboygan, 
Wis., p. Šaliunas daro pareiš
kimų ir sulaikomas ženklelis.

bet einama

gomis, 9:30 vai. ryto. Žmonių 
prisirinko kupina Šv. Jurgio 
bažnyčia, kas malonų įspūdi 
darė.

ruoštis pakvėpuoti tyru oru Į Šv. Mišias laikė vietos kleb. 
ir saldaus pieno atsigerti. [kun. F. A. Gelumbis, diakonu KHa klausimas,

Norintieji važiuoti užsire-ibuvo kun. A. J. Sinkevičius, toliau, 
gistruokit pas A. Janušaus- jsubdiakonu — kun. M. J. U r- Suregistravus visus manda-

jkų, 1301 So. 50 Court. Kurie Jbonas, ceremonierium — kun. tus, Mickeliunas praneša, kad 
šios i neturi automobilių, tie galės S. J. Norbutas. i visi mandatai — 114 siūlomi

Dalyvaus N. Y. ir N. J. pa- kas dėlto, kati iš anksto jau 
ruošiamasi.

Kviečiami
rapijų chorai, bus žaidimas 

6.09 basebal! Lietuvos Vyčių tymų 
7.40 j — Newarko su Lindenu — 
7.38 miesto parke. Užkandžiai ir 
5.12 ■ gėrimai bus skaniausi. Muzi- 
7.93, ka bus tokia, kad tik šok irI

B. Stulginskaitė .......... 10.17 j norėk šokti.
Gennette Kiaurolus (iš West Jaunime, nepamiršk 

Pullman) ....................... 4.31
St. Kueaitė ....................... 6.53
Pr. misevičiutė ............... 6.44
D. Miltinaitė ................... 4.47
Anna Vaitkus ............... 4.08
Al. Žukauskaitė ............... 7.12
Elena Cerkauskas ........... 5.75
Fr. Lotas.......................... 3.45
Anna Žvirblis • (iš Dievo

Apveizdos) .................. 5.41
Kristina Pirkike (iš Die

vo Apveizdos) .......... 3.44
Vai. Jucevičius .............. 3.10
M. Jucevičienė .............. 3.75
St. Stankutė .................. 3.66

(Daugiau bus)

Padėka.

Džiaugsmingai dėkavoju 
tiems, kurie manęs pasigaili 
ilgos ligos suspaudime, kaip 
tai aplankydami ar per laiš
kelius šelpdami maistui ir gy-
dimuisi.*

Gavau laiškeli nuo p. J. E- 
lias su $10.00.

Aplankė p. Povilas Vitaitis 
ir aukojo. $5:00.

Ponas Andriejus Jurevičia 
$2.00.

Už jų mielaširdystę, suteik
tų man ligoje, negalėdamas 
kitaip atidėkoti tariu širdin
gai ačiū, melsdamas Viešpa
ties Dievo sveikatos ir laimės.

Nuoširdžiai prašau ir kitų 
lietuvių mielaširdystės; pasi
gailėkit manęs, varguolio, ir 
neapleiskit biedno ligonio, šia
me kritiškume padėjime.

Lauksiu nuo jūsų, brangūs 
broliai, ir sesutės, lietuviai, 
pagelbos.

Joseph Lapinskus,
1337 So. 49 Ct.,

Cicero, III.

THE CATHOLIC SUPPLY HOUSE
Mes turime pilnų pasirinkimų religinių 

daiktų.
Misijų ir novenų reikmenos musų spe- 

cijalybė.
Pareikalavus mielai suteiksime žinių 

apie musų patarnavimų.

THE CATHOLIC SUPPLY HOUSE 
4723 W. Madison St. Chicago, UI.

visi cieerieciai

Tai ką rūkymas reiškia!
SKONIS, kvepėjimas, visas naturališkas gerumas randasi Camel ciga- 
retų dūmuose, kuris išeina iš to malonaus rūkymo. Leiskit dūmams 
aplink jūsų veidą sukytis . . . paragaukit, paustykit, rūkykit tiek, 
kiek jum patinka! Ar pirmas ar paskutinis dienos, Camel cigaretas, 
kiekvienas jūsų jausmas jums pasakys, kad to visko, ko trokštat, tame 
cigarete rasit!

Camels
v.

malonumui
IMA ▼«N. C

* PER radio ★
CmmI Mtlonomo Valanda — Tračiadtenio vakarais M. B. C., 
WIZ n.vtamrtna sMHaa. Pažiūrėkit tavo laiko sarai*



I
priėmimui. Vienbalsiai priim
ti. Vienus nurys klausia p. 
Šaliuno, kodėl sulaikytus kun. 
Garmaus mandatus. Kjla kurt 
tos diskusijos. Klausimas pa
liekamas mand. kom. išsprę
sti ir sesija uždaryta. Visi 
kviečiami į bendrus pietus.

Man nuvykus, pasirodė la
bai mažai delegatu. Kodėl? 
Nedarysiu sprendimo.

Antra sesija. Renkama pre
zidiumas ir Įvairios komisijos 
ir mandatų komisijos sprendi
mas dėl kun. Garmaus man
dato. Visi susigrupavę ir lau
kia svarbaus momento.

Peršaukus valdybų ir dele
gatus, klausiama mandatų 
kom. J. Mieliauskas siūlo at
mesti, Miekeliunas protestuo
ja, delko neimama įrodymų ir 
prašo seimų priimti kaipo le- 
galj delegatų. Duodama bal
sas kun. Garmui ir J. Valiū
nui. Didžiuma balsų atmesti 
visi Valiūno užsipuldinėjimai 
ir kun. Garmus pripažintas 
delegatu.

