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CHICAGO ALDERMONAI
DIDINA MOKESČIUS
TEISINASI, KAD TAS REIKALINGA
BEDARBIŲ ŠELPIMUI

NEW YORK. — Krikščio
niškos Doktrinos sanbrolija
Chicago aldermonų taryba mokesčius, kurie virto pirki
turės šiame mieste kateketinį
nacionalį kongresą spalio mė> vakar pripažino didesnius mo mo mokesčiais ir tuo būdu
nesio 4, 5 ir6 d; Šio kongre kesčius už nekilnojamus tur sunkiamas paskutinis kraujas
so laiku bus plačiau paskelb- 1 tus — 30 centų už kiekvieną iš biednuomenės. Dabar iškė
ta, kad užbaigtas kitas Nau* 100 dolerių įkainotos vertės. lė naujus mokesčius neva be
Pažymėta, kad tas reikalin darbių šelpimo fondui
jogo Testamento
angliškas
vertimas. Įvairių Amerikos ga bedarbių šelpimui.
Aldermonai teisinasi, kad
Kiekvienam žinoma, kad ir jie už priedinius mokesčius
kunigų seminarijų
Šventojo
Basto dėstytojai profesoriai be šių specialių mokesčių už balsavę majoro patariami, o
prisidėjo prie naujo vertimo. nekilnojamus, turtus mokes majoras nurodo į bedarbių de
Visas šis didelis darbas jau čiai buvo nenormaliai — per monstracijas, kokios vakar pa
atliktas ir daroma rankraščių daug dideli. Dabar gi dar di sireiškė miesto centre. Bedar
peržvalga. Po įvyksiančio ru desnė našta užkrauta namų biai šaukiasi maisto.
denį minėto kongreso tos pa- savininkams. Pirmiausia ši
Papildomomis žiniomis, šel
člos seminarijos
profesorių našta pasunkės ne tik namų
pajėgos pradės versti Senąjį savininkams, bet ir nuomas už piamieji bedarbiai, vyrai ir
moterys, sukėlė demonstraci
Testamentą. Naujojo Testa- butus mokantiesiems. Vadina
jas ir aldermonų rūmų galeri
mento atspausdinimas ims a- si, nuomosi už butus bus di
jose. Majoro įsakymu jie pa
Skiria- desnės.
p i e vienerius metus
Illinoiso gubernatorius ir šalinti ir po to balsuota skir
mas suaugusiųjų katalikų klu
ti naujus mokesčiui
bų ir kitų grupių studijoms. Chicago majoras padarė re
kordą sukeldami naujus mo- Į Vakar atnaujintas 45,000
Pažymima, kad naujas ver kesčius. Jie įvedė pardavimo šeimų šelpimas Chicago j .
timas yra žymiai pagerintas,
palyginus su Douay-Rheims
vertimu, kurį šiandien Ameri
kos katalikai vartoja. DouayRheims Senojo
Testamento
vertimas pirmąjį kartą spaus
dintas 1609 m., o Naujojo

