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E NRA KODUS
KONGRESAS NEGALI DUOTI PER 

DAUG AUTORITETO PREZIDENTUI
TEIKIAMAS AUTORITETAS TURI BŪT 

RYŠKIAI APIBRĖŽTAS

Taip pat panaikino ūkių mor
gičių moratoriumo aktą

WASHINGTON, geg. 27.- 
Vyriausias teismas šiandien 
sugriovė NRA visus kodus.

Teisinas rado, kad pramo
nės gaivinimo akto trečioji 
dalis, kuri autorizuoja prezi
dentę. daryti kodus, yra prie
šinga krašto konstitucijai.

Teismas taip pat nuixxlė, 
kad visos transakcijos turin-

AVASIUNGTON, geg. 27.- 
Be NRA kodų sugriovimo 
šiandien vyriausias teismas 
taip pat. sugriovė Frazier- 
Lemke penkerių meti} ūkių 
morgičii} moratoriumo įstaty
mą.

Šį teismo sprendimą skaitė 
teisėjas Brandeis.

Teismas rado, kad šis mo-
čios netiesioginę veikmę Į į ratoriumo įstatymas yra prie 
-tarpvalstybinę prekybą, pri-! dingas konstitucijos penkta-' 
klauso valstybjų kontrolei. ijain priedui. Įstatymas daro !

Teismo vyriausias teisėjas ' nuoskaudą morgičių savinin- 
ITughes skaitė sprendimą. Jis j kailis ir ima ypatingon globoti 
smulkmeningai aiškino, kaip' ūkininkus.
kongresas tuo aktu suteikė 
laisvę prezidentui, kad jis, 
darydamas kodus, imtųsi tin- 
kamiausiųjų, sulyg savo nuo
žiūros, priemonių, atitinkamų 
visuomenės gerovei.

Ikiišiol kongresas dar nebu
vo davęs tokio plataus auto
riteto prezidentui, sakė teisė
jau Hughes, t) šiuo autorite- 
t Į remdamasis prezidentas ga 
1 kontroliuoti visokį pramo
nės veikimą visose atskirioso 
valstybėse. Tuo tarpu prezi
dentas, arba krašto vyriausy
bė neturi jokios teisės kištis 
į atskirų valstybių vidaus 
pramopės reikalus. Negali nu
statyti darbo vadandų, arba
mažiausiojo darbininkams at-•
lyginimo. Šie visi reikalai 
priklauso pačioms valstybėms.
Jei liūtų kitaip, sakė teisėjas, 
tada krašto vyriausybės auto
ritetui nebūtų ribų ir būtų 
čia sulaukta centralizuotos vy 
riausybės.

Pagaliau vyriausias teis
mas nurodė, kad konstitucija 
nevaržo kongreso daryti ne
paprastus įstatymus pasireiš
kus kokiems nepaprastiems 
laikams. Tačiau tas kongre
sas negali prezidentui, ar kam

BONUSŲ KLAUSIMAS 
PASUKAMAS POLI

TIKOS KELIAN
AVASHINGTON, geg. 27.- 

Kaip demokratų, taip respub 
likęąu. vadai tvirtina, kad 
prolm. Rooseveltas su savo 
veto visiškai išgriovė sąjūdį 
karo veteranų bonusų reikale 
ir vargiai bus atnaujintas šis 
klausimas dabartinėj kongre
so sesijoj. x •

Bonusų išmokėjimo šalinin
kai žada dairyti mitingus ir 
pasitarimus. Tačiau nėra vil
ties, kad tas duotų kokios 
nors naudos, kadangi prezi
dentas yra pasiryžęs sukom 
veikti visus ta linkme darbus.

Taip dalykams stovint, šis 
klausimas bus pasuktas sta
čiai politikos kelian ateinan
čiais metais, kad abi politinės 
partijos turės suvažiavimus 
kandidatų į prezidentus sky
rimui.

PAGERBTAS VYSKUPAS 
NOLL

NOTRE DAME, Ind., geg. 
kitam pripažinti neribotą lais j 27. — Natre Dame universi-
vę, kad jis veiktų taip, kaip į teto stadijume vakar pagerb-' 
jam atrodo tinkamiau. Kon- tas Fort Wayne diocezijos vy 
gresas privalo aiškiai nurody skupas J. F. Noll per jo 10
ti to veikimo ribas su pažy
mėjimu, kas jam daryti leis
tina, kas gi neleistina.

NUSISKANDINO
DUNOJUJE

metų vyskupavimo sukaktu
ves. Apie 30,000 tikinčiųjų 
klausėsi iškilmingųjų pontifi
kai ių Mišių.

NEW YORK, geg. 27. — 
Amerikos legijonas vakar 

VIEN A, Austrija, geg." 27. J Central parke turėjo pamal- 
Leopoldina Humes, sesuo Ot-| das už žuvusiuosius kare. 6 
to Planetta, kurs buvo pakar| jauni komunistai pradėjo da
tas už kanclerio Dolfusso nu-, linti kurstančius atsišauki-

SENATORIAUS LONG PAGARBAI

L Acme Photo.] 
v, 1Karo veteranai tokiomis vaikštynėmis ir demonstracijomis pasitiko iš 

Washingtono parvykusį į New Orleans miestų, La., senatorių Long, kurs daug 
dirbo senate už bonusus. Senatorius matomas centre, turįs rankoje laikraštį.

NELEIDŽIA ATSIMESTI 
AUSTRALIJOS DALIAI
LONDONAS, geg. 27. — 

•Vakarų Australijos dalis nori 
atsiskirti nuo viso Australi
jos krašto ir sudaryti atskirą 
autonomišką valstybę. Kada n 
gi Australijos vyriausybė

ANGLIJA PLANUOJA 
KARO LAIVYNU 
KONFERENCIJA

VOKIETIJA REIŠKIA 
PASITENKINIMO

KAUNE PASKELBTA 
“SENSACIJA’

Korespondentas už tai atsidūrė 
stačiai kalėjiman 

BADAS SIAUČIA KINIJOS KAUNAS (per paštą). —
DI OTIinOC sekmadienį Kauno gat-
I LU I UUuL vėse imta pardavinėti ekstra

laikraštis, kad būk naciai už
ėmė Klaipėdos kraštą. Žmo
nės galvatrūkčiais pirko šią 
sensaciją.

Laikraštis turėjo ddideliau- 
sią antraštę, kad “Naciai už
ėmė Klaipėdą.” Toliau buvo 
pažymėta; “Vokiečių kariuo
menė šiandien perėjo Lietu
vos sieną ir užėmė Klaipėdos 
miestą ir kraštą. Jai gelbėjo 
Klaipėdos naciai. Vokiečiai 
dabar kontroliuoja visą kraš
tą.”

Pasirodė, kad tai paikas 
prasimanymas, paprasta kla
sta. Klastininkas koresponden 
tas greitai surastas ir užda
rytas šaltojon. Paskelbtas tos 
“žinios” atšaukimas ir Kau
nas lengviau atsikvėpė.

Kad naciai kada nors mė
gins įsiveržti Klaipėdon ap
ie tai čia neabejojama. Ta
čiau Lietuva pasiryžusi iki 
paskutiniųjų gintis.

LONDONAS, geg. 27. — 
Anglijos vyriausybė, kaip su
žinota, šiemet planuoja karo 
laivynų konferenciją ir pasi-

. v. . , ... • , j ryžusi jon pakviesti dar irgrtezta. tan, pnešinasi, Vaka k Ruaiją.
rų Australijos vadai kreipės I Tai jau bfltų ne penkių, bet 
Anglijos parlamentan, kad ga| septynių valstybių konferen-
vus jo leidimą. Lordų ir par
lamento bendras komitetas at
metė tą reikalavimą.

Pažymėjo, kad Australijos 
žemyno valstybės skaldymas 
į dalis turi paeiti nuo daugu
mos gyventojų sutikimo, liet 
ne nuo mažumos norų. Kadan 
gi dauguma gyventojų yra 
priešingi šiam žygiui, Vaka
rų Australija negali sudary
ti jokios atskirios valdžios 
vienatos.

cija.
Birželio 4 d. Anglija pra

dės derybas su Vokietija ka
ro laivynų klausimu. Šis An
glijos nusistatymas dar dau
giau duoda įkvėpimo Hitle
riui, kad nesiskaičius su tarp 
tautinėmis sutartimis.

NACIAI PRIEŠ KATALIKUS

PREZIDENTAS NETURĖ
JO TEISES PAŠALINTI 

HUMPHREY

AVASHTNGTON, geg. 27. — 
Vyriausias teismas nuspren
dė, kad prez. Rooseveltas ne
turėjo teisės pašalinti komi- 
sionierių W. E. Humphrey, 
respublikoną, iš federalinės 

1 prekybos komisijos.

PICHER, Okla., geg. 27. — 
Zinko kasyklų distrikte mai- 

šovimą, nusiskandino Duno-imus. Visi suimti ir paduoti į nierių riaušės numalšintos 
juje. policijai. Į ašarinėmis bombomis.

BERLYNAS, geg. 27. — 
Naciai ir toliau kovoja prieš 
katalikus ir visiškai nesiskai
to su konkordatu.
Štai, Wurttembergijoj nacių 

autoritetai paskelliė, kad jie 
panaikina katalikų jaunimo or 
ganizacijas.

Ruhro krašte darbo fronto 
organizacijos katalikams dar
bininkams uždrausta priklau
syti katalikiškoms darbininkų 
organizacijoms.

Bavarijoj ir Wurttembergi- 
joj iš daugelio kunigų atimti 
leidimai, be kurių jie negali

BERLYNAS, geg. 27. — 
Diktatorius Hitleris reiškia 
pasitenkinimo, kad Italijos 
premjeras Mussolini nuspren
dė, kad Padunojaus konferen 
cijon bus pakviesta ir Vokie
tija.

Tas, girdi, supuola su Hit
lerio pareiškimu, kad Vokieti
ja nedalyvaus jokiuose pasi
tarimuose, jei ji nebus kvie
čiama pasitarimų pradžioje. ’

SWEITZERUI DUOTA LAI
KO GRĄŽINTI FONDUS
Cooko apskrities komisionie 

rių boardas vakar svarstė bu
vusio apskrities klerko Sweit- 
zerio paliktus klerko ofise fi
nansinius nepriteklius.

Sweitzer yra apskrities iž
dininku. Jam apleidus klerko 
ofisą pereitų metų pabaigą 
rasta, kad trūksta 414,129 
dol., daugiausia nekilnojamų 
turtų išpirkimo fonde.

Visas reikalas pavestas ap- 
skrities boardui. Vakar šia 
nusprendė, kad jis skiria 
vieną savaitę, kad Sweitzer 
grąžintų klerko ofisan trūk
stančią sumą. Vadinasi, atei
nantį pirmadienį p. Sweitzer 
turi grąžinti tą sumą.

BRIUSELIS, Belgija, geg.

Į Č'ANGŠA, Hunan procincija,
J Kinija, geg. 27. — Didelis ba
das žnybia šią provinciją. Ap 

j keliavę didžiuosius bado ištik 
tus plotus šelpimo darbuoto
jai praneša, kad tuose plo 
tuose jiems neteko matyti nė 
vieno vaiko, kadangi badas 
pirmiausia pakerta vaikus.

Dvi didžiosios nelaimės iš
tiko šią provinciją pereitais 
metais. Daugumą plotų išnai
kino komunistų plėšikų gau
jos, o kas išliko nuo komunis 
tų, tai visa išnaikino nepa
prasta sausra. Iš 30 milijonų 
gyventojų daugiau kaip 2 mi 
lijonai neturi kuo maitintis. 
Gretimos provincijos taip pat 
ištiktos bado, liet ne taip 
daug kaip ši Hunan provin
cija.

Sudarytų šelpimo fondų ne 
pakanka. Šimtai tūkstančių 
žmonių jaučiasi laimingi, kad 
jie dar gali maitintis medžių 
žievėmis, žolių šaknimis ir 
paprasta šlyną.