Prezidiuman nominuoti: į 
pirm. — A. Sutkus, Šiaučiū
nas ir Dameiko. Išrinkta 
Šiaučiūnas, gavęs 57 balsus. 
(Sutkus gavo 55 balsus). Vi- 
ce-pirm. A. Sutkus ir Galinis. 
Išrinkta A. Sutkus 67 balsais 
(Galinis gavo 51 b.). Rast. 
M. Zujus išrinktas 60 balsais 
liko pirmas, J. P. Mačiulis 
49 bals. liko antras.

Padaryta 10 m. pertrauka 
r parduodami tikietai j ban
ketų. Po pertraukos seka 

rinkimai Įnešimų kom. Išrink
ta: T. Veimis, Venelauskas ir 
Vencius. Prieinama prie rin
kimo svarbiausios komisijos
— skundų komisijos.

Renkama iš 8-nių penkis. Iš
rinkta sekantieji: kun. Norbu- 
tas, adv. Česnulis, kun. Gar

mus, Tumasonis, J. A. Micke- 
liunas.

Kinkų drebėjimas.

Išrinkus minėtus asmenis, 
kada perskaitė jų vardus, vie
nas deleg. man sako: “Žiūrėk, 
kaip rast. kinkos virpa”.

Sveikinimų komisijon įėjo: 
kun. Urbonas, kun. Mieliaus
kas ir Makasevičius.

Prezidiumas užima vietas.
Valiūnas perskaito sųstatų. 

Dvasios vadas kun. Mieliaus
kas visus sykiu prisaikdina.

Priėmus priesaikų, užima 
vietas. Kalba pirm. P. Šiau
čiūnas, vice-pirm. A. Sutkus, 
reikšdamas noro, kad rimtai, 
bešališkai būtų svarstoma 
svarbus org. reikalai. Kalba 
rašt. M. Zujus ir J. P. Mačiu
lis labai jausmingai.

, Jau penkta vai. po pietų, o 
sesija da tęsiama.

Rap.
(Bus daugiau)

CHICAGOJE

DRAUGAS Ketvirtadienis, Biri 2(5, 193(5

WEST SIDE ŽINIOS.

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

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

Rašt. P. labijonaitis 
2350 So. Oakley Avė.

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

AGITATORIAI:

Kun. K. Matulaitis
2334 S. Oakley Avė.

V. Duoba 
2328 W. 23rd St.

J. Dimša
3230 So. Emerald Avė.,

M. Vlikas
10555 So. State St. 

Visokiais Labdarybės rei
kalais kreiptis j valdyba arba 
agitatorius.

X Šv. Jono Krikštytojo 
blaivininkų šventė praėjo la
bui iškilmingai. Per sumų pa
mokslą sakė Tėvas Augusti
nas; vakare į iškilmingųjį 
šventės posėdį atvyko su pra
kalba A. L. P. B. Centro dvu- iI
sios vadas, kun. J. Jakaitis. Į 
Ištvermingai dirbant sunku 
blaivinimo darbų, vis-gi šis 
tas galima nuveikti, tik gai-' 
la, kad Chicagos Apskričio' 
valdyba pastaraisiais metais 
da nepasirūpino Seimų su
šaukti.

X Šiandien vakare parapi
jos svetainėje Vyčių 24 kp. 
nepaprastas susirinkimas ir 
Aušros Vartų mokyklų baigu
siems puota.

X Dievo Kūno oktavų bai
giant, Aušros Vartų bažny
čioje šiandien daroma proce
sija.

X Altorių Puošimo draugi
ja, besiruošdama minėti Auš- Į 
ros Vartų parapijos sidabrinį 
jubiliejų, Įtaisė brangų aukso 
rūbų setų ir tokiu būdu pa-, 
silieka šio jubiliejaus antruo
ju garbės nariu. Pirmąjį si- 
dabrinio jubiliejaus garbės 
nario vardų gavo Moterų Są
jungos 55 kp., kurios komisi
ja iš pp. Dobrovolskienės, Kar 
lavičienės ir Brazaitienės pui 
kiai pasidarbavo ir parapi
jos jubiliejaus fondui jau į- 
nešė visų dolerių šimtinę.

X Aušros Vartų parapijos 
piknike, Bergmans darže, be 
orkestros bus ir radio muzi
ka.

X Bučerninkas p. Kamins
kas (nuo Oklės) Aušros Var
tų parapijos piknikui, be stam 
bios aukos, aukojo troką daik
tams nuvežti ir parvežti.

ESSEX CHALLENGER
SIJPER-SK

Nekainuoja Jums Daugiauz
-todėl kam tenkintis parstesniu karu?

Ar jus žinote, kad puikusis Essex Cliallen- 
ger ištikrųjų kainuoja tik biskųtį daugiau, 
negu karai, kurie yra žinomi tik savo pigu
mu?

Tik užmirškite “listo kainų” ir sužinokite 
faktus. Sužinokite tikrųjų kainų — atsižvel
giant į į mainymų, finansavimų ir visokius 
extras. Jus nusistebėsite pamatę, kaip ma
žai, o gal ir visai nekainuoja daugiau, pa- 
žvmėtini Essex Challenger palankumai.

Dabar kada nebėra prasmės atsižvelgti ; 
Essex Super-Six Challenger kainų, jokis 
prastesnis karas negali prilygti jam savo 
gražumu, gerumu ir vertybėje.

735
r. «. 6u IMrtit, FicHfru

UŽ COUPE
— Septyni kiti modeūiai 

tiek pat žemai įkainuoti. 

Didelis spalvų pasirinkimas 

be extra kaštų.