BERLYNAS, liepos 8. —
Dancigo fronte šiandien ra
mu, išėmus Dancigo nacius,
kurie nusprendė toliau neigti
T. Sąjungos kontrolę ir igno
PARYŽIUS, liepos 8. —
ruoti jos skirta ten atstovą —
Miopijos užkariautojo maršalo P. B a d « i o žmona (sto
Vidaus
reikalų
ministeris
Saaukštąjį komisionierių.
vinti centre) pagerbiama Romoje, priimant fe, Šventojo Gra
lengro
sienate
kalbėdamas
pa
Tarp Londono, Paryžiaus
bo ordinan Šv. Grabo bažnyčioje.
ir Varšuvos vyksta diplomą-' reiškė, kad Prancūzijos vy
ss
tiniai pasitarimai,
kas turi riausybe kaskart vis stipriau
būt daroma, su įsigalėjusiais pasitvarko ir toliau neleis su
streikavusiems darbininjĮams
Dancigo naciais.
pasilikti fabrikuose. Sustrei
Anglija ir Prancūzija ragi
kavę darbininkai privalo ap
na Lenkiją, kad ji neignoruo
P A R Y Ž I t K liepos 8. ^ —
leisti fabrikus.
j,
I BUKAREŠTAS,
Rumunitų nacių veikimo Dancige.
M misteris sake, kad jo vy-ija, liepos 8. — Rumunijoje Prancūzijos U n i k a l ų vyriauLenkijos* vyriausybė kol kas
įdomėjo įvyriausybė iš pradžių pakentė; komunistams suvaržyta viso- sybė pagalia
nepalaužiama. J i sako, kad ji
kur radikašį darbininkų metodą, kadan-įkia veikla. Šioj šaly jie netu- kiais Korsi
nieko negali veikti, kadangi
s prieš dešigi nebuvo pagerintos darbo' ri teisės vesti raudonosios lai sukėlė rį
Dancige nekliudomos lenkų
sąlygos. Šiandien vyriausybe propagandos. Raudonieji agi- niuosius prancfizus.
teises.
Korsikoj ^ r a buvusio Pary
yra pripažinusi visus) darbi- tatoriai areštuojami
statomi
Žiniomis iš Varšuvos, lenkų
žiaus policija prefekto Chiaopozicija įspėja
vyriausybę, ninku reikalavimus ir darbi- stačiai karo teisman, o. šis ne
ppe tėviškė. ^Pereita savaitę
kad jei ji atkakliai bus prisi itinkai privalo mesti šį kovos, turi pasigailėjimo,
radikalai pabalino jį iš parla
rišusi prie Vkietijos, T. Są metodą.
Vakar, štai, karo teismas mento. Pa& ilinto^o bičiuliai
Išklausęs
jo
tos
"
g
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"
junga pradės uiti ir ignoruoti
nubaudė kalėti įvairiems ter ir sekėjai ausprendė turėti
kalbos,
senatas*
230
balsų
prieš
Lenkiją.
minams 19 komunistų, tarp politinį snsisinkima. Korsikos
vieną
reiškė
pasitikėjimo
vy
Kitomis žiniomis, lenkų vy
kurių yra viena moteriškė. autoritetai ^nedavė leidimo.
riaus
vbe.
riausybes tarpe reiškiasi nuo
Kaltinamieji teisme mėgino iš Tad jie sukilė.. protesto deBet
senatui
turint
posėdį
monių skirtumai Dancigo klau
siginti komunizmo, sakydami, moratra^jąsf Kairieji gaivagauta
žinia
iš
Citroen
a
u
t
o
ainiu. Nėra sutartinų idėjų
,,, i
5
,,, J r vakar nepaprastą, j&toHia blogai, bet maisto «gpekuliait-<
uoiė demens-,
nlobilių
fabriko.
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t a r p kariuomenes generallo in , . . T , . v, _ „ , ., , Tas negelbėjo,
žnybė Chicago miestą ir apy tai naudojasi kiekviena pro
trantus.
spektoriaus gen. Rydz-Smi- darbininkai uždare fabrike dui
šimtmečio vidurį padarė kai
linkes. Miestas laimingas tuo, ga, kad padidinus sau pelną.
Pasireiškusiose
riaušese
kadangi kompa.| p R E Z I D E N T A S
A T L A N .
gly, užs. reikalų ministerio J . rtnektorius
kurias pataisas. Paskiau at
Šalies vyriausybė imasi vi
kad nuo didžiojo ežero vėjadaug asmenų sužeista.
R Y S
N U K E N T E J U { j I U S
Bccko, prezidento Moscickio mja aU.sak.. pasahnti d u mliktos kelios mažesniosios pa
lio dvelkimas kiek mažina kar sų prieinamų priemonių, kad
Tas aiškiai liudija, kad įsi
ir premjero gen, Slavoj Skla- zmierius Po keletosi valandų'
taisos.