Įvairių daržovių pavasari
nio derliaus būtų užtekę pra
simaitinti visiems. Deja, visi 
augalai suvartoti tuojau vos 
spėjus jiems išleisti diegus. 
0 ryžių derlius dar atokiai 
ir iki to laiko badas tūkstan
čius žmonių nuvarys į kapus.

Tūkstančiai žmonių, kurie 
seniau laimingai gyveno, ap
leido provinciją, nusikeldami 
į gretimas provincijas. Nera
do laimės. Jų dauguma turi 
elgetauti.

Visa Hunan

BRANGĖJA GHICAGOS
PARKŲ IŠLAIKYMAS

l
Chieagos miesto visi par

kų distriktai sujungti krūvon 
(sukonsoliduoti) ir tas paduo 
ta vienai vadovybei. Padary
ta tuo sumetimu, kad suma
žinus išlaidas.

Dabar pasirodo, kad išlai
dos didėja, kad pigesnis bu
vo parkų užlaikymas distrik- 
taans veikiant atskirai.

Suprantama, parkų vadovy 
bė paduoda daug įvairių prie
žasčių. Tačiau tas nepateisi- 

provincija j na išlaidų didėjimo, kadangi 
kaip išmirusi. Tik kai kur y-lkai kurie parkai kone visiš- 
ra vaikų ir tik ten vargais ne kai apleisti, nedaromi juose
galais vedamas šioks toks 
vaikų švietimo darbas. Pro
vincijos vadovybė yra be.įėgė. 
Centro vyriausybė neturi ga
limybės duoti pagalbos.

joki gerinimai ir net nešvari
nami. Vadovybė daugiausia 
užimta tik Lincolno ir Jack- 
sono parkų gerinimais.

PERKAMA DAUG KRAŠTO 
VĖLIAVŲ

VISI KALTINAMIEJI 
IŠTEISINTI

duoti religinių pamokų pra-; 27. — Atšauktas belgų anglia 
džios mokyklose. kasių streikas.

Chicago Association of 
Commerce viceprezidentas C. 
D. Southard pareiškia, kad 
žmonės šiemet perka daug 
krašto vėliavų, ko nebūta pra 
ėjusiais metais.

Jis sako, kad negalima pa
tirti, kokiais sumetimais tas 
daroma. Ar gal čia reiškiasi 
daugiau patriotizmo, o\ gal

Prisiekę teisėjai išteisino 
visus 23 kaltinamuosius už jų 
sankalbį ryšium su įvykusiais 
smurtais per Chicago Motor 
Coach Co. darbininkų unistų 
streiką.

ORAS
(CHICAGO IR, APYLIN

KES. — Numatomas lietus; 
griežtumo prieš radikalizmą, kiek vėsiau.
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ko, tai lakūno manedžerig Vaivada buvo 
pasiūlęs savo lakūną išleist kitę dienų, 
kuris* būtų atskridęs pinigus pasiimt. Ta
čiau NVorcesterio rengimo komitetas at
sakė Vaivadai, kad neduos nė cento”. 
Matot prie ko privedė Grigaičio, socia

listų šulo, šeimininkavimas ALTAMS valdy
boj ir noras visų tų reikalų laikyti tik savo 
lankose. Tiek daug kartų suvilta visuomenė

Didysis Azijos Kmftijas ir Kaotaiys

DIENOS KLAUSIMAI

ANTROJO SKRIDIMO REIKALU

vyskupui, karalius įstatė jo 
vieton sau prielankų žmogų

____ 'Cranmeiį. Nes žinojo, kad šis
Šv. Tėvas atsiuntė savo įg»J nesipriešins pavarymui tik ro
botų kardinolų legatų dalyko' žmonos ir leis vesti Bo- 
ištirtų. Legato akyse vysku- , leyniūtę. Taip iš tikro ir įvy- 
pas Fišeris gynė karalienę ir k<>- Henrikas slapčia vedė. O 
peikė karaliaus elgesį. Kalbė- kad Fišeris nekliudytų įmetė 

Ag^. . , damas vyskupas išsitarė esųs jį 1 kalėjimų. Po iškilmių vys-
Pirmutinis j, kūdikisbuvo »“■*. kaip Jonas,*upą t’išerį išleido iŠ kateji-
pukrikštytaa Jono vardu. pra, j ^‘kštytojas, bogindamas kri- ,mo, ne nepasakę, uz kę jis bu- 
džioa mokslą vaikutis išėjo k4S““U'i motery8«8 nesoardo- vo suimtas.
mobvkloje, kurią laikė Bever- raybę- KanUiaus P-“**-"“- TlĮ P““* met,i raJ™‘ daUg 
lio bažnyčios kunigai. Tuomet * prancS5 karaliai k» v*8k- I??“’ P"“"*“ * 1
visa Anglija dar ISebuvo ka- r * b.UT° kalb5ię8' Kai” 'T' ™ -17
iniiL-i. r. iqci -t kus Pai'ast> ilgų pasiteisinimą sunkiai sngo ir išliko nesuim-
• buvo studmit ’ n/u** Styriu kalba. Gavęs tų raštų, , tas, bet kovo mėn. 1534 m.
te „mk ln t J' J r k’^'ris ant kraštą buvo pagarsintas tam tikras
lo mokslo Įstaigoje Kembndz :statymas> kūrinami ^.*0-

štas su pastabomis tebėra iki rio vyskupas Jonas Fišeris ir 
šiol. Visa tos moterystės byla
perėjo į Romų. Šv. Tėvo iš
tarmė buvo, kad karaliaus E 

su Ka-
tarina vra tikra ir dėlto jie
dviem nevalia skirtis. Kara-

(Š- m. gegužės mėn. 19 d. 
paskelbtas šventuoju)

Pirm 480 metų Anglijoje, 
nedideliame Beverly mieste, 
gyveno pirklys Robertas Fl

pradeda nerimauti. Dar kartų ji turėjo pro- ser su savo Junona 
gos įsitikinti, kaip sunku yra dirbti su tais, 
kuriems ne tautos reikalai rūpi, bet savos 
partijos biznis.

TAI JAU PER DAUG

Lietuvių visuomenėj pradeda kilti vis 
didesnė audra prieš socialistus, kurie pasi
ėmė į savo rankas organizuoti antrąjį trans- 
atlantinį skridimų, jį žadėjo įvykinti pernai, 
susirinko virš trisdešimts penkių tūkstančių 
dolerių, surengė apie tuzinų išleistuvių, bet 
kažin ar ir šiemet skridimas bus įvykintas. 
Tokių abejonę jau reiškia “Am. Lietuvis”, 
kuris tų skridimų ligšiol rėmė. Esu — “Da
liai' jau eina gandas, kad Vaitkus su Litua
nika antra ne tik kad neskris Lietuvon, bet 
jie ir nežada skristi” (“A.,L.” Nr. 21). Tuos 
gandus laikraštis siūlo patikrinti. Giidi, “Rei 
kia žiūrėti ar ne gauja šmugelninkų kontro
liuoja ALTAMS”. “A. L.” pažymi ir tų, kad 
“jei jis (Vaitkus — “Dr.” red.) neskris, jam 
nereikalingos ir aukos duoti”.

“A. L.” 21 nr. rašą, kad Amerikos Lie
tuvių Transatlantinio Skridinio Sųjunga smu
nka visais frontais^ Jis sako:

“Amerikos Lietuvių Transatlantinio
Skridimo Sųjunga po socialistų dienraš
čio- “Naujienų” stogu pradėjo smukt ir 
susmuks ne dėlto kito kaip tiktai dėl 
savo netaktiškumo. Nuo pat jos susitvė- 
rimo buvo įmatomi partyviškumo simp
tomai, kad išstumi, visas kitas sroves 
liauk, ir galutinai paimt Antrojo Trans
atlantinio skridimo, vadeles į savo ran
kas. Taip ir padarė. Dabar jau pradeda 
nebesiskaityt su visuomene ir su juos 
suaukautais centais. Rengia Aviacijos 
dienas, pinigus renka, o lakūnas Vait
kus kažin kur trankosi. Jis jau lietuvių 
visuomenę suvylė ne vienų, bet dešimt 
ir dvidešimt sykių. Pasižada atskrist, 
surengia aviacijos dienas, sušaukia tūk
stančius lietuvių, o Vaitkaus kaip nėra, 
taip nėra. O jei jau kada pribuvo tai 
tiktai ne orlaiviu, bet traukiniu. Na ir 
lakūnas!? Tokis lakūnas tai ne lakūnas, 
bet tešla, iš kurios socialistų dienraštis 
sau blynus kepa^ Jei tas vadinamas la
kūnas negali skraidyt ir surast aerodro
mų name, tai kaip gi jis galės skrist 
Lietuvon?”
Tokį griežtų, bet teisingų pareiškimų pa

daryti privertusi tokia aplinkybė:

“Dabar paimkim pavyzdį kad ir ren
giamos Lietuvių Aviacijos Dienos (geg. 
It), Nortb Graftone, Mass. valstijoje. 
Čia per laikraščius, radijų ir cirkulio- 
rrns buvo išgarsinta Lietuvių Aviacijos 
diena, į kurių suvažiavo apie 4,000 lietu
vių. Jie suvažiavo iš visų Naujosios An
glijos kraštų už 1(X) ir 200 mylių, kiti 
ėjo po 4 ir 6 mylias pėsti, kad pamatyti 
Lituaniką, fl. Atvyko daktarai, advoka
tai, buvo užkviesta vietos majoras, gu
bernatorius, ir visi laukia to mūsų la
kūno pono Vaitkaus. Na, ir kokis suvi- 
Hmas. Siunčia telegramų, kad nepriims, 
esą magnetas sugedo. O jau tie magne
tai gedo praeitais metais, genda jie ir 
šiemet. Jei Vaitkus būtų atskridęs į Wo 
rcesterį, būtų lengvai surinktų tūkstan
tį dolerių ir jx> to būtų surinkęs antrų 
ir trečių tūkstantį. Bet dabar tesurinko 
tik pusę tiek rr tų pačių aviacijos komi
tetas nežada duot.

“Bet kas keisčiausia, tai tas, kad kux> 
met sužinota, kad aviacijos diena pavy-

Vakar dienos “N-nų” laidoje. Grigaitis 
savo straipsnyje išplūdo visus ir viskų. Te
ko Lietuvos valdžiai dėl ordinų davinėjimo 
tiems, kurių socialistai nemėgsta (gaila, kad 
Lietuvos valdžia nepasiklausia Grigaičio kam 
ordinų duoti ir kam ne); puola katalikiškas 
mokyklas, kunigus ir, žinoma, nepamiršta nė 
Marijonų.

Socialistų dienraščio redaktorius, matyt, tavęs
pasiskolino bolševikų žodynų, kad iškolioti Mažd tUQ -įu Iaiku ’ " .
Lietuvos valdžią. Jis rašo; Margarita, karaliaus Henriko 1 Sa’°, “P^knno kalto

•• žinoma, Lietuvos valdžia dar sykį vu „lotina ™>ku laike Fiserj ir smarkrai
čia parodė savo protišką nususinu ir dar sirenka gau nu<xfe,;klausilL Jo "
sykį pamažino to Gedimino ordino ver-1 patarialna Margarita įkūrė
tę . (Mūsą pabraukta Dr. red.) įppįg universiteto dvi. naujas 
Su tokiu įniršimu kalba prieš Lietuvos ko|egijas. 5v. Jono ir v Kris_ 

valdžią dėl to, kad ji įteikė Gedimino ordiną ir dav6 tick pinigų kaJ
kap. P. Jurgėlai. Dėl to mes čia turime paša- nnoairnėiai sudarytų algas 
kyti, kad tais laikais, kuomet soeialistų laik- 'dvjein profesoriam:

Kembridže, kitam Oksforde.
1504 m. jo garsas pasiekia

popiežių ir šis paskiria jį Ro- 
česterio vyskupu. Tais pačiais 
metais matome jį jau Kemb-

mieste. 1491 jis baigia tų Ke 
m bridžo universitetų ir įšven
tinamas kunigu. Po kiek lai
ko tampa rektorium tų pačių 
šv. Mykolo mokslo įstaigų, “““
kur kitados pats buvo studen- nnk° V111 n,0‘OT’'s*

raščio redaktorius šaukė nė cento Lietuvai
neduoti, P. Jurgėla tarnavo Lietuvos kariuo
menėj, kuri kovėsi su priešais, kad apginti 
Lietuvos nepriklausomybę.