HUDSON MOTOR CO. OF ILL.
2220 So. Michigan Avė. Tel. Calumet 6900. Kreiptis į artimiausią pardavėją

Buckingham Motors, Ine. 
8948 N. Damen Avo.

Lincoln Avė at Zrving Park 
Blvd., Buckingham 2310

Hudson Motor Co. of Illinois 
Evanst-on Branch 
1824) Ridge Avė.

Sheidrake 2300 University 720 
Hudsori Motor Co. of Illinois

North Side Branch 
6259 Broadway 
Sheidrake 7210

Keystone Motor Sales Corp. 
3143 W. Lawrence Avė.

Keystone 3400 
and

4940 N. Western Avė. 
North-West Hudson Co.

6715 Olmstead Avė.

Edison Park, Iii. 
Newcastle 3150

A. W. Person 
Highland Park, III.

Highland Park 2492 
I’lamondon Motor Co. 
4824 -Sheridan Road

Longbeach 1818 
Portage Park Hudson Co.

4101 Milwaukee Avė. , 
Pallisade 1800

Berwyn Hudson-Essex Co. 
3145 Oak Park Avė.

Berwyn, III.
Berwyn 351

Crandall Motor Car Co. 
439 Madison St.

Oak Park, III. Euclid 5917 
Crandall Motor Car Co.

of Maywood
51 Lake St. at Kirst Avė. 
Maywood, III. Maywood 360 
Hudson Motor Co. of Ithnois

Logan Sąuare Branch 
2647 Mihvaukee Avė.

and
2401 Logan Blvd. 

Spaulding 3000
Hudson Motor Co. of Illinois 

Parkway Branch 
3308 W. North Avė. 

Albany 4010
Itudson Motor Co. of Illinois 

West Šitie Branch 
3910 Ogden Avė.

Law»dale 0911

Lyons Motor Sales 
8027 O&dcn Avė.

Lyons, Ill.byons 7121 
Paragon Motor Car Co. 
5901 W. Division St.

Columbia 5670 
S. & B. Motor Sales Corp. 

3854 W. Roosevelt Road 
Van Buren 4910 

Jas. Singe.r Motor Sales 
142 8 Roosevelt Road 

Monroe 0319 Haymarket 0912 
Mansfield 2414

and 6201 W. 22nd St. 
Berwyn 2171

Sullivan-Morgan Motor Sales 
4701 Washington Blvd.

Schellenberger Motor Sales 
5028 W. J22nd St. Cicero 1887

Mirė . gegužio 22. 1930, sulaukusi 85 metus, o p >- 
laidota gegužio 24 71. Žvingių kapinėse, Tauragės 
apskr? Lietuvoj.

Paliko dideliame nubudime sūnūs Amerikoj: Juo
zapų, Vincenta ir Aleksandrų ir dukterį Elei norų 
Zaleckienę, o Lietuvoj dnkterj Juzefą Palavienę. Bu
vo gimus Šilalės par. Džiaugėuų kaime. Brangi moti
nėlė! Nors mes sunūs Ir dukterys jau senai apleido
me savo gimtinas namelius ir tavo malonų prieglobs
tį, bet didelis skausmas mus širdį suspaudė, kuomet 
sužinojome apie tavo netikėtų mirtį. Nors jau buvai 
senelė, bet mes dar tikėjomės tave pamatyti, tau 
musų meilę ir d'kingmnų pareikšti. Tegu augščiau- 
sysis, tau motinėlė, būva gailestingas ir mes tavo 
sūnūs ir dukterys neužmiršime maldavę tau Jo ra
mybės. t * T’IT

Pamaldos už a. a. Julijonos sielų bus birželio 27 
d. Visų Šventų par. bažnyčioj 7:45 vai. ryte.

Prašome visų giminių ir pažįstamų atsilankyti.
Šių metų birželio 17 d. taip-gi pasimirė mus se

suo Ona Jucienė, kuri jia'aidota Žvingių kapinėse.
Nubudę:

Sunūs, Dukterys, Žentas ir Marčios.
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Didžioji Ekskursija Lietuvon

Gerb. Pralotas J. Macie-

Paminėjimui Vytauto Didžiojo 500 Metų 
Mirties Sukaktuvių

Po Vadovvste

Praloto J. Maciejausko
FRENCH LINIJOS DIDŽIU IR GREITU LAIVU

lle de France
IŠ NEW YORKO IŠPLAUKS

Pėtnyčioj, Liepos 11 D. 1930
Iziivas plauks į Havro, Paryžiaus uostų, kur lietuvių eks

kursantai bus persodinti į kita laivų ir plauks per garsų Kiel 
kanalų į Klaipėdą.

Laivakortės kaina į abi pusi $186, į vienų pusę $112, tak
sų $5.00.

Iki New Yorko ekskursantus palydės p. P. Baltutis. Visi
jauskas, plačiai visai lietu- reikalai visų pasažierių bus gerai aprūpinti.

\ių taniai žinomas \ eiki jas, y.^. lnanantiejį Šiemet aplankyti Lietuvą, keliaukite su
Švėkšnos par. klebonas, va- šių ekskursija. Kelionės reikalais tuoj kreipkitės pas mus, 
, ii • nes musu ilgu metų patyrimas ekskursijų rengime užtikrina
dovius didžiu ei e’s uirsi- jUfn kuogeriausia patarnavimų. Asmeniškai, telefonu, ar tele- 
įai. Pieneli Linijos laivu lle grafu tuoj kreipkitės:
de France, Liepos 11 d. Tai

| bus s,„ugi, patogi kelionė. PĄUL P. BALTUTIS 8c CO.
3 Visi norintieji malonios ke- 
s lionės yra kviečiami dėtis 
f prie šios ekskursijos.