galėjusieji kairieji visur ima
ščius — neleidžia šilumai iš gelbėjus dėl sausrų nukentėju
dovskio. Jie sutaria tik vie direktoriai buvo paleisti. Vi
WASHTNGTON, liepos 8.
Šis naujas amerikoniškas kilti iki 100 laipsnių. Bet apy sius ūkininkus.
varžyti laisvę savo politi
daus
reikalų
ministeris
sena
nam dalyke, kad kaip ilgai
— Prez. Rooseveltas nuspren
vertimas atliktas stačiai iš linkėse kai kur šiluma tolo
niams oponentams.
te
nutylėjo
apie
šį
svarbų
įlenkų teisės Dancige nebus
dė ateinantį mėnesi (rugpiūlotyniško Vulgate.
NUTRAUKĖ SAVO
kai peršokusi 100 laipsnių.
vykį.
varžomos, Lenkija negali neig
čio mėn.) atlankyti nuo saus APTIKO DAUG JUODO
LAIDOTUVES
karščiai
Patirta, kad ši pati Krikš Miesto apylinkėse
ti draugingumo sutarties su
rų nukentėjusius plotus vidu
REFORMUOJA
PRANCŪ
GRANITO
čioniškos Doktrinos sanbroli nors didesni, bet pakenčiames
Anądien suvažinėtas ant ge
Vokietija.
rinėse vakarų valstybėse. Tuo
ZIJOS BANKĄ
ja stumia pirmyn kitą svarbų ni. Tenai daugiau švarumo ir ležinkelio, Kinzie ir Ogden
keliu jis nori patirti, ar vyKAUNAS. — Šiomis die- favhą _ Baitimorės katekiz- tyro oro. Dulkėtame ir su ne gat., nežinomas vyras. Viena
PARYŽIUS, liepos 8. - F i ****&•
* • * * » • Pagelba nomis skulptorius Robertas' m o r e v iziją. Pažymima, kad' švaru oru mieste jau ir 95 moteriškė koronerio teisme
nansų ministeris V. Auriol ""kentėjusiems ūkininkams y- Antinis važinėjo rytų Lietu
laipsniai sunkiai pakenčiami. rado, kad tai Fred Lang, 50
šis
katekizmas
yra
reikalin
ra pakankama.
Kas įdomiausia, kad oro biu
imasi "reformuoti Prancūzi
voje, ieškodamas tamsaus gra gas kai kurių išaiškinimų.
m. amž. 1645 Adams gat.
ras
nenumato
oro
atmainos.
jos centrinę banką.
nito paminklams kalti. Jis
Šiuose namuose Lang " b u r
DIPLOMATAS
REIKALIN
Praneša,
kad
ir
šiandien
sau
READING, Pa., liepos 8.
Banko regentų boardui įsa
Vievio ir Semeliškių apylin-' NEMUNO KRANTE RADO
dingėdavo' \ tad surengtos
GAS
"ATSILSIO"
lės
spinduliai
spirgins
Chica— Socialistų partiją apleido kyta visu reikalų vedimą perkėse aptiko gana daug juodo- VYTAUTO LAIKŲ PINIGŲ
jam šermenys. Per šermenis
gą ir apylinkes. Arčiau parku
per 40 metų buvęs šiosf parti- duoti direktorių komitetui iš
ir tamsiai mėlyno granito,
Fred Lang staiga grįžo naLONDONAS, liepos 8. —
gyveną žmonės įsusikrausto į
jos vadas James Maurer.
30 asmenų. Šin komitetan 10
kuris savo kokybe mažai kuo
BIRŠTONAS. — Šiomis
mo. Pasisakė, kad jis vienai
Jis pareiškia, kad partijos asmenų paskyrė vyriausybė, Anglijos užsienių ofisas pas tesiskiria nuo suomiško grani j dienomis ties Birštonu deši- parkus naktimis kiek prmmig- m n ^ b u v Q a p l e i d c g C h i c a _
jaunesnieji vadai vis daugiau 10 — nacionalė ekonomikos kelbė, kad gydytojų pataria to. Dar neseniai mūsų pamin- | n į a m e Nemuno krante, neto-' ti, kadangi per dieną įkaitinmas užsienių reikalų sekreto
ima sėbrautis su komunistais tarvba ir 10 — šėrininkai.
klų dirbėjai užsienyje pirkda- ( l i p l i a ž o ūkininkaitis Ž u k a s ] t u o s e b l l t u ° s e negalima mieNutrauktos šermenys. Neži
rius Edenas ima vieno mėne
ir partiją veda stačiai komu
vosi nemaža suomiško granito, I r a d o 6 Vytauto Didžiojo laikų goti. Tie laimingesni, kurie nomo vyro lavonas paimtas
nizmam Tas nepakenčiama ir STREIKININKAI SUNAIKI sio atostogas. Sako, Ženevai už tai sumokėdami nemažas m o n e t a s . Keturios yra vari- turi švaresnias rūšis. Rūsiuo
apskrities lavoninėm
pakirtusi jo sveikatą ir jis tu
jis ilgiau negali pasilikti so
NO DU BUŠUS