Galima nesutikti su vienu ar kitu val
džios darbu, būti jos opozicijoj, tačiau jų ■ rįd£o universiteto kancleriu,' 
vadinti protiškai nusususia yra pei daug. |gakytume globėjau. Dešimt ka

Tame pačiame straipsnyje Grigaitis apie 
lietuvių katalikų mokyklas taip rašo:

“Vienok visiems yra žinoma, kad ka
talikų mokyklos nėra steigiamos ir pa
laikomos lietuvybės apsaugojimui. Lietu
vybė katalikų mokyklose, jeigu kur ir 
yra įkišama, yra tik meškerė nekaltoms savo sllIUj 
žuvytėms sugauti”. , Nors Anglijoje bllvo daug
Socialistų redaktorius kažin ar yra ma- vyskupų ir arkivyskupų, bet 

tęs bent vienų lietuvių katalikų mokyklų, kad karaliui Enrikui VII mirus, 
ir iš lauko pusės, tačiau jis drįsta klaidinti pamokslų sakė ne kuris kitas, 
savo nelaimingus skaitytojus, kad, girdi, lie- bet vysk. Fišeris. Tais pačiais 
tuviškos mokyklos ne lietuvybės palaikymui ’ metais miršta ir karaliaus mo- 
yra įsteigtos. Tai yra tokia nesąmonė, kokių 1 tina Margarita. Jos laidotuvė- 
tik aklas ir tamsus socialistas tegalėtų paša- «e pamokslų sako tas pats ga- 
kyti. Tačiau taip rašo vyriausias socialistų ! rsusis kalbėtojas vyskupas, 
laikraščio redaktorius. Žinoma, jis tų daro Iškilus Liuterio erezijai ka 
bloga valia, kad atkalbinti tėvus nuo leidi
nio savo vaikų į katalikiškas mokyklas. Jis 
net baugina, kad, girdi, “iš katalikiškų aukš
tesniųjų mokyklų išeina daugiau karštų ‘be
dievių’ negu iš kitų mokyklų”. Net kunigai 
iš seminarijų išeinu ateistais. Dar blogiau 
esu su tais kunigais, kurie yra didesni lie
tuviai. Jie smalkiau nuduodu karštų die vo
čių.

Taigi, matote, viename trumpame raši
nyje socialistų laikraštis “išrišo” daug klau
simų: ordinų, mokyklų, dvasiškuos dievotu
mų ir t.t. Taip padaryti ne bile kas gali. Rei
kia būti profesionalu melagium, šmeižiku, 
kad “vienu plunksnos pabraukimu” tiek 
daug nesąmonių paskleisti lietuvių katalikų 
visuomenės adresu ir iškolioti Lietuvos val
džių. Ne be reikalo anuo kart “N-nų” reda
ktoriui suteikėme melagiaus diplomų.

pyko.
Kas darėsi, kai negavo 

leidimo vesti antrų, 
žmonų

Noras vesti naujų žmonų ir 
negavimas iš Romos leidimo 

vienam karalių išmušė iš pusiausvy
ros. Kaip karalius norėjo, pa
rlamentas ėmė leisti įstatymus 
kenksmingus Bažnyčiai. Vysk. 
Jonas Fišeris, įspėjo parlame-

keletas kitų buvo apkaltinti. , 
Vysk. Fišeriui atėmė visų jo ■ 
turtų ir pasodino kalėjimam 
Po kiek laiko, karalius vys-; 
ūpų iš alėjimo išleido, bet par- j 
reikalavo užmokėti 300 svarų 
sterlingų (15 tūkstančių litų). 
Šventojo kardinolo mirtis ir 
pamautoji ant baslio gaiva 
Karaliaus šalininkai įvairio

mis priemonėmis rūpinosi iš
gauti iš Vyskupo, užrakinto 
kalėjime, parašų, pripažįstantį 
naujosios moterystės teisėtu
mų. Tačiau vysk. Fišeris ne
apsiėmė. Tuomet įvykdė jo tu
rtų atėmimą, o jį patį paskel
bė netekusį vyskupo sosto.

Popiežius Paulius III ma
tydamas Fišerio tokį atsida-

REMTINAS UŽSIMOJIMAS

rtų buvo perrenkamas kas sy
kis vieneriems metams, o 1514 
jau paskiriamas iki gyvos ga
lvos. Kokios didelės įtakos 
buvo žmogus matome ir iš to, 
kad karalius jam pavedė auk-

ralius Enrikas VIII, buvęs vy

ntą, kad sumanytieji įstaty- vimą Bažnyčios reikalams, jį 
mai griaute sugriaus katalikų' sėdintį kalėjime pakėlė kar- 
Bažnyčią Anglijoje. Karaliaus. dinolu. Karalius tarsi pasity- 
pataikūnai įskundė karaliui,
kad vyskupas Fišeris ardus
parlamento darbus.

Taigi parlamentas leido vis
naujų ir kaskart blogesnių 
Bažnyčiai įstatymų. 1530 m. 
trys vyskupai pasiunčiu ape
liaciją j Apaštalų Sostą. Tarp 
tų vyskupų buvo ir Fišeris. 
Karalius liepia suimti tuos 
tris vyskupus. Jie išbuvo ka
lėjime keletą mėnesių. Kitais 
metais vasario mėn. įvyko 
tautinis Anglijos dvasiškijos 
suvažiavimas, kur dalyvavo ir 
Fišeris.

Karalius čia pareikalavo, 
kad dvasiškija sumokėtų jam

skupo Fišerio auklėtinis ėmei šimtą tūkstančių svarų ster-i i • » i .raštu kovoti su Liuterio klai
domis ir išleido lotynišką raš
tą apie septynis sakramentus. 
Raštas pasirodė viešumon 1521 
m. Sakomafkad tą veikalą pa
rašęs vyskupas Fišeris, o ka
raliui teko to rašto garbė. Šv? 
Tėvas Leonas X karaliui už 
tą veikalą suteikė “Tikybos 
Gynėjo” vardąi, kurį dar ir 
iki šiol matdme iškalta ant 
Anglijos pinigų.

Karalius nori pamesti savo 
žmoną, — Fišeris gina 

karalienę

Viskas būt gerai buvę

Neišpirkus — duota tik trys 
dienos gyventi. — George 
Weyerhacuser, sūnus stam
baus medžio verslininko, Ta- 
konia, Waslt., kurį praėjusį 
penktadienį žmogvagiai pagro 
bė. Išpirkimui reikalauja $200- 
000.00.

čiodamas pasakė, popiežius, 

(Tęsinys 3 pusi.)

Gal dar negirdėjot, tavorš- lestina yra valdytinos Lietu-
čiai, kad mūsų seno krajaus 
laikinoj stalyčioj tarp visokių 
dzyvų-dzyvelių yra ir toks 
dzyvas:

Į
“Viena ministerija ministe- 

rio vardu gavo šitokio turinio 
raštą: “Seniausios Azijos ir 
Egipto archyvo pranašo ir

lingų (apie 50 milijonų litų) 
pabaudos. Karalius darė įta
kos suvažiavimo dalyviams ir 
šie rengėsi nutarti dar piktes
nių ir pavojingesnių Bažny- Kristaus archyvo užtarytojo, 
čiai dalykų, tarp jų įr tą, kad Nabukudunosorinės įstaigos 

Monkevičiauskaralius yra aukščiausia An- j vedėjo Prano 
glijos bažnyčios galva. Vysk. prašymas. 
Fišeris drąsiai stojo prieš pa
našius nutarimus. Už tat jis 
sulaukė dar didesnio persekio 
jimo.

vos, leidžiu tų kraštų pilie
čiams savo parodoje dalyvau
ti — matyti ją, kitų gi rasių 
žmbnių, kaip magometonų ir 
žydų, nepageidauju.

•‘Todėl, remiantis I Remzės 
faraono įstatymais ir farao- 

j nės Nitukrisės įsakymais, no 
tik jų bet ir 1-jo Azijos gy
ventojo Aino įstatymais, pra
šau išduoti leidimą viešai ro
dyti mano Nabukudunosori-

psu pranašas ir Kristaus ar
chyvo užtarytojas, gyvulių
turgavietėje esu įsteigęs Na- 

Trumpai po to, daugelis vy. |,uk,ld„no8orinę įtaigą _ pa- 
į sknpo Fišerio tarnautoją sun- be, p,)|icija par„diJ
i kiai apsirgo nuo valgio ir du
mirė. Buvo susektas tas, ku-

Anglija po šiai dienai' būtų ’ ”S u2nuodij° val^ . . .
katalikiška buvusi, jei ne šisikui>as apsirgo, nes jis buvojge nurodytų eksponatų, yra 
dalykas: Henrikui VIII nusi-į"eVva,S?S uirraod7t<> maist(X Į kaipo muziejaus ženklas aš-

nės įstaigos eksponatus ir vj 
Kaip aukščiau nurodyta, aš šai leisti platinti pakvietimus"

parodai lankyti. 
“Nabu-kudurru-usur reiškia

žodžiai pirmojo prieš pirmąjį 
amžių ir pabaigos amžių.

iri
viešai demonstruoti nefeidžia. 
Įstaigoje yra senų paveikslų 
ir kitų senienų savo darbo(!).

‘ ‘ Prašytojas Arciprorokas 
P. Monkevičius.

“Data neribota.”

Viso pasaulio lietuvių kongreso 
Kaune bus lietuvių sporto olimpiada. Drau
gija Užsienių Lietuviams Remti per savo pir
mininką p. Skipitį kviečia ir Amerikos lietu
vių sportininkus. Tuo reikalu, matyti, yra 
nžinteresuota Lietuvos Vyčių organizacija, 
nes “Vytis” No. 5 randame tokį atsiliepimą: 

“Tuoj po pasikalbėjimo kun. A. Va
lančius, Al. Kumskis ir Ed. Kraus«-Krau- 
čiflnas pradėjo smarkiai veikti, kad tnes 
amerikiečiai galėtume pasiųsti mažiau
siai 15 geriausių lietuvių Amerikos spor
tininkų. Jau pagrindiniai sutvertas ko
mitetas, kurio tikslas bus sukelti sumą, 
kad būtų galima pasiųsti, ne tris, bet

metu1 b°do jo žmona Kata rina, kuri 
buvo žymiai senesnė už kara
lių. Karaliui panoro ją pame
sti ir vesti jaunesnę bei gra
žesnę Oną Boleyniūtę. Vysk. 
Fišeris pasipriešino, nes mote
rystės ardymas yra neleistinas*

Tačiau po to įvyko antras pa- (tuonkan,pįŲ ' ŽVaigžddučių 
sikėshranas prieš jo gyvybę,, j or(jenų, viešam nešiojimui 
kuris taip pat nepavyko.

1532 m. birželio mėn. vysk. 
Fišeris pasakė pamokslą!, pei 
kdanias moterysčių išsiskyri
mą. Mirus Kanterberin arki-

viesam
nian, mano šeimai ir mano 
patikimiems pranašams, bet 
ir tą viešai demontruoti po
licija draudžia. Atsižvelgda
mas j tai, kad Japonija ir Pa-

mažiausiai penkiolikų. Į šitą darbą kvie- Reikia tikėtis, kad šj reikalą rems ne tik
ciame visus — pavienius, organizacijas. 
Pasirodykimef savo jėgas broliams Lietu
voje, nesigailėdami nei cento, nei triūso. 
Prisidėsime prie didžiausio lietuvybės 
darbo Amerikoj’*’.
Tai vra gražus ir remtinas užsimojimas.

jaunimas, bet visa mūsų visuomenė. Reiktų 
nepraleisti šios geros progos nuvežti į Lietu
vą kelioliką jaunuolių, supažindinti juos su 
tėvų kraštu, kad sugrįžę atgal į Ameriką su 
didesniu entuziazmu dirbtų lietuvių jauni
mo organizacijose.