3327 SO. HALSTED STREET
Telefonas Tards 4069 Ohic&go, UI.

KUN A. BALTUTIS
Marquette Parko lietuvių parapijos klebonus, kurs 

kartfl su gerb. praloto J. Maciejausko ekskursija keliaus 
į Lietuvą.
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ttetvirlutlienis, tfcirz. 2G, 1930

C H I C A G O J E
RADIO ŽŽŽ.

Town of Lake. — Birž. 21 
d. Malikai pakrikštijo sūnų 
vardais Ričardas — Antanas, 
Krikšto tėvai buvo P. Kra
sauskas ir E. Mastauskaitė.

X Birž. 21 d. 6v. Kryžiaus 
bažnyčioj Moterystės Sakra
mentu priėmė Juozas Mika-

X Birž. 22 d. Pivaronai pa
krikštijo dvi dukreli, Veroni- 
ca-Dolores ir Florencia-Eva. 
Krikšto tėvai buvo: Ig. Pi
varonas, S. Pivaronas, J. Ge
čas ir A. Pivaronas.

X Birž. 22 d. Laurinavičiui 
pakrikštijo dukrelę vardu Al
bina Mariana, krikšto tėvai—

šauskas su Eozalia Levickic- į A. Naugžemis ir A. Norkus, 
•tte. ’ Taipgi Žaltuuskai pakiikš-

tijo sūnų — Edvardu.
X Yra Sv. Kryžiaus parap.

ofise atsiųstų knygų iš Lie
tuvos Šv. Kazimiero draugi-

DBSUGSB

Brighton Park. — Liet. Vy
čiu 36 kuopa laikys svarbų 
susirinkimų birž. 26 d., Mc 
Kinlev Pk. P’ield llouse, 39

jos: Agotai Rimkaitei, Burbo- ir Western Blvd., 7:30 vai. 
rai Tolvaišaitei, Mag. Sutkai-įvak. Visi nariai turi dalyvau- 
tei, Elzb. Kačinskienei, Adol
finai Rimidaitei.

X Kas pardavė Šv. Kry

ti, nes bus svarstoma apie1 
paminėjimų 15 metų kp. gy
vavimo ir rinkimas komisijų.

GRABORIAI:

y. •. •» , *. Be to bus svarbus pranešimasžirus par. pikniko tikietų Al- . 
fredui Skaterskiui, 4314 So. i& spoi’to’
Wood St., praneškite, kad jis Visi nariai turi šiam susi- 
yra laimėjęs pirmų “prize”, rinkime gražinti pinigus arba 
Reikia kreiptis parapijos ofi- tikietus “boat excursion”, kur 
san. j Įvyks šių nedėlių į Mihvau-

X Paulius Balčikonis, arba .kee, \Vis.

Simpatiškas — 
Mandagia

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

i felefonas Yards 1118

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAG KABU VEDĖJAI 

fE* Didysis Ofless:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 H 1749r*
SKYRIUS

4447 So. Fairltold Avenue 
SKYRIUS

1414 8o. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero f7 94

SKYRIUS
8291 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 1241

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SAUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosęvelt 7582

Roselando ledų vertelka, dy- 
i kai dideliu, gražiu troku ve
ržė “pasažerus” ; Šv. Kry
žiaus par. piknikan, birž. 15 
d. Ačiū p. Balčikoniui.

X Mirė a. a. Sopliia Karei
vaitė, Antano Kareivos duk
tė. Laidotuvės įvyks iš Šv. Kry 
žiaus bažnyčios birž. 26 d.

X Birž. 29 d. .1. C. B. V. 
M. mergaičių sodalicija turės 
išvažiavimų, turbūt, ten, kur 
yra smilčių ir vandens.

Red. Cherris.

Rez. Tel. Midway 5512

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

Telef. Canal 1713-0241

S. D. LACHAWICZ
LIETU MS GRABORIUS

Patarnarija laidotuvėse kuoptgdau- 
ela. Reikalo meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. ltoosavelt 2515 Arba 2516

J. Lulevi&ius
GRABORIUS IR 
BALSAM UOTO JAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
3103 S. Halsted
St. Chicago, UI.

Tel. Vlctory 1116

SODALIEČIŲ DĖMĖSIU!.

f
■ PIGIAUSIAS LT.ET. GRABORIUS

■ ’ CUfSAGOJE
- Laidotuvėse pa-V ' tarnauju geriausia

jį; Ir pigiau negu kitiV todėl, kad priklau-
.4£3a mS4 sau prie grabų lš-

dirbystės.
OFISAS

668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4088.

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

L439 S. 49 Court Cicero, III.
Tel. Cicero 6927

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

J. F. RADZIUS
1650 West 46th St.

Kampas 46th Ir Paulina 
Tel. Boulevard 5203

Sts.

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

Phon* Bontevard <138

A. MASALSKIS
GBABOUUS

Masu patarnavimas 
rlsnomet aąžlnlngas Ir 
nebrangus, nes nutari
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ka 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

A. PETKUS
GRABORIUS

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 4088-89
Res. 4424 S. ROCKAVELL ST. 

Tel. Vlrglnla 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marslifield Avenue

Tel. Boulevard 9277

Town of Lake. — Kurios 
sodalietės galite, prašau da
lyvauti a. a. S. Kareivaitės 
laidotuvėse. Laidotuvės įvyks 
šiandie. Iš Eudeikio “koply
čios” kūnas bus nulydėtas į 
Šv. Kryžiaus bažnyčių. So
dalietės prašomos susirinkti 
8 vai. ryto Eudeikio “koply- 
čion”, iš kur “in corpore” 
eisime Į bažnyčių ir per Mi
šias priimsime Komunijų.