pinigų sumas. Dabar rastas Į ngB> 0 d v i sidabrinės- Sidab- se dieną ir naktį daug vėsiau.
ri
"atsilsėti".
cialistų partijoje, pareiškia
granitas bus galima naudoti j r i n e s e m 0 netose matyti 1423
Sausra ūkiuose daro milži
LONDONAS, liepos 8. —
Maurer.
CINCINNATI, O., liepos
l ir didesniems paminklams, j a r 1428 metų data. Rastuo- niškus nuostolius. Žiniomis iš Karališkam arsenale AVoolITAUJA ATSTATO
Maurer yra socializmo au- 8. — Remington-Rand kom
Antinis pirmą rasto granito | s i l l s p į n igus Žukas pasižadė-* Washingtono, vidurinėse va wieh ištiko sprogimas. Žuvo
PREKYBĄ
ka. Jis visą savo gyvenimą panijos streikuojantieji darpartiją jau parsigabeno į j 0 atiduoti bet kuriam Kauno karų valstybėse nebūta tokios 5 asmenys.
ir visą energiją paaukojo so-,bininkai Norwoodo priemiesKauną ir netrukus pradėsiąs
skaudžios saustros, kaip šieROMA, liepos 8. — Kadan
muziejui.
KAUNAS. — Dailininkas
cializmui ir tik dabar susipra. tyje sunaikino šios kompanididesnį
•
met. Didžiausi ūkių plotai su
gi bananinės sankcijos prieš^ 8 1 * 1 ' f**
Paminkl*
jos du busus. Kelios dešimtys Italiją panaikintos, Mus-soli-'
to daręs didelę klaidą.
KAUNLAS. — Lietuvos vai- javais visur tik geltonuoja, J. Petravičius jau kuris lai
asmenų sužeista su busų lan nio vyriausybė nuiprendė ai- ™ G ™ K V
» C H Q * - stybės teatro baletas po vyku Ganyklos stačiai išdegusios, kas piešia Karo muziejui di
SEKR. FARLEY UŽSIIMS gų stiklais. Vienasi busas bu statyti prekybą su pasaulin J
VED2IŲ KURSAI
sių gastrolių Monte Carlo i r . Vietomis žiogai ir kiti javams delį istorinį paveikslą iš lie
tuvių tremtinių gyvenimo 19POLITINE KAMPANIJA vo kupinas moterų streiklau
iš pat pamatų. Siunčiamos KAUNAS. — Šv. Cecilijos Londone^ namažą susidomėji kenksmingi vabalai talkinin
žių.
17 m. Sibire. Paveiksle vaiz
atstovybės į kitas šalis.
draugija nuo liepos 7 d. iki mą sukėlė. Dabar Amerikos kauja sausrai.
WASHINGTON, liepos 8. i Kelinta diena streikininkai
Pačioje Illinois valstybėje duojama didelė lietuvių de
rugpiūoio 6 d. Kauno konser lietuvis filmkiinkas J. Januš
— Paskelbta, kad paštų se-; kelia nepakenčiamas riaušes,
monstracija Tomsko mieste.
MJRE NUO ŠUNIO
vatorijos rūmuose ruošia mė kevičius pradėjo teatro bale žemės ūkis velka milžiniškus
kretorius J . A. Farley laiki
Baigs piešti už poros mėne
ĮKANDIMO
nesinius! vargonininkams ir to įdomesnes scenas filmuoti. nuostolius. Anot žinių, avižos
nai paliuosuojamas iš kabine MASKVOJE MIRC BUVĘS
sių.
chorvedžiams kursus. Kursų Nauja filmą bus demonstruos visur dingusios. Dings, ir korto ir iki prezidento rinkimų
KOMISARAS
Eugene Kovalčik, 7. amž., lektoriai: kan. A. Sabaliaus jama Amerikos lietuviams. nų derlius, jei artimiausiomis
jis uzsums politines kampam-! ^rACT^cr* T
O
**J
Filmą nepaprasta — filmuo dienomis nebus lietaus.
p
r
.
, .
MASKVA, liepos 8. — Mi- 13148 Buffalo ave., vakar mi kas, konservatorijos mok. A. jama natūrėmis spalvomis.
Kalbama, kad šaliai gali
re bolševikų buvęs užs. reika- rė nuo kaimyno šunio įkandi Kalinauskas, valstybės opejos vykdymu.
CHICAGO SRITIS. — Nupritrūkti maisto. O žemės ūSekr. Farley yra demokra- lų komisaras George Tchi- mo. O tas šuo, sakoma, sn- ro^'solistas A. Sodeika, komp.
tų partijos nacionalio komite- tcheriu (Čičerinas), 64 m. kandžiojęs ir kitus vaikus ir Jk. Račiūnas ir kursų vedėjas
Chicagon atvyko Čekoslova kio produktai tikrai bus neį- matoma giedra ir toliau šilkijos misija.
to pirmininkas.
amž.
perkami. Kad ir nėra taip ta.
yra palaidas.
' K o n r . Kaveckas.