Banko valdininkas įėjęs į 
direktorio kabinetą sako:

— Pone direktoriau, jau 25 
m. kai dirbu banke.

— Taip, — atsako direkto
rius.

— Ir per visą laiką aš visa 
dos dirbau už tris.

— Oho.
— Dėl to norėčiau, kad man 

pakeltumėt algų.
— Apie tai nėra kalbos, — 

sako direktorius. — Bet žinai 
ką, tamsta, duosiu 100 dova
nų, jei išvardysi tuos du, už 
kuriuos visą laiką sakai dir
bai.
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Mano Kelionės Įspūdžiai
Šveicarija iBenediktinai pastatė koplyčių

Šveicarija yra konfederaci- Jir pakvietė vyskupų pašven- 
ja, ne respublika, kaip Laetu-'Hinti jų. Pirma negu vyskupas
va. Kraštų! valdo prezidentas. 
Gyventojų turi apie keturis 
milijonus, biskį daugiau, kaip 
Lietuva. Vartojama trys kal
bos: vokiečių, prancūzų ir i- 
talų. Bet vokiškoji daugiau 
vartojama, negu kitos.

Aš aplankiau dvi vietas: 
Einsieldeln ir Lucerna.

atvyko, vienuoliai matė regi
ni, būtent: Kristų su angelais 
šventinant tų koplyčių. Kada 
vyskupas atvyko ir pradėjo 
šventinimo apeigas, jis išgir
do tris kartus sakant: “Su
stok, ši šventovė buvo paties 
Dievo pašventinta”. Tas įvy-’

kaip maldininkai kalbėjo ra- mai puikana darbo. Matosi Ambraziejaus bažnyčia. Slda- las. 15 visu paskutinės vaka-
žančių ir giedojo giesmes. Jtu- 
gpiūčio 15 d., 1934 m., buvo 
minima tūkstantis metų nuo 
to stebuklingo įvykio. Aš ta
me laike ten buvau. Šv. Tė
vas atsiuntė savo atstovų kar
dinolo Schuster iš Milano. Jn 
atvyko su savo palydovais. B? 
vo nemaža vyskupų; du vys
kupai iš Amerikos, būtent iš 
Sioux Falls ir Omaha. Buvo 
keli šimtai kunigų ir keli tūk
stančiai žmonių. Kardinolas 
laikė pontifikalines Mišias ir 
pasakė lotynų kalboje trumpų 
pajuoksiu. Iškilmės buvo la
bai gražios ir įspūdingos. Gi
rdėjau, kad į šių stebuklingų 
vietų atvažiuoja labai daug 
kunigų ir šv. Mišios čionai

I laikomos nuo 4 ryto iki 12 va-

ko rugsėjo 14 d., 948 m. Šven-'
Einsiedeln mažas miestelis, į tas Tėvas Leonas Aštuntasis 

bet jame yra milžiniškas Tė- |patvirtino tų stebuklų ir šū
vi} Benediktinų vienuolynas.,teikė visuotinus atlaidus mal- 
Tame vienuolyne yra stebuk-Į dininkams, kurie aplankys tų 
lingoji koplytėlė. Prieš netoli. vienuolynų. Dabar, toj vietoj 
tūkstantį metų Šv. Meinardas,'pastatyta neapsakomai didelis
benediktinas, apsigyveno miš- vienuolynas, kokio aš niekur ^an<^ kas dienų. Aš taipgi tu- 
ko. Vieno dieno pas ji atėjo nebuvau matęs. Į t,f stebuk-laimSs tenai ,aiky‘i 5v- 
vagys. Norėdami apvogti, žve lingą vietą kas met atvažiuot M,5ias- Tlek buv° P^ažiavę 

ii užmušė. Toje vietoje,'ja apie 150,000 žmonių. Va ka<J viešbučiuose ne-
Wr jis buvo nužudytas, Tėvai žinodamas traukiniu, mačiau, 1lztl‘ko vietų. As buvau apsi-

gyslos ir muskulai. Stovyla 
rausvo marmuro, kas padidina 
įspūdį. Visi ja stebisi.

Po didžiuoju altoriumi yra 
koplytėlė su šv. Karolio Bar- 
romėjo relikvijomis. Jis buvo 
kardinolas ir Milano vysku
pas. Jis yra labai įdomus šve
ntasis ir dėl to jo koply čia 
skaitlingai žmonių lankoma. 
Jo relikvijos yra sidabrinia
me karste. Ir aš turėjau lai
mės prie jo šv. relikvijų pasi
melsti.

Priekinės bažnyčios bronzo 
durys yra stebėtinai brangios 
su visokiais gražiais išdirbi
niais (engravings). Bažnyčia 
yra kryžiaus formos ir jį ga
li sutalpinti apie 50,000 sto
vinčių žmonių. Suolų nėra.

Milane yra kita įdomi Šv.

DIDYSIS ANGLIJOS KOVO
TOJAS IR KANKINYS

briniame karste yra relikvijos ! rienės paveikslų, šis yra po- 
šv. Ambroziejaus, šv. Gervazo puleringiausias. Jis užima vi
ii sv. Protazo. Karstas yra sų sienų viename to namo ga- 
dovana Milano moterų. Ši bu- Je. Per revoliucijų Napoleonas 

tų paveikslų kiek pagadino.

bažnyčių, viena protestoniška 
ir trys sinagogos.

(Bus daugiau.)

SUKYS -- DOODY - ANTONISEN
INC.

3320 So. Halsted Street
Phone: YARds 5215 

Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius 
Perkam Lietuviškus Bonus

Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Vėsu los, Automobilių, 
Stiklų ir t. t.

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 
girdi, siunčia Fišeriui kardi
nolo skrybėlę iš Riomos į Lon
donu, bet aš geriau nusiųsiu 
jam naujojo kardinolo galvų. 
Birželio mėnesį buvo. tam tik-

JOHN P. EWALD
LOANS and INSURANCE 

Jeigu reikalauji pinigų ant Pirmo Morrgičio, arba 
apdraudos nuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

840 West 33rd Street 
TELEFONAS: YARds 2790 arba 2791

KEISTUČIO SKOLINIMO IR BŪOAVOJIMO B-VĖS
RASTINĖJ K

ATEITIS
X..

Suv. Vai. Įstaigos F. S. & L. Ine. 
Corp., Washington, D. C. Apdraustas 
Kiekvieno Žmogaus investinentas ikt 
$5,000.00.

žnyčia yra labai sena, pasta
tyta trečiame ar ketvirtame 
šimtmetyje. Čionai šv. Ambra
ziejus pakrikštino šv. Augus
tinų.

Prie Šv. Marijos Malonės 
bažnyčios yra vienas namas, 
kuris kada nors buvo vienuo
lių valgomasis kambarys. Ta
me name yra ant sienos nu
pieštas Leonardo da Vinci Pa
skutines Vakarienės paveiks-

Gyvenimas 
dėl to, jog 

.Jis tame name buvo sustatęs naudojamės, 
savo arklius ir panorėjo pada
ryti duris sienoje, kur pavei
kslas; įsakė iškirsti mūre du
ris. Taigi, dabar yra durų rė
mai pačiame paveikslo* vidu
ryje.

Milane yra nepaprasti ka
pai, bet apie jas pasakysiu, 
kada rašysiu apie Genoa.

Milane yra 150 katalikiškų

trumpas vien 
mes blogai juo

Seneka

Žmogaus išsilavinimų ir tau
rumų pažinsi iš to, kaip jis 
elgiasi su savo motina.

Kiekvieno kataliko yra prie. 
dermė remti ir platinti kata
likiškų spaudų. Katalikiška 
spauda nurodo žmogui išga-

į stojęs Lucerne, už 30 mylių.

Lucernas gyventojų turi a- 
įpie 35,000. Čionai suvažiuoja 
daug turistų iš įvairių šalių, 
ypatingai anglų. Aš buvau ap
sistojęs viešbutyje Katliolis-
ches Gesellenliaus. Kambarys ra komisija paskirta Fišeriui 

įkainavo 2.50 frankų (frankas ! teisti. Jį apkaltino ir pasmer- 
29 amerikoniški centai). Įdo- Įk§ mirti. Didesniam pažemi- 
miausi dalykai čionai yra: 1) nimui buvo nutarta vyskupų 
Labai senas medinis tiltas. Jis pakarti, sukapoti į keturias 
nepaprastas tuo, kad visas dalis. Tačiaus ištarmę vyk- 
apdengtas, einant per jį nega- ’dant ji buvo pakeista: vysku- 
lirna lauko matyti. Ant lubų i P° ir kardinolo .Tono Fišerio 
nupiešti įdomūs paveikslai, ku SaJyU budelis nukirto Tauerio 
rie primena čionai buvusius i- ! kalvos kieme tų pačių dienų, i 
vykius. 2) Liekanos tvorų, ku J° mirtis, kaip ir visas jo gy- 
riomis miestas buvo, gal, ro- venimas, buvo rimta ir šven- 
mėnų apstatytas. 3) Gamtos ta. Jo ramus orus veidas, prieš 
daržas, kur yra garsus Lucer , Pat mirsiant buvo didingas ir 
no butas (Lion), padarytas a-! smarkiai paveikė mačiusius tų

TAUPANT PINIGUS 
UŽTIKRINTOJ VIETOJ

Mokam dividendus 
lerį pagal uždarbį.

už kiekvieną do-

Duodam Paskolas 
Ant Morgičių

Mažais Mėnesiniais išmokėji
mais nuo 5 iki 20 metų.

Jums reikalaujant atiduodam

TederalSavings
AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAGO
JUSTIN MACKIEWICH — Preasidentaa 
HELEN KUCHINSKAS RaStinlnkė

2324 SO. LEAVITT STREET Tel. CANAL 1678

sutaupytus pinigus. NĖRA 
STOJIMO MOKESČIŲ.

I

f

kmens kalne (on the bill) žu- 
vusiems nuo karo 1792 m. pa
minėti. Yra čionai įdomios 
duobės, kurias vanduo padarė 
beplaudamas apskritų akmenį.' 
Yra čionai taipgi atmintis nuo 
ledinių laikų. Aplankiau ke
lias gražias ir turtingas baž
nyčias. Mačiau gražių rezide
ncijų.

Lucerne buvau liepos mėne
syje. Sniegas kų tik buvo kri
tęs ir buvo galima matyti antf 
Alpių kalnų, todėl buvo šal
ta. Neturėjau palto (overcoat) 
ir nenorėjau pirkti, kad nepa
sunkinus savo bagažo, todėl' 
vykau į Milanu.