S. Jvrgaitė, pirm.

A. L. R. K. Moterų Sųjun
gos Cbicagos Apskričic susi
rinkimas įvyks penktadienio 
vakare birželio, 27 d., lygiai 
pusę po septynių, Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Šven
čiausios parapijos, mokyklos 
kambary, Brigliton Park. Vi
sos kuopų atstovės nuoširdžiai 
prašomos dalyvauti.

Valdyba.

NAUJAS IŠRADIMAS

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

Ofisas 3102 So. Halsted St 
Kampas 31 Street 

VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak.

Uemlock 8700 
Rez. Tel.

DR. B. ARON
Prospect

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzle 

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

Ofiso Ir Boulevard

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

Ofiso valandos nuo 1 Iki 1 po 
pietų Ir 6 Iki S vai. vakare 

Res. 8201 S. WALLACE STREET

DENTISTAI

Nedėliomis
Susitarus

Office Boulevard 7041

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4646 So. Ashland A venos 
Ant Zaleskio Aptlekos

Boulevard 7589
Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLADSKIS DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris

3343 SO. ILVIjSTED STBEEI

7—t rikkut

DENTISTAS
4901 W. 14 St. Cicoro.

X-Ray 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.

IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 20

Gydo staigius' Ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Kay ir kitokias 
c ektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street

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

Ofiso Tel. Vlrgima 4024
Rezidencijos: Va* Buren

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 Cfisaa 8413 Franklln Blvd. 
Vai.: nuo 8:80 Iki 0:80 rak.

Ofiso Tel. Canal 2118

OFISAS

HALSTED STREET
NAMAI:

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

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

AKIŲ GYDYTOJAI:

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Cicero 2962

DR. VAITUSH, 0. P. D.
DR, S. ASHER

, sau kreivas akis, nuiiny cataractus. 
Atitaisau trumpų rcgyst« Ir tolimų 
regyste.

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

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

Kainos pigesnės, kaip kitur

<712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Resldencljos Tel.

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 8 PO pietų. 
Nuo 7 iki 9 vakare. 
Nedai, nuo 10 iki 12 dienų

Telefonas Grovehlll 3262

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

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

Nedėliomis pagal sutartį.

Namų Tel. Lafayette 0098 Nedėliomis Ir šventadieniais 10-12

DR. A. L. YUŠKA
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėlials ■ 1900 S 

Ir Ketvergais vakare ;

Kurio svietas per šimtus metų lau
kė, tai Jau yra gatavas.

T. A. D. tonlc būdamas vienoj 
formoj, o gydo daug ligų. tūkstan
čiams žmonių pataisė sveikatų, o 
dar milijonai nežino. Tai ir tu, bro- 

jlau ar sesutė, nekankyk savęs dau- 
gaus, o reikalauk tuojaus iš savo 
aptickos arba tiesiai iš

, T. A. D. PRODUCTS 
3133 So. Halsted St. Cliicago, III.
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DR. ŽMilIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGĄ'1 IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drezel 6328 

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

ADVOKATAI

Telephone Central 6926

F. W. GHERNAUGKAS
ADVOKATAS 

134 North La Šalie Street
CHICAGO, ILL.

Nuo 9:30 lkt-4 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. 10-6 
Vakarais: 2221 W. 22nd Street 

(Su Adv. John Kucbinsku) 
Vai.: 5-8; ser. Ir pėt 6-6.

Tel. Canal 2552

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St.. Roocn 1791 
Tel. Randolph 0281-0999 Vai. 9-1 

Vakarais
9941 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 0661 
7-9 vai. vak apart Panedėllo Ir 

Pėtnyčlos

Tel. Wentworth 3000

Bez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telefonas Boulevard 1939

Dr. S. A. Brertza
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.

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrų ofisų (su Dr, Laurai
čiu — viršuj Belsklo-Rakščlo aptle
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 pu piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas 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 1986. Nedėtomis tik pagal eu- 
'artį.

TeL Canal 6211

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampas Leavltt Bt)

Valandos* Nuo B Iki 11 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

BeredoJ pagal sutartį

Vai.: 2 iki 5 po pietų. 7 Iki 9 vak.

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

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

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

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

Nedėltoj: 10 — 12 ryto

Tel. Canal 0267 Rea Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATŪBIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED BT.

Rezidencija 6600 So. Artesdan Ava
Valandos 11 ryto Iki 8 po pietų 

6 iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu 

<729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
TaL: ryte nae 10—12 nuo 2—4 pe 

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėliomis 16 Iki 12

Telef. Midway 2880

Boulevard

Naujausio iš
radimo e u go
rinusiais pa
tobulinimais 
ambulansos 
(ligon veži
nus) jūsų pa
tarnavimui 
dienų ir nak
tį.

Skaudžiai su
žeistus ar su
nkini 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 .

£

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas 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 ryte Tel. Repub.

Ofisas ir Akiniu Dirbtuvė 
756 VVest 35th St. 
Kampas Halsted St. ,

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

Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare

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

DR. HERZMAN

lietUvis akių
SPECIALISTAS

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

įsitaisė moderniškų ofisų po 
num. 4847 W. 14 St. Cicero, 
III. Pirmiau Dr, Gussen ture-

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonu Canal 2552
Palengvins aklų įtempimų kuris 

Valandos 9 ryto, iki 8:00 vh- 'esti priežaetlmgttlvoH skaudėjimo,
. _ o «. svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu-
kare. Seredžius ir l etnyčio- mo> skaudamų akių kurst). Atitat-jo ofisų North Sidėj, o Cice-
mis nuo 9 iki 6.