Italija

Italija yra įdomiausias vi
soje Europoje kraštas. Aš no
rėčiau joj bent metus išbūti. 
Italija yra Dievo apdovanota 
įdomia gamta, gamtos turtu. 
Garsiausias pasaulyje menini
nkas buvo Micbalangelo. Jo 
kūriniai — skulptūra, piešy- 
ba puošia Šv. Petro bažnyčių 
(bazilikų), taipgi Siksto kop
lyčių. Italija turėjo ir daugiau 
garsių menininkų.

mirtį.
Švento kankinio kūnas be 

galvos liko gulėti ant tiltelio, 
iki vakarui. Vakare nuėmė la
vonui rūbus ir nuogų įmetė į 
duobę. Bet rytojaus metų kū
nų išėmė iš ten ir palaidojo 
šv. Petro bažnyčioje. Nukirs
tų šventojo Jono galvų užmo
vė ant kuolo ir pastatė ant 
Londono tilto. Bet tos negy
vos galvos išvaizda rodėsi taip 
gyva ir taip rimta, kad ste
bėjosi praeinančių minios. Ku
rie buvo kalti tos mirties, 
tiems buvo pavojinga jų ten 
laikyti, tai jų iš ten numetė 
į Temzės upę, o toje vietoje 
6 liepos tų pačių metų užmo- 

Įvė nukirstų antro didžio ka
taliko ir garbingo vyro gal
vų — Tomo Moraus. Juodu 
palaidoti vienas šalia kito.

dž/ naujų minčių
OLD GOLD nėra sausas Martini ... po priedanga. Tai yra geras 

cigaretas, o ne eocktail. Bet rūkytojai sako, jie gauna smagų 
paakstinimą nuo šio išskirtinai švelnaus cigareto. Tai paeina dėl 
Old Gold ypatingo švelnumo ir liuoso nuo griaužimo tabako. Toks 
tabakas veikia kaip malonus paakstintojas. Jis niekuomet neerzina 
nervų neigi gadina jūsų ūpą.

op. LorilUrd Co., Ine.

'liinuluiO/tl . . . BET NIEKADOS NE ERZINA

EMIL DENEMARKĮnė

ŠIANDIEN IR RYTOJ

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
GEGUŽĖS MAY 28 IR 29 DD.

QUALITY FRUIT STORES

1845 West 47th Street
Išpardavimas eina visose krautuvėse

1632 WEST 47th STREET 1848 WEST 47th STREET
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Mano Pranašystes
KAS NEUŽILGO DĖSIS MARQUETTE PARKE

Garbingasis prof. Kampini- doje prakasimas žemės Da-
nkas sako, kad cicilistai ant
ram skridiniui per Atlantu iš 
visuomenės kišenių išviliojo 
mažiausiai trims skridiniams 
ne tik į Lietuvų, bet ir aplink 
vis dar teberuošiami atsisvei- 
Lituaniea 11 vis dar tebeslra- 
ksi nepasikeldama nuo žemės, 
vis dar teberuošiamį atsisvei
kinimai, vis paskutiniai, vie- Hie tikietai pasinulys, visi 
ni paskui kitus. juos stengsis įsigyti, kad tik

įgautų progos būti tame pik- 
Kažkas yra paleidęs gandus ‘ j

kad būk Lituanica II tada

riaus - Girėno paminklui, į- 
vvks nepaprastas piknikas 
tam pačiam tikslui.

Nepaprastas tuomi, kad ja
me dalyvaus daug tūkstančių 
žmonių, liūs ir svetimtaučių.

2. įžangos tikietai bus sti
priai magnetizuoti. Kaip tik

skris per Atlantu, kada Gri
gaičiui barzda ataugs, kurių 
1934 m. socijalistų dienai, ru
gpjūčio 5 d., sulig prof. Kam
pininko, barberis nuskuto už 
^5c. Nesu matęs Grigaičio ba
rzdos. Gal jau atauga.

Tat, kaip matome, prof. Ka-

Kad ir kažkaip lytų, ar 
snigti), įsigiję tikietus steng
sis būti piknike ir daboti, kam 
teks brangios dovanos.

3. Dovanų bus daug: Par
lor, Dining ir Bedroom setai, 
baisykliai, apie 10 kiaulių, 
nors 1). - G. Paminklo Fondo

mpininko ir J. Janušausko j komitetas ir neturi farmos. 
pranašystės pildosi. Pildysis j Taip sakė adv. C. Kai. 
ir mano pranašystės. Štai jos. • pikniko tikietų kainos ne- 

1. Birželio 2 d. Marąuette '
Parke, ten pat, kur geg. 5 d. 
įvyko 10,000 minios akyvaiz- P^yje-

pranašausiu. Pasilieka pasla-

» T-r < r.

4. Tikietų piknike niekas
iš ranki) neims. Tik kiekvie
nam parodys, kur reikia paė
sti, iš kur 5 ^al. laimingie
siems pradės lipt aukštyn do
vanos.

5. Visi matėm geg. 5 d., Ma
rąuette Parke, kur buvo pra
kasta žemė didvyrių didingam 
paminklui, kuris per šimtme
čius sekančioms lietuvių kar
toms primins jų žygius. Visi 
taipgi žinom, kad įžangos ne
buvo. Tai nebuvo pasipiniga
vimas. Tam viskam surengti 
išlaidų pasidarė tik virš $60, 
o pelno liko virš $270 iš liuosų 
aukų. Taigi paminklo fondas 
auga.

6. Dariaus - Girėno pamink
lo pašventinimas įvyks liepos
j 28 d. Sakau 28 d., nes, dėl , 
įvairių kliūčių, liepos 14 d. 
nebuvo patogi.

Palaukit!! Dar ne viskas!
Liepos 28 d. visos lietuvių dr- 
gijos in corpore su savo vė
liavomis maršuos į iškilmes. 
Suplauks ne tik visi čikagie- 
čiai lietuviai, bus daug ir sve
timtaučių.

Pasirinkimui Vainikų Dienai

LOVICK’S FLORIST 
SHOP

ST. LOVICK, Sav.
3316 South Halsted Street

Didžiausias pasirinkimas gražiausių gėlių 
aptaisymui kapų Vainiku Dienai

Telefonas BOllex.ini 7:11 l

=
Antradienis, gegužės 28, 1935

DOVANU-DOVANU

Skalbiamoji mašina verta 
$62.00

DARIUS - GIRĖNAS 
PAMINKLO

PIKNIKE
RENGIA

Darius-Girenas Paminklo Komitetas

Dai fnformseljg Irraipkilat j:
COSMOPOLITAN TRAVEL 

SERVICE
Prop. J. AMBRAZIEJUS 
168 Grand Si., Brooklyn, N. Y.

A. S. TREČIOKAS
197 Adams Si., Newark, N. J.

JOHN SEKYS
433 Park Si., Hartford, Conn.

VIENYBE TRAVEL BUREAU 
193 Grand-Si.. Brooklyn, N. Y.

G. A. KYBĄ 
AMERIKOS LIETUVIS 
14 Varnon Si., Wore«t»r, Malt.

ATLANTIC TRAVEL SERVICE 
K. SIDABRAS, Prop.
308 W. B*way, So. Boston, Mais.

PETRAS BARTKEVIČIUS 
678 N. Main Si., Moniollo, Man.

PAUL MOLIS
1730 m Si., Dotrolt. Mieli.

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. 
NAUJIENOS
1739 S. H.lrtod Si.. CMeogo. II.

OHIO LITHUANIAN PUBLISH- 
ING CO. DIRVA

K. S. KARPIUS 
6820 Superior Ava,,

Clavaland, Ohio
C. J. VVOSHNER 

2013 Canon Si., Pi+itburgh, Pa.
A. VARASIUS

206 Ali Naiion, Bank Building 
1200 Canon Si., Pfttsburgh, Pa:

HAMBURG-AMERICAI

EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ

Rengia ir prižiūri
Lietuvių Laivakorčių Agentų 

Sgjunga Amerikoje

Populiariu Kabinėniu Garlaiviu

“STUTTGART”
lipfaafct H New Yorko

BIRŽELIO 5 d., 1935

tiesiai be persėdime į Klaipėdą
e

rUECfOS KLEJOS KAINOS:
I S N E W YORKO

1 KLAIPĖDĄ 
$97.50

Į ABI PUSI 
| KLAIPĖDĄ IR ATGAL

$167°°
PrMaVoni Jung. Velti. Tokios

LINE . NORTA GERMAN LLŪYB
Z

Bus ir iš visos Amerikos 
žymių lietuvių, aukštų Ameri
kos valdininkų. Bus iš Vašin
gtono Lietuvos atstovas ir 
konsulai. Kas asmeniškai iš
kilmėse negalės dalyvauti, at
siųs raštu laiškais, telegra- 
mais sveikinimus.

Ir dar ne viskas! Bus iš 
Sheridan militarinę muzika ir 
t. t.

Nemanykite, kad čia jau
į viskų išpranašavau. Ne. Daug 
pranašysčių palieku kitiems 
pranašams.

7. Gali kas paklaust, kas čia 
yra, kad Čikagoje tokie ste
buklai pranašaujami? Atsaky
mas lengvas. Sakoma, kur 
vienybė, ten ir galybė. Taigi, 
ot, čia ir reiškiasi toji galy
bė. Nes Čia vieningai veikia 
sveikoji lietuvių tautos 90 nuo 
šimčių dalis. Tik 10 nuošim
tis (socialistai) tesipainioja 
po sveikosios liet. dalies ko
jomis.

Te niekas nemano ir neabe 
joja apie šių pranašysčių išsi
pildymų.

J. Šliogeris

GARSINKITĖS “DRAUGE*

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ tarintj 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITO 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiame jos ateineSti 
savo PROBLEMAS ir aaro 
BIZNĮ čionai.

Gerkit ir Reikalaukit
Vmom A linine«
Mainai Trijų 

Žvai gMfių 
Krntueky
Bonrbon

Ir
Lietuviška.

Degtini.

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St 

TeL YARDS «•«

Halsted Exchange 
National Bank 

19th PI. and Halsted St

PRIDUODA NAUJOS 
SPĖKOS IR GYVUMO

SILPNIEMS
Žmonas, kurte dėl senatvės arba ki

tokios priežasties Jaučiasi silpni Ir 
nesvelkūs, atgauna savo jėgas, svei
katą Ir pasidaro stipresni tr gyvesni, 
po to kaip jie vartoja NUGA-TONE. 1

NUGA-TONE yra pastebėtina* vai- i 
sta.H dėl moterų Ir vyrų, kurie susi
laukė senatvės. Jis padaro Juos svel- 
kesniais, tvirtesniais Ir priduoda jiems 
naujų spėkų darbut Jeigu Jfls esate 
senas arba silpnas, pamėginkite NU- i 
GA-TONE. Po keletu, dienų Jūs pa-| 
stebėsite dldel) pagerinimų.

NUGA-TONE parduodamas visose 
vaistinyčiose. Nepriimkite pamčgdžlo-

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL 
Jlmų. Niekas kitas jums nepagelbės 
taip kaip NUGA-TONE.
— Idealų Uuoauotofe vidurių 2Sc ir 
19a.

Lempa verta 
$20.00

nmOlTTI IMI

Prie 70tos ir California Avenue

Birželio 2 d.. 1935

Golf Setas vertas $40.00

PROGRAMA PRASIDEDA 10 VAL. RYTE

Šokiai

Užkandžiai

Parlor Setas $140.00

TIKIETAI DALINAMI U2 DYKĄ
ĮSIGYKITE VIENĄ

Dainos

Čia Matome Keletą iš Daugelio 
Dovanų

SĄLYGOS LAIMĖJIMO

1) —Kiekvienas asmuo gali turėti tik vienų tikietų.
2) —Laimėtojas turi būti piknike Laimėjimo Metu.
3) —Dovanos bus duodajnos tik suaugusiems.
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STUDENTU IR PROFEStJONALįt SEIMAS
Amerikos Lietuvių Katalikų 

Studentų ir Profesijonalų Su
jungęs Centro Valdyba ši įlo
mi praneša, kad ‘‘Studentų ir 
Profesijonalų Seimas įvyks š. 
m. birželio 27 d. (kotvirtadi*'- 
nj) ir 28 d. (penktadienį), 
Marianapolio Kolegijoje, Tho
mpson, Oonn.

Visi Amerikos lietuviai ka
talikai, dvasios vadai, profe-

sijonalai, studentai-ės, visuo- 
i menės vadai ir t.t., visose A- 
merikos lietuvių kolonijose, 
kurie yra susirūpinę mūsų tau 

j tos ateitimi, nuoširdžiai kvie- 
Ičiaini dalyvauti šiame lietuvių 
[katalikų šviesuomenės suva- 
; žiavime.

Jonas C. Morkūnas,
Centro Pirmininkas

CICEROS M
JUBILIEJAUS IPVAIKŠ- 

tJOJIMAS

lis m BU ms srasims ma mre#|* Sr
.dėkingos varg. Daukšai už jo 
prielankumų ir pasidarbavi
mų.

DARIAUS - GIRĖNO PAMINKLO ATIDENGIMO PROGA, 
LIEPOS 28 D., BUS KLEISTA ĮDOMI KNYGA

PLATINKITE “DRAUGĄ*

PADEKONĖ

Šiandie 10 vai. ryto gerb, 
kun. J. Vaičūnas laikys iškil
mingas Mišias šv. už savo my
limų tėvelių sielas. Asis
tuos kun. Paškauskas ir kun. 
Valančius. Pamokslų sakys 
gerb. kun. Albavičius.

, Rytoj, geg. 29 d*., gerb. ju
biliatas laikys iškilmingas Mi 

! šias šv. už visus geradarius. 
Tų dienų sueis lygiai 20 metų 
nuo jubiliato įsišventinimo.

Geg. 30 d., minint savo pri
micijas,. gerb. kun. J. Vaičū
nas taip pat laikys iškilmin
gas Mišias šv.

PAGERBTUVIŲ VAKARAS

ANTANINA BALTUTIENĖ 

mirė gegužės 19 d., 1935 m., ir gegužės 23 

d., po bažnytinių apeigų tapo palaidota 

Šv. Kazimiero kapinėse, amžinai nutilusi 

ir negalėdama pati atidėkoti visiems tiems, 

kurie suteikė jai paskutinį patarnavimų ir 

palydėjo jų į amžinybės vietų. Mes atsi

mindami ir apgailestaudami savo mylimos 

žmonos ir motinos atsiskyrimų iš mūsų 
tarpo, dėkojame pirmiausiai dvasiškijai, 

būtent Jo Malonybei Pralotui M. Krušui 

už absoliucijų bažnyčioj, didžiai gerb. kun. 

A. Linkui už įspūdingų ir gražų pamokslų 

pasakytų bažnyčioj, kun. S. Yunker, kun, 

I. Albavičiui, kun. P. Katauskui, kun. A. 

Baltučiui už atlaikytas šv. Mišias ir pamal

das; kunigams: H. Vaicūnui, B. Urbai, J. 

Paškauskui, F. Lukošiui, J. Vosyliui ir tė

vui Stanley už dalyvavimų gedulingose 

pamaldose. Chicagos vargonininkams už 

įspūdingų giedojimų namuose, bažnyčioj 

ir kapinėse. Seselėms Kazimierietems už 

dvasinius bukietus ir dalyvavimų ladotu- 

vėse. Dėkojame visiems už šv. Mišių ir gė

lių bukietus bei priimtas šv. Komunijas už 

a. a. Antaninos sielų. Taipgi dėkojame lai

dotuvių direktoriui Pavlavičiui už gerų ir 

mandagų patarnavimų laidotuvėse, o gra- 

bnešiams už nešimų a. a. Antaninos kūno 

į bažnyčių ir amžino poilsio vietų. Žodžiu, 

dėkojam visiems žmonėms už išreikštų už

uojautų mums mūsų liūdėjimo valandoje 

ir dalyvavimų laidotuvėse. Lai Gailestin

gasis Dievas Jums visiems atlygina už tai 

šimteriopai, o tavo sielai, a. a. Antanina, 

suteikia amžinų atilsį dangaus karalystėje. 

Nuliūdę liekame:

Vyras Jonas, Sūnūs: Aleksandras, 

Jonas ir Edvardas, Seserys Kazimiera ir 

Stanislava ir Giminės.

Geg. 29 d., vakare, parap. 
svetainėj įvyks pagerbtuves 
mūsų didžiai gerb. klebono 
kun, J. H. Vaičūno jo 20 me
tų kunigystės sukakties pro
ga. Vakare visi parapijonai 

I rinksis į svetainę, kad paro- 
Į džius savo prielankumų gerb. 
i jubiliatui. Numatoma, kad ba- 
nkiete dalyvaus daug svečių 
ir iš kitų kolonijų.

Dariaus - Girėno paminklo 
statymo komitetas rengiasi 
prie didelių iškilmių liepos 28 
d. Tų dienų Marąuette Parke 
bus atidengtas Dariaus - Gi
rėno paminklas. Ta proga bus 
išleista įdomi knyga — prog
ramas, kuriai skelbimus rinks 
sekantieji veikėjai:

A. Stelmokas — Bridgepor- 
te, Norgaitė — Brighton Par
ke,. Sriubienė — Cicero, Fabi- 
jonaitis — Wesfc Side, Bacevi
čius ir Rėkus — North Sale, 
Gaubis — So. Chicago, Gedvi
las — West Pullman, Balan
da — South Side, Švilpauskie- 
nė — Melroee Park, Ciuplys 
— Ind. Harbor, Aukškalnis — 
Gaiy.

Komitetas visiems išdalins 
knygas ir įgaliojimus bei re- 
sytes. Skelbimus biznieriai pra

šomi duoti tik tiems asmeni
ms, kurie turės su savim kny
gų ir komiteto paliudijimų. 
Skelbimų rinkėjų susinėsimų 
ir visų informacijų vieta bus 
adv. C. Kai ofise: 756 W. 35tli 
St. arba 6322 S. Western avė.

TOWN OFLAKE ŽINUTĖS
Nėra to sus-mo kad sodali 

cijon neįsirašytų naujų narių. 
Štai, į sodalicijos eiles įstojo 
Stulginskaitė. K. Bart kaitei 
pirmininkaujant, sodalicija au 
ga ir gražiai veikia.

Keturiolika mergaičių pri 
ėmė medalius, kuriuos įteikė 
dvasios vadas, kun. J. Stat 
kufr

Per mėnesinį sus-mų skaity-

SERGA “DRAUGO” 
RĖMĖJA

.Jau kelinta savaitė kai guli 
lovoj Karolina Lengvienė, 
1504 So. 51 Avė. Yra dr. P. Z. 
Zalatorio priežiūroj. Turime 
vilties,, kad' greitu laiku pa
sveiks.

Karolina daug darbavos 
i“ Draugui ”, kada buvo konte- 
ste praeitais metais. Net ir do
vanų laimėjo.

Linkim greit pasveikti.
Rap.

ŠIANDIEN ĮVYKSTA 
LAIDOTUVĖS

Šiandie laidojama a. a. So- 
lomė Maciokienė, po tėvais S. 
Jesulaitė. Kūnas į Šv. Antano 
bažnyčių bus atvestas 8 vai. 
ryto. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapus. ’

Giminės ir visi, kuriems lai
kas leis, kviečiami dalyvauti 
laidotuvėse. Laidos direkt. A. 
Petkus. Rap.

PAMALDOS Už A. A.
BALTUTIENĖS SIELį

Šv. Bedo kolegijos, Peru, 
Tll., studentai, reikšdami už
uojautų savo kolegai Ed. Bal
tučiui, kuris ten mokinasi, už
prašė šv. Mišias už jo motinė
lės sielų. Mišias laikė kolegi
jos kapelionas kun. James, O. 
S. B. Studentų choras giedo
jo gedulo mišias. Pamaldose 
dalyvavo daug studentų. Rap.

LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIAI

JUOZAPAS

EUDEIKIS
lr»

TAVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sųlygos

REPublie 8340
mom. « -M} 41 -i

Dvasios vadas gerb. kun. J. 
Statkus atsidavęs jaunimui. 
Lanko sus-mus, teikia patari
mus, pamokinimus. Sodalietės 
džiaugiasi ir didžiuojasi savo 
dv. vadu.

Lietuvių namų savininkų su 
sivienijimas Town of Lake 
(Property ()wners and Citi- 

Jzens Ass’n) laikys mėnesinį 
susirinkimų antradienį, gegu
žės 28 d., parapijos svetainėj, 
8 vai. vakare.

i Susirinkimai laikomi ketvi
rtadieniais. Bet, iš priežasties 
kapų puošimo dienos susirin
kimas nukeltas į geg. 28 d.

Rast.

PLATINKITE “DRAUGĄ” I

■ KAZIMIERAS 
KOLIČIUS

Mirė gegužės 26 d. 1935 m. 
6 vai. ryto, sulaukęs 53 metų 
amžiaus. Kilo iš Tauragės aps
kričio. Pajūrės parapijos, Na- 
dojaus kaimo. Amerikoje išgy
veno 40 metų.

Paliko dideliame nuliūditne 
keturis sūnus: Vincą, Petrą,
Povilą ir Alfonsą, dukterį A- 
nastaziją ir gimines.

Kūnas pašarvotas 12208 Yale 
Avė., West Pullman. Telefonas 
PULlman 6869. Laidotuvės Į- 
vyks trečiadienį, gegužės 29 d., 
iš namų 8 vai. bus atlydėtas į 
šš. Petro jr Pauliaus parapijos 
bažnyčia, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Sūnūs, Duktė ir Gi
minės.

Laidotuvių direktorius J. F. 
Kadžius, Telefonas CANaI #174,

Alfonsą Šuminskienė
(Po tėvais Kuodžiūtė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Geg. 27 dieną, 5:30 valandą 
ryto 1935 m. Gimė Panevėžio 
apskr. Naujamiesčio vaisė. 
Karbočirnos kaime. Velione 
buvo narė Keistučio Kliubo.

Amerikoje išgyveno 11 me
tų.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Antaną, Seserį Kazirpierą 
Andrešiūnienę ir švogerį Juo
zapą ir sesers dukterį Josc- 
phihe - pusbrolį ir pusseserę ir 
glm.; o Montreal, Canada, brolį 
Joną Kuodį ir Lietuvoje sese
rį Marijoną Kunkaliavičienę, 
sesers vaikus ir dėdę Joną 
Kuodį.

Kūnas pašarvotas randasi 
4092 Archer Avė.

Laidotuvės įvyks Seredoj, 
Gegužės 29 d., 8:30 vai. ryto,

• iš Koplyčios į Nekalto Prasi
dėjimo Panelės Švč. parapijos 
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už vėlionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Alfonsos Šumin- 
skienės giminės, draugai ir pa
žystami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Vyras, Se- 
su<», švogeris, Pusbrolis, Pus
seserė ir Giminės.

Laidotuvėse Patarnauja Laid. 
Direktorius P. J. Ridikas. Tel. 
Boul. 4089.

KAZIMIERAS
PEGĖNAS

mirė gegužės 27 d., 1935 m. 
10:30 vai. ryto, sulaukęs pusės 
amžiaus.

Kilo iš Panevėžio Apsk., Nau 
jamiesčio parap.. TarnagaJos 
kaimo. Amerikoje išgyveno 30 
metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Agniešką, po tėvais Va
siliauskaitė, 3 dukteris: Cathc- 
rine Matthcrvs ir žentą Char
les, Harriet Ryerson ir žentą 
ljaw.rence, Anne Heggen ir žen
tą Kari, 2 anūkus: Pktrioią ir 
Kari, pusbrolį Joną Aleksand- 
navičią, 2 pusseseres: Mrs. Do- 
vidauskienę ir Mrs. Bajalis, 3 
švogerius; Joną ir Juozą Vasi
liauskus ir Aleksandra Ambo- 
tą ir jų žmonas; o Lietuvoj se
serį Veroniką Kurlenskienę.

Kūnas pašarvotas 6 509 S. Ke- 
dzie Avė. Telefonas PROspect 
0444.

Laidotuvės įvyks penktadienį, 
gegužės 31 d. Iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas į Gimimo Švenč. 
Panelės Mar. parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po pa- 
tualdų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šoise laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Dukterys, 
Žentai. Anūkai, Pusbrolis, Pu
sseserės, š\<»gvriai ir Giminė-.

Laidotuvių Direktorius A. Pet
kus. Telefonas Cicero 2199.