J. Pi WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 92 ą 

Tel. Franklln 4177 
Nuo 9 Iki 1 Išėmus Subatae

East 107-th StreetA -I
Kampas Mlchlgan Avė.

Tel. Pullman 6960 
Nuo B Jkl 9 vak. Ir Bubėtomis

52

Tek ofiso Canal 3110 Ros. So. Shore
oj laikė skyrių. Dabar Cice- 2238. arba itandoiph 6800.

• *-r»_ ______ _
roj susilaukė tiek pacientų,
kad North Sidėj skyrių uždą- DR. MAURICE KAHN

Gydytojas ir Chirurgas 
4631 SO. ASHLAND AVĖ, 

Tel. Yards 0994

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.
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"Draugo” Piknikas Bus Liepos 13 d. CHERNAUSKO DARŽE»

Justice, Illinois

AUŠROS VARTŲ PAR. 
PIKNIKAS.

West Sidės jaunimas lavi
nasi šokiuose, kad gražiai pa
sirodyti savo parapijos pikni
ke birželio 29 d. Bergmano 
darže.'Tveriasi naujas choras,

CHICAGO J E
EKSKURSIJA. ja Jakaitis.

— - - ■ Viduriniojo skyriaus, dova-
Dievo Apveizdos Parap. — ną — Aldona Bružas, John

26 skyrius Marijonų Bernai
čių Kolegijos rengia išvažia
vimą į Marijonų Ūkį liepos 4 
d. š. m. Važiuosim traukiniu 
su papiginta kaina 52c abi 
pusi, jeigu kartu važiuosim. 
Vadovaus sekanti: pirmam bu 
riui p. K. Matijošaitis, antram 
p. P. Valuckis ir p. M. Mati- 
jošaitienė. Važiuoti meldžiame 

si susirinkti prie Bažnyčios.
čionais eisim traukinį pa- 

iti. Tat pageidaujama, kad 
kas norėsit važiuoti, tai ma
lonėkit užsiregistruoti pas
komisijos narius.

K. Matijošaitis, 727 W. 21
St.

P. Valuckis, 725 W. 19 St. 
Daugiau informacijų bus

paskelbta vėliaus.
Komisija.

KVOTIMAI BEETHOVENO 
KONSERVATORIJOJE.

Šių metų kvotimai Beetbo- 
veno muzikos konservatorijoje 
praėjo su pilnu pasisekimu.

{vairiuose muzikos sky
riuose mokiniai rodė didelę 
muzikoje pažangą.

Iš piano ir smuikavimo eg
zaminams klausyti pakviesti 
8 įžymūs muzikos mokytojai; 
iš istorijos, muzkios teorijos, 
orkestros ir beno instrumen
tų — vietiniai mokytojai.

Kvotimuose dalyvavo virš 
100 mokinių. Iš piano moks
le pasižymėjo ir dovanas 
gavo sekantieji žemesniojo 
skyriaus mokiniai: Bernice 
Jakaitis, Albert Koplewski; 
pagyrimo laipsnius; llelen Dė
dina, Rūta Kartanas, Alex 
Niprikas.

Viduriniojo skyriaus, dova
ną — Frięda Kinder, Sophia 
Norkus; pagyrimą — Editb 
‘VVidma.nn, Mary Bardauskas, 
Veronika Micius.

Aukštesniojo skyriaus do
vaną — llelen Domkus, Stella 
Saikus; pagyrimą — Albina 
Urba, Elizabetb Kailis, Lil- 
lian Sutkus.

Iš smuikavimo, žemesniojo 
skyriaus dovaną <— llelen 
Kazragis; pagyrimą — Valeri

kuriam vadovauja krekenavie- 
tis gražiabalsis Antanas Yaz- 
nonis, o pagelbsti Antanas 
Bartkus, Gražybės choro na

try s. Tas choras dalyvaus pa
rapijos piknike ir su Gražy
bės choru bandys subytyti są- 
jungieč.ių chorą. Br-ja Auš
ros Vartų Moterų ir Merginų 
pasiėmė savo globon restora
ną. Valgių gaminimo komisi- 
jon išrinkta gabiausios vedė
jos. Jų tarpe yra p-nios: Gas- 
parkienė, Čiapienė ir Ona Da- 
bravalskienė. Jos restoraną 
taip sutvarkys, kad patenkys 
visus. Piknikierius linksmins 
orkestrą, Juozo Phillips veda
ma.

Bihus; pagyrimą Albert Kop- 
lewski, Angelus Delabądio. 
Aukštesniojo skyriaus dova
ną — AValter Andrews; pa
gyrimą — Julia Riska, Milly 
Kazlauskas. -

Reiškiame gilios padėkos 
žodį sekantiems muzikos mo
kytojams prisidėjusiems prie 
sunkaus šių metų egzaminavi
mo darbo: Coyla Spring, N. 
Kulys, J. Kudirka, Lotus

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, Sau
kit

GREEN VA1LEY 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

AUTOMOBILIAI

WILLYS,WILLYSKNIGHT) PRANEŠIMAS.
IR WHIPPET

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. Tards 0699

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 (vairiausių 
vartotų karų už labai mažų kainų.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: Vainoras, J. lankys 
Telefonas Lafayette 8880

3962 Archer Avenue

PUIKIAUSI KARAI

DE SOTO. REO IR 
PLYMOUTH

Pigus važinėjimas.
Labai žemos Kainos

Didžiausias pasirinkimas Vartotų 
Karų už Labai Pigių Kainų.

ROXEE MOTOR SALES
907 W. 35 St. Yards 4500
Galite pirkti Coeh ar išmokėjimu

Spring, Chris Lygby, E. Long, 
A. Logan, L. Hladney.