A. A.
Mykolas Rakauskas

Mirė geg. 25 d., 1935, 4 vai. p. p. pusės amž. Kilo iš Tauragės Aps, 
Girdiškio parap., Lingių kaimo. Amerikoje išgyveno 35 metus.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Agnietę (po tėvais Gedvilai
tė) sūnūs Mykolą ir Juozą, šešias dukteris: Sofiją Laurinaitienę, 
Juozapiną Kinnev, žentą Rayinond, Petronėlę Nosvieke, žentą Ro- 
ment, Agnės, Oną, Konstanciją I’eterson, žentą Joną ir marčią Ma
rijoną, anūkus: Juozapą, Kaymondą, Dorothy Jean, Agnės Anne 
ir gimines Lietuvoje brolienę.

Kūnas pašarvotas 1327 South 48th Ct.. Cicero, Illinois. 
Laidotuvės įvyks Trečiadienį, geg. 29. iš namų 8 vai. bus atly

dėtas į šv. Antano par. bažnyčią, kurioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pamaldų bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažystafrius da- 
lyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę Moteris, Sūnus, Dukterys, Žentai; Marti, Anūkai ir Giminės. 

Laidotuvėma patarnauja Direkt. A. Petkus. Tel Cicero 2109.

VENETIAN MONUMENT CO.. INC.
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Išdirbėjai aakšteaaėa rūšies pamišk
ių Ir Srabnanšų

DidUsmla pamiškių dirbtuvė 
Chicago]

Suvirš 60 metų prityrimo
------------ o------------

Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir
taupykite pinigus

------------ o------------
Mes atlikome darbų daugeliui 
žymesnių Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Ava.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

SPECIALIS IŠPARDAVIMAS da
bar iki Vainikų Dienos. 25% NUO
LAIDA ant visų Stock Paminklų, 
Mažų ir Didelių. Nora turime di
deli sinkų, patariame vinklia anks
ti Jei norite dėt Vainikų Dienos.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytim ano 
didžiųjų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys teletonat:

AKred

Rei. PBNSACOLA MII 
BKLMONT SAU 

Office: tULLSIDB MUS

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių I 
Direktorių Asociacijos

PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ 
Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

J. F. EiMis 4605-07 So. Hermitage Avė. 
Phone YARds 1741—1742

Ladiaincz ir Sūnūs 2314 West 23rd Place 
Phone CANaI 2515 Cicero 5S

Lidmiis
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus

4092 Archer Avė.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Avė. 
Phone YARds 1138

3307 Lituanica Avė. 
Phone BOUlevard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

1 C Diitniic 668 West 18th streetJ. 1 . ndUZIUO Phone CANaI 6174 ]

Q M ęimloc 718 West 18th street 1U. Hl. UhllUdd Phone MONroe 3377

kas. Syi*AUI|p<J|| 1344 So. 50th Avė., Cicere 1Enlulu Phone Cicero 294 i

t I.Zdp 1646 West 46th Street 1
Phone BOUlevard 5208 Į

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENA IR NAKTĮ 1

YARds 1741-1742
J. F. EUDEIKIS |
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Labdaringos Są-gos Pavasarinis Piknikas
. Labdarių piknikas prasidės tuojau po gedulingų pamaldų. Šia proga norime priminti, kad 
į Labdarių piknikų inėjimas visiems nemokamas.

Į V Y K S

VAINIKŲ DIENOJE, KETV., GEGUŽES MAY 30,1935
VYTAUTO DARŽE

115th St. tarp Cravvford ir Cicero Avenues
Šokia m s L O N L A B A N ’ S Orkestrą 

Taigi, didesniam saugumui ir patogumui, Vainikų Dienoje, geg. 30 d., iš pat ryto važiuo
kite į Vytauto Parkų ir ten palikite savo automobilius. Iš ten netoli pėstiems tiesiog i kapi
nes.

Bus gardžių gėrimų ir skanių valgių.

Nuoširdžiai kviečia visus, LABDARTNGOJT SĄJUNGA-
S" ■■■ — 4- ' ■ i

VIETINĖS ŽINIOS
GERB. PREL. M. KRUŠAS 

IŠVYKO j LIETUVĄ
PIKNIKAS PAVYKO

dainavus “Važiavau dienų”, 
kalbėjo choro pirm. J. Kudir
ka, kurio pasidarbavimu ant 
greitųjų vakarėlis buvo sure
ngtas, N. Šeputis, parap. kom.

SO. CIITCAGO._ Šv. Juo-trustisas’ Vaicekauskas, pi-
irni’in. Fed. skyr. ir Apaštaly-

karo, kovo 29 d. juo pasidainuoti ir linksmai irienė, L. Sabonienė, A. Čiapas,’ valandų vakare, įvyks Chica-
WEST SIDE ŽINELES ( lalkT? praleistL_
Gegužės 26 d. parapijos kol * (,a a'ieJ°nes, ^a(l *r N ha-

zapo parapijos piknikas geg.,
19 d. Vytauto darže gražiai st6s Maklos ,lr-'os’ U Oritis> 

Nors oras buvo šal
Vakar vakare draugų lydi

mas apleido Chicago gerb. prt
latas M. Kimšas Federacijos j , ‘ , v,• ’ " tokas, bet žinomu suvažiavo

daug ir beveik visos Chicagos įbuv«s choro men«<Beriw, kun. 
parapijos prisiuntė savo atsto- iJonelis ir nnt J*1® P“ls kleb-

pirm. L. Vyčių 36 kp., K. Za-' 
iromskis, choro ižd., A. Liakas,

centro dvasios vadas ir Šv 
Jurgio parap. klebonas, degu-
žės mėn. 29 <1 Sės i Norvegu kita "svečių inatii 'kuris dėkojo až d0Tan» ir pra'

ir Aušros Vartų parapijos kie susirinkusiųjų pasimelsti, 
tonas kun. J. Mačiulionis. If kaJ kel">"'.‘ ,en lr

pa v v k o.

linijos laivų ir keliaus i Lie
tuvų, kur išbus apie trejetų 
mėnesių. Gerb. Prelatas daly
vaus studentų ateitininkų ju
biliejiniame kongrese, kuris 
įvyks Kaune liepos mėnesyj 
aplankys visas Pabaltos ir Ska 
ndinavijos valstybes, taip pat 
dalyvaus ir viso pasaulio lie
tuvių kongrese, būsiančiame 
rugpiūčio 11—17 dienomis 
Kaune. Kongrese atstovaus A. 
L. R. K. Federacijos centrų. 

Laimingos kelionės!

Toavii of Lake kolonijos laido- 
j tuvių direkt., Jonas Eudeikis. 
piknike sukėlė daug smagaus 
ūpo. Matėsi pramonininkų ii 
iš kitų kolonijų. Buvo1 ir L 
Vyčių spaustuvės darbininką’" 
su adv. K. Savicku.

Piknikas pelno duos apit 
600 dol.

Ačiū nenuilstantiems Šv 
Juozapo parapijos darbuoto
jams ir rėmėjams. Reporteris

atgal atliktų. Po to linksmai 
pasišokta.

Vakaro komisija susidėjo iš: 
O. Ivinskaitės, K. Liakaitės, 
E. Gritaitės, J. šušaitės, Ka- 
cevičiūtės, S. Kukštaitės ir S. 
Macaitės. Choristas

BR1DGEP0RT0 BUČERIŲ 
PIKNIKAS '

Atėjus pavasariui daugelis 
daro išvažiavimus bei pikni
kus. Nuo to neatsilieka ir Bri- 
dgeporto bučerių sąjunga.

Birželio 2 <1., Liepos darže, 
prie Arcber ir Kean Avė., sų- lšvyk0 ! 
junga turės smagų iš važi avi-

GRAŽIAI IŠLEIDO 
KLEBONĄ

BRIGHTON PK. — Geg. 17 
d. parapijos choras surengė iš
leistuves kleb. kun. A. Briš- 
kai, kuris savo automobiliu 

sietuvų atostogoms.
Vakarėlio vedėjum buvo clio

ŽINIOS Iš MELRDSE 
PARKO

Šv. Pranciškaus draugija 
praeitame susirinkime nutarė 
gegužės 26 d. užprašyti Mi
šias šv. geradarių intencija. 
Valdyba dėkinga žmonėms už 
skaitlingų atsilankymų ir pa
rėmimų kauliukais žaidimo va

miteto surengtas piknikėlis 
“Rūtos” darže! davė gra- 
žiaus pelno, kuris paskirtas 
įvairiems parapijos namų pa
taisymams - papuošimams.

Birželio 2 d. rengiamas link 
smas piknikėlis “Rūtos” dar 
že, Chicagos katalikiškos spau 
dos platintojų. Taipgi kvie 
čiami visi “Draugo” piknikų 
darbininkai, biznieriai, rėmė
jai. Visij kolonijų piknikų ren 
gėjai, draugijų atstovai, pir
mininkai, skaitlingai atsilan
kykite. Būsite visi pagerbti. 
Šeimininkės pataisis skanių 
užkandžių su arbatėle. Visi 
bendrai pasitarsime apie dien 
raščio “Draugo” metinį pik
nikų, kurs įvyks liepos 21 d., 
Birutės darže.

rtų suvažiuos daug lietuviu 
švęsti pavasario linksmybes.

Pranešimai
SUS-MO CHICAGOS APS

KRIČIO KUOPŲ AT
STOVŲ DĖMESIUI

r\

Šį vakarų, 8 vai., Aušros 
Vartų parapijos salėje įvyks 
svarbus Sus-mo Chicagos aps
kričio susirinkimas. Laukia
ma atstovų-ių iš visų Chicagos 
ir apylinkės kuopų. Bus svars
toma svarbūs reikalai. Visi 
prašomi suvažiuoti.

J. Mickeliūnas, pirm.

mų. Bus gera orkestrą ir ki- iro menedžerius A. Kelertas, 
tokie įvairumai. Sųjunga kvie Choras padainavo “Eina gar- 
čia į išvažiavimų netik Bridge sas”, O. Ivinskaitė padekle- 
porto, bet ir iš kitų kolonijų mavo eiles ir įteikė dovanėlę 
lietuvius.

Bridgeporte gyvenantiems 
patartina atsilankyti pas sa
vo mėsos bei groserio parduo- 
tuvininkus ir gauti dykai bi
lietus. Išvažiavimo pradžia 12 
vai. popiet. Reng. Kom.

(liauti grip). Vėl chorui pa-

AKIŲ GYDYTOJAI:

MARGUČIO GEGUŽINĖ

RADIO
GRAŽIOS DAINOS, ĮDO 
MIOS KALBOS LINKS 
MINS KLAUSYTOJUS

Gyvenimas 
dėl to, jog 
naudojamės.

trumpas vien 
mes blogai juo

Seneka
V

GARSINKITĖS “DRAUGE”

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins akių (tempimų, kuris 
erti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
■no. skaudama akių karštj. atitaiso 
trumparegystę lr toliregystę. Priren
gia teisingai akintus. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromu su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciaie atyda atkreipiama J 
mokyklas valkus. Kreivos akys atl- 

I taisomos. Valandos nuo 10 Ikt 8 v 
Nedeiloj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be aktnlų.
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

K. Sabonis, Peoples parlor 
kvartetas ir kiti. Kalbės dr. 
Vezelis. Dalyvaus ir Galis Ke 
purė. Bus gražios muzikos ir 
įdomių pranešimų. Todėl ne
pamirškit pasiklausyti prog
ramo. Rep. XXX

STUDENTUDĖMESUI
Antradienį, gegužės 28 d., 

po gegužinių pamaldų, 8:15

Šiandie 7 valandų vakare- re 
guliaris antradienio radio pro
gramas, kuriuos nuolat leidžia 
savo lėšom ir pastangom Peo-

“Decoration Dav”, Margu 
tis rengia išvažiavimų, geguži
nę Birutės darže, prie 79tos 
ir Archer avenue. Linksmi Ma 
rgučio išvažiavimai sutraukia iP^es iakandų kompanijos krau
daug publikos. Visi myli su tu vės iš stoties WGES, 1360 

kilocykles. Šiame programe 
dalyvaus dainininkės S. Sau

gos Studentų kuopos susirin
kimas Aušros Vartų parapi
jos mokyklos kambaryje.

Kviečiame visus studentus- 
es ir profesijonalus draug su 

i draugais dalyvauti šiame su
sirinkime. • Valdyba.

PARDAVIMUI BIZNIAI
Pardavimui grosernė. $600. 

Visiškai nauja krautuvė nau- 
jam name. Gera vieta užsidė • 
t i bučemę.

BUTCK — 1934. Model 41. Club Se- CADILLAC — 1931, Fleetwood Se
dan, 5 pasaž. su built-ln trunk, danette, 5 pasaž. Kitoniškos, modos 
Tamsiai molynas, 5 ratai. Kaip ! karas, labai nepaprastas $495
naujas lr garantuotas ............ $745 -------------

FRANKLIN' — 1928, 2 pasaž. coupe, 
pilkas, gražiam stovy ............ $150CHEVROLET — 1933. 4 duru Se

dan, juodas, 5 drat. ratai, tobulas 
karas, vėlaus modelio ............ $415 CADILLAC ’28 — V-8 5 Sedan. MA-

------------- lynas, 6 drat. ratai, trunk rack.
GRAHAM - PAIGE — 1932, 4 durį, > whipcord trim. Puikus karas, ku-

sedan, žalias, 5 mediniai ratai, ex- , ris dar ilgai tarnaus ............ $195
t ras, gražus Išrodymas, gerai bė- | -------------
gančiam stovy ........................ $295 BUICK — 1934, Model 67, 5 pasaž.,

Sedan, Juodas. 5 ratai. Pulkus ka
ras. vėlaus modelio, vartotas tik 
kelis mėnesius Garantuotas $895

BTTTCK — 1931, Model 67, 5 pasaž. 
Sedan, juodas, labai gražiai Išrodo 
ir atsakantis karas ............ $375

CHEVROLET — 1933, 2 pasaž. Bus-
| Iness Coupe, 6 drat. ratai, gert ta

jerai, žema mlleage. Nerasite ge
resni business coupe................ $395

PONTIAC — 1934, 5 pasaž. Sedan, 
Juodas, 5 drat. ratai, seat covers. 
vėlaus modelio, kaip naujas, ga
rantuotas ............  ................... $695

ROBERTAS
ZIGMONTAS

•
mirė geg. 27 d., 1935, 2:50 vnl. 
p. p. sulaukęs 61/, metų amž.

Gimė Chicagoje.
Paliko dideliame nuliūdime 

motinų — lėvų. broli Edvardų 
ir dvi seseris: Elenon, ir Do- 
rothy.

Kūnas pašarvotas 4550 Mil- 
waukee Avė. Iš koplyčios geg. 
31 d.. 8 vai. ryto bus atlydėtas 
) Our I^ady of Viclory parap. 
bažnyčių, kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionio Sie
lų. Po pamaldų bus nulydėtas 
| flv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
Kiminas, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių

Nullūdę Motina, 
lis Ir Seserys.

Tėvas, llm-

Laidotuvėms patarnauja grab. 
May. Tol. Klldare 2115.

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kamp. 18 st.

2 ankštas
Pastebėkit mano iškabas 

Valandos nuo 9:30 ryto iki
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone CANaI 0523

AMERIKOS LIETUVIU DAKTARU DRAUGIJOS NARIAI: 
LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Phone Res. and Office
PROspect 1028 235$ So. Ijeavltt St.

OANaI 0706

DR. J. J. KŪWARSK AS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS

2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appolntment

Tel. OANaI 0257
Rea. PROspect 6652

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 4600 So. Arteslan Avė.

Valandos: 11 ryto Iki 8 popiet
6 Iki 8 v. vakaro

Tel. GAKal 6122

DR. G. 1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Oermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos; ,Nuo >9 Iki 12 ryto
Nuo 4. ikt 8 vakaro

Seredoj pagal sutarti

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėllomis pagal sutarti

Ofiso telef.' BOUlevard 7820
Namų tel. PROspect 18SO

Tel. CANaI <122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
2201 W. Oermak Road
Valandos 1—8 Ir 7—8 vak. 

8eredomls Ir Nedėliomis nagai sutarti 
REZIDENCIJA

6631 fl. Oalifornia Avė.
Telefonas REPublie 7868

Tel. BOUIevard 7042

DR. C. Z. VEZEL’ISa
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Tel. VTRglnia 00®6
Ofiso vai.: 2—4 lr 6—8 P. m. 

Nedėllomis pagal sutarti

Ofiso Tel.: PROspect 837d
Rez. Tel.: HEMlock 6141

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Gydytoju lr Chirurgu 

2500 W. 63rd St
Ofiso vai.: 2 iki 4 Ir 6:20 iki 8:20 
Seredomls Ir nedflllomls pagal sutarti 
Rez. 2515 W. 60th St. Pagal sutarti.

DR. J. E. SIEDLINSKIS
Gydytojas lr Chirurgas

DR. V. E. SIEDLINSKIS
Dentlstaa

Oas X-Ray
4148 ARCHER AVĖ., Oor. Francisco 
Tel. Office Laf. 8650; res Vlrg. 0669Tel. Ofiso BOUIevard 681$—14

Rea. VTCtory 2241

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-1; nuo 4:8O-$:$f

756 West 35th Street

Valandos: Nno 1-5 Ir 7-2 kasdieną. 
Rez. ir Ofiso Tel. — BOUIevard 5081

DR. L. A. ZALESKA
GYDYTOJA Ir CHIRURGE
1720 West 47th Street

JVillŪI Dillilll!

Tel. LAFayette 7650

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenne
Val.:. 2—4 lr 7—9 vai. vakare
Res. 2136 W. 24th St

Tel. OANaI 040$

Ofiso: Tel. LAFayette 4017
Rez.: Tel. HEMlock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 lr 6-8 vai. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 2666 W. 69th St.
Valandos: 10-12 lr 8-9 vai. vak. 

Seredomls Ir Nedėllomis pagal sutartj

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 80. 49th CT.. CICERO. ILL.
Utar., Ketv., Jr P8tn. 10—0 vai.

SI47 80. HALSTED ST., CHICAGO
Paned., Sered. Ir Sugat. 2—9 vai.

Office Tel. HEMlock 4848 ’
Res. Tel. OROvehlU 0617

6924 S. TALMAN AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2428 W. MARQUETTE ROAD 
OYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Vai. 2-^. Ir 7-9 vak.
Ketv. lr Nedėllomis susitarus

Dienomis Tel. LAFayette 8798 
Naktimis Tel. CANaI 040$ z

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: t Iki 5 popiet. 7 Iki t vak. 

Nedėlioję pagal sutarti

Tel. LAFayette 8057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
3061 Weet 4Srd Street

(Prie Aroker Ava netoli Kedsle) 
Falandos: nuo $ Iki I vai. vakaro 

Seredomls lr nedėllotn/s pagal 
sutartiDR. CHARLES SEGAL

OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

____ 8 lubos
CHICAOO, TLL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 1$ Iki 12 vai. ryte, nuo S Iki 4 

vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:86 vai. 
vakaro. Nedėllomis nuo 19 Iki II 

valandai dienų 
Telefonas MIDsray 888*

DR. MAURICE KAHN
OYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0M4 

R«« : Tel PLAza $400 
Valandoe:

Nuo lf.lt ▼. ryto; t-l lr 7-1 V. V. 
Nedėldleniala nuo IS Ikt II diena

LIETUVIAI DAKTARAI FORD — 1931, Rumble seat coupe, 
juodas, 5 drat. ratai, tobulas ma
žas coupe...................................... $225

BUTCK 81 — Model 91. 5 Sedan. 
Juodas, 6 drat. ratai, geri tajerlal, 
mohair trim. Didelis, erdvus, sma
gus Buiek geram stovy .... $375

LASALLE — 1980, 5 pasaž. Sedan. 
Juodas. 6 drat. ratai. Sis Ta Šalie 
puikiai išrodo lr yra pirmos rūšies 
visame ...................................... $375

PACKARD — 1930. Light 8, 5 pa
saž. Sedan. tamsiai žalias, 6 .ratai, 
ekstras, labai puikus karas . . $395

PIERCE ARROW — 1930, 5 pasaž. 
Sport Phaeton, pilkas, 6 mediniai 
ratai. Gražus sportiškas atdaras ka
ras, tobulam stovy ................. $495

CHRYSLER - 1931, 2 pasaž. Con- 
vertlble Coupe, Rumble seat, Tan. 
6 drat. ratai. Gražiai Išrodantis 
coupe tobulam stovy ............ $395

FORD — 1930, 2 dunj Sedan, že
mai apkainuotas....................... .. $150

BUICK — 1934, Model 47, 5 paąaž. 
Sedan, kaip-naujas, m'ėiy6kA-4L ge
ležiniai ratai, garantuotas .. $725

BUICK - 1935. Jūs galite sutaupyti 
kelis šimtus dolerių ant 1935 Buiek 
sedan, kuris labai mažai tevarto- 
tas lr garantuotas kaip naujas.

BUICK — VISU MODELIŲ. Maty
kite mūsų dld) stakų pertaisytų lr 
garantuotų Buiek karų. Visų mo
delių. visokiom kainom.

BUICK *80 — Model 46S, 2 pasaž. 
coupe su rumble seat, French glue 
6 drat. ratai labai gražus coupe 
tobulam stovy ...................... $295

IR DAUGELIS EITŲ
Įdnokite savo dabartinį karą mainais ir balansą išmokėkite 

patogiais mėnesiniais mokesčiais.
384-8-60 Ogden Avė. - Chicago 

Cravvford 4100
KONTRARTORIAI

ŽELVIS BUILDING CO. 
Kontraktoriai

Statom naujus lr talsom senus na
mus. Mūro, cemento, medžio lr stog- 
dengystės. Lengvi Išmokesčlai arba 
cash. Gaisro apkalnavlmas — state- 
mental ’— ant namų ir rakandu.

8358 S. LITUANTCA AVĖ.
Tel. BOl’levard 6327

LIETUVIAI ADVOKATAI:
Telephone BOUlevard 2800

Joseph J. Grish
ADVOKATAS ir PATARĖJAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Res. 6515 8. Rockwell St.

Phone REPublie 9723 CHTCAOO

REAL ESTATE
Skolinam pinigus ant jūsų morgl-. 

člų, bonų. algos lr namų. Taipogi pe
rkam, parduodam — mainom morgl- 
čius, bonus, namus, ūkės Ir biznius. 
Turim apdraudos departamentų. Vie
šas Notaras.

J. NAMON COMPANY
6755 South Western Avenne

Tel. LAFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS TR REZ
2519 West 43rd Street

Valandos: Nuo 9 Iki 10 rytais — 1 
Iki 8 popiet -— 6 Iki 8:80 vakare. 
Nedėllomis nuo 11 ryto Iki 1 p.p.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Oermak Road
(West 22nd St.) 

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki 5 
Fanedėllo, Seredos lr Pėtnyčloe

vakarais 6 iki 9
Telefonas CANaI 1175

NAMAI: 6459 S. RockwėU St.
Telefonas REPublie MOO

Rez. 1460 No. Paulina St.
Phone ARMitage 0590

FERDINAND PETRAITIS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Suite 1009 — FRAnklin 6990
188 W. Randolph St.

Chicago

.M0RTCA6E BAHKERS

INSURANCE 
NOTARY PUBLIC 

PERKAM LIETUVIŠKUS 
BONUS

REAL ESTATE - STUNGIAM 
PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Reikalaujam 100 namų nž 
eash. 2 fl. — 4 kamb., 2 fl. — 
5 kamb., Brighton Park ir 
Marąųette Park.
2608 WEST 47th STREET 

Tel. LAFayette 1083

BIZNIERIAI. GARSINKITES 
“DRAUGE”

/