Dabar konservatorijoje eina 
paskutiniai prisirengimai prie 
metinio koncerto, kuris įvyks 
penktadieny, birželio 27 d., 
Lietuvių Auditorijoje.

A.

LIETUVIŲ VALANDA.

Pereitam sekmadieny vėl 
teko išgirsti gera Jos. Budri- 
ko korporacijos duodama ia- 
dio programa iš stoties WCF.L 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų. Ir 
reikia pripažinti, kad progra
mas visais atžvilgiais buvo 
ypatingai geras ir žingeidus. 
Tikro malonumo darė klau
santis gero dainavimo p. Ka
zio Kraucuno, Lietuvos Valst. 
Operos dainininko. Malonus 
ir gerai išlavintas -balsas. 
Trumpu laiku p. Kraučunas 
sakoma da vyks Ita
lijon, o paskui vėl grįš Lietu
von. Kitas žymus programo 
numaris buvo, tai p-lė Ona 
Vilkiutė, kuri savo artistiniu 
dainavimu jau yra ne vieną

DIDELI BARGENAI
% raudono roberio 

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

Enamel indai buvo 
61.50, dabar 98c.

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

Turim ir kitokių bargenų. At
eikit.

SI. BUKAUSKAS
Fifteenth St. Hardware

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

Automobilių pirkėjams ir savinin
kams pirm pirkimo naujo karo Šir
dingai praSom atsilankyti ir pama
tyti naujus 1930 Nash automobiius 
sul vėliausios mados automatiškais 
(taisymais. Sport Royal tekiniais Ir 
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai 
Nash gali papuošti- Už tokias pri
einamas kainas pas
BALZEKAS MOTOR SALĖJ 

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

automobilių championas

B U I C K
Per 20 Metus Užima Pirmenybė. 

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

4400 Archer Avenue
Virglnla 2400 

1 Blokas Nuo Kedzie Avė.
JONAS SLEGAITIS
LIETUVIS PARDAVĖJAS

VIENATINĖ LIETUVIŲ 
AGENTŪRA

GENERAL MOTORS

PONTIAC IR OAKLAND

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS, Sev.

808—8 West 81 Street 
Tel. Vlctory 1898

kartą visus sužavėjus ir šį sy
kį buvo tikra žavėjanti lakš
tingala, jausmingai keletą dai 
nų sudainavus. Šiems daini
ninkams akomponavo pianu 
gabus pianistas Mikas Jozavi- 
tas. Vargonai irgi programe 
pasirodė. Jais grojo p. J. 
Sauris. Taipgi labai gera ir 
rinktina buvo repredukcijos 
muzika, šokiai ir balalaikų or
kestrą. Pageidaujama, kad p. 
Būdrikas, kuris užlaiko di
džiausią lietuvių muzikos 
krautuvę, adresu 3417 S. Hal- 
sted st., daugiau tokių pro
gramų surengtų. Teko nu
girsti, kad sekančiame ket
verge vakare nuo 7 iki 8 vai. 
bus labai žingeidus progra
mas.

Programą girdėjęs.

VIEŠA PADĖKA.

Garfield Park

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau Įvairiausiu** namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6526

J. MEZLAIŠKIS
Generalis Kontraktorius

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

2453 WEST 71 STREET 
Tel. Republic 4537

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas
Elektros kontraktorius

2515 W. 22 St.Tel. Canal 2591

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Mamų Statymo 
Kontraktorius

4556 So. Rockwell Street

STANLEY CIBULSKIS
MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Poperioju, moliavoJu ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
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.

MUSŲ BARGENAI
DIDELIS NUPIGINIMAS KAINŲ ANT DAIKTŲ 

JUMS REIKALINGŲ
Kviečiame pasinau/luoti musų nupigintomis kai

nomis.

Ypatingai dabar nupiginome kainas ant Wbite 
Lead, įvairių maliavų ir aliejaus.

HARDWARE & PAINTS

A. M. BUTCHAS, Savininkas
4414 South Rockwell Street 

Telefonas Lafayette 4689

giausia dėkoju draugėms ir 
draugams už surengimą man 
išleistuvių puotos: ponams 
Šukiams, kurie savo lėšomis 
iškėlė gražią vakarienę ir vi
sus maloniai vaišino.

Nors viešai buvau kviesta, 
bet daug kas buvo ir paslap
tinga, būtent nežinojau apie 
brangia dovaną, kurią pane
lė A. Šukytė Įteikė nuo visų 
draugų ir draugių, t. y. la
bai brangi) laikrodėlį su dau
geliu daimontų.

Man griaudu darėsi ma
tant jūsų atjautimą.

Dėkoju vakaro vedėjui p. 
G. Jodeliui už gražias mintis, 
p. R. Andriliunui už prakal
bą.

Tas įspūdingas vakaras vi
sad bus mano atmintyje.
Ona Davidonienė ir

sūnūs Alfonsas.
Ponia Ona Davidonienė iš

vyko į Lietuvą. Pp. Davido-

MES
Budavojam naujas namus, 

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

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674

Phone Republic 4949

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorius

Mes moliavojime, dekoruojame ir 
išpoperiuojatne visokius namus. 
Musų kainos labai preinąmos Ir dar
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausla.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo Kontraktorius 

Maliavų ir sieninės popleros krau-
' tuvė. Naujas atakas.

2334 So. LEAVITT ST. CHICAGO

WM.BENECKIS
MALEVOJU IR POPIERUOJU 

Naujausios mados popiera. 
Pigiai. Greit. Darbų garantuoju 

Reikale teiefonuoklt 
Lafayette 7554

niai daug yra aukoję Lietu
vos reikalams. Priklausė prie 
Šv. Antano parap. Gyveno 6 
So. Kildare avė. Visi drau- 
giai-ės ir kaimynai linki ge
riausios kelionės.

R. A.

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAGOS PAŠTE

501 Baltakiui Vladui

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicago)

Ketverge ir Pėtnyčloje 
Birželio 26 ir 27

“HIGH SOCIETY BLUES”
Įdomus ir smagus veikalas
Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

MARDUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrelhmas
Užlaikau visokių 

auksinių ir sida- 
orlnių 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 6198

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZPRESS

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

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

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

MORGIŠIAI-PASKOLOS
AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ
Skolinam pinigus ant medi

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

Public Mortgage Ezchange
S. L, FABIAN, Mgr.

809 West 35th St.

SKOLINAM PINIGUS
$100 iki $30,000 

ant 1, 2 ir 3 morgičių

J. NAMON 8i CO. 
6755 So. Western Avė.
Telefonas Grovehill 1038

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
TTž >30 gausi pavieninę Slmynons 

lova, dreser), šiepų, valkų vežlrnėl), 
1 didei) krėslų.

5105 Cornella’ avė.

Vyrai nešiojanti diržų, kaipo iš
bandymų. Ateikit. New Idea T.russ 
Co. 281 W. Chicago.

| Mokyklos Storas, delic.. senai įs

teigtas, parsiduoda dėl ligos. 2341 
,W. 110 St. Bevelry 8423.

| Reik parduot dėl šeimynos palrt- 
I nid. Geri rak 4 kamb. iAbal pigiai. 
^2732 No. Kedzie avė. arti Dlversey.

5 kamb. gražus rakandai. Važiuo
ju Europon. Pigiai. Reik parduot 
prieš Liepos 1. 5909 Fullerton avė.

505 Blazauskui Jonui 
512 Gailiui Domininkui 
518 Juodzentis Juozapui
520 Kasminskei Anielei
521 Karanauskas Onai 
529 Navickui Simonui

Įstabus paveikslai iš 
kovos Chateau-Thier- 
ry!
Orlaiviai, tankai, ar
tilerija, raitarija, pės
tininkai ir kiti veiki
me!
Indomxs gnkiai, šarvai 
ir reikmenos visų ar
mijos dalių.
Didžiausia Karinė de
monstracija S. V.! 
Dideli Thearle — Duf- 
field Co. fireworksai.

KARINIS TURNA- 
MENTAS Ir PARODA

ŠEŠTO KORPUSO LAUKAS 
S. V. ARMIJOS.

Birželio 21 iki 29 
SOLDIER FIELD. GRANT PARK 

CHICAGO
Vakarais P-opiečiais 2:15 vai.

8 vai. Birželio 22, 28,29
ĮŽANGA $1.00

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

Grynas pelnas eis Agny Relief Dr- 
jai sušelpimui našlių ir našlaičių re- 
gulerėa armijos kareivių.

Tel. Humbold 5230
Rez. Armitage 3857

MAJESTIC FLORIST
1711 ELLEN STREET 

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

JUSTINAS P. ANTANAVIČIUS
Savininkas

BANIS STUDIO
Specialistas grupių-vestuvių, 

•pavienių ir kitokių fotografi- 
[ jų. Esu patyręs tame darbe 
per daug metų.

3200 SO. HALSTED ST.

REAL ESTATE

NEGIRDĖTAS BARGENAS
2 flatų mūro namas, po 6 

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

J. YUSHKEW1TZ
REAL ESTATE 

Darome (vairius legalius 
dokumentus, apdraudžia
mo namus, autofcaobilius 
Ir kitokias nuosavybes.
2433 West 69 Str.

Telef. Prospect 3140

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

LOANS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur y.ra ar kas yrai. Perkam notas, 
2nd mortgage ir paruplnam 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei
singas ir greitas patarnavimas

4425 So. Fairfield Avenue
Tel. Lafayette 0455

Už 63,000 gausi 2 fl. med. namų 
prie Emerald ir 38 st. gera transp. 
Eiekt. švieses, 2 muudinės. Pigiai. 
Sav. 3622 Mlchigan avė., H. E. 
Evans.

Pigiai 12 ratų, 2 što«ral, pečiais 
šild. California fr Van Buren. Ren- 
dos 60,200. Pirmas morg, geram 
stovy. Jensen, 3843 No. Tripp.

Roomlng House 14 kamb., 3 
belzmento kamb., 2 karų gar. ren- 
dos 680, ineigų 6240, mainysim J 
Liberty bonus, 1-mus morgičius ar 
cash. 2340 Washington Blvd.

Pigiai 6 805 Racine avė. 7 kamb. 
k. v. šild. lotas 25x125. Pamatyk. 
64,500, mokėti $1,000, lengylos išly
gos. lst. Renlty Co. 56 W. Wash- 
ington St. Central 5151.

Už 61,000 gausi 100^, mod. ply
tų 2 fl. narna Mayvoode, 6 mėti. 
senas. 2118 So. 18 avė. Tel. May- 
wood 851—R. i

' Pigiai 2 augščlų medinis’ plytų, 
’belzm. 6-6-4 kamb., 2 karų gar. di
dėt. atikas, kampinis lotas 30x125, 
gera transp. Ineigų 6145 mėn. Ge
ros išlygos. 3701 Osgood St. Sav. 
Graceland 2033.

Pigiai plytų 6 kamb. bung. 40 p. 
į lotas, 2 karų plytų gar. iš fronto 

Jvai, visi pager. priešais Rlver Park, 
pulki vieta šeimynai su valkata 5028 
No. Albany.