NELEIS DARBININKAMS
LIKTIS FABRIKUOSE

KOMUNISTAI NETURI KORSIKOS RADIKALAI
"ROJAUS" RUMUNIJOJE PUOLA IŠINHIOSIUS

l

KARŠČIAI IR TOLIAU ŽNYBIA
CHICAGO SRITĮ
NENUMATOMAS NEI LIETUS, NEI
VEŠESNIS ORAS

SOCIALISTU PARTIJOS
VADAS APLEIDO PARTIJĄ

ORAS

~ w

D R A U G A
DĖL RINKIMŲ LIETUVOJE

•'DRAUGAS"
L1THUANIAN DAILY F R I E N D

Tautos'' 2 nr. rašydamas apie Lietu
Published Daily, £xcept Sunday.
vos seimo rinkimus, sako: " B u v o renkami
SL'BSCKIPTIONS: L'nited States and its possessiojoa:
One Year — $6.00; Six Months — $3.30; Three Months iie partijų atstovai, kaip seniau buvo, bet
— $2.00; One įMonth — 75c. Kurope — One Year —
$7.©o; Six Momh3 — $4.00; Copy — .03c. Canada & atskiri asmenys, turintieji visuomenės pasi
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krieiuose, panašiai kaip Amerikoj".
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Be reikalo " T - t a " taip rašo. Rinkimai
į seiimj. pravesti visai ne taip, kaip Ame
"DRAUGAS"
rikoj. Gal būt, kad kandidatais statyti aps-,
Skelbimu, kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrąžina,
krieiuose žinomi žmonės, tačiau juos statė
jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam tiks
lui pašto ženklų.
ne visuomenė, bet tautininku, partija. Del to
Redaktorius priima — nuo 4 vai. ligi 5 vai. popiet
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius.
ir pats seimas yra partinis.
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stybėse prenumerata: Metams — $7.00; Pusei metų
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vėžes", bet mes to nelaukiam. Vienos par
tijos žmonių sudarytas seimas nėra jokia
tautos atstovybė ir dėl to jis nepajėgs sunormuoti valstybės gyvenimo.
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L. R. K. S. A. Prezidento Raportas
Jubiliejiniam"" '
(Tęsinys)
Čarterio Įregistravimo

solvent to permit tlie transfer.
Very tiuly yours,

reikalai

E. S. Josepfc

Massadiusetts
valstybės
Deputy Insurance
kuopos jau dešimts metų skai
PO SVIETĄ PASIDAIRIUS šiek-tiek dolerių, vėl kažkur
Commissioner'
\
tomos nelegališkomis ir nega
——:
išskrenda.
Pastaruoju laiku
linčiomis veikti. Tokia padė
Turint po ranka tokį lai
Svieto ir gamtos mylėtojui vienas tokių paukščių tupėjęs
tis yra nepakenčiama. Tai ai šką, Pildomasis Komitetas sa prof. Ivanauskui, gyvenam lietuviškų laisvamanių lizde
škus nuostolis organizacijai ir vo posėdyje 1935 m. spalių 1S čiam Kaune, paskelbus atsi- buvo vardu Norkus,
begalo didelis apsunkinimas d. priėmė tokio turinio rezo- šaukimą į visus gamtos myRytoj pašnekėsime apie kiSus-mo veikėjams. Taip pat
lėtojus, kad praneštų jam, ar tokios rūšies paukščius.
yra su Connecticut valstybėj
" Atsižvelgiant į tai, kad nėra kur pastebėję retai Lieveikiančioms kuopoms, nors
yra būtinai reikalinga re tuvoje užtinkamų paukščių,
Užėjau aną dien m reikalu
ANGLAI DOMISI BALTIJOS KRAŠTU centre jos nesiskaitė suspen
gistruoti L. R. K. S. A. ča- pirmas pranešimą per Kauno pas pp. Pipsikus. Randu vieKODĖL NESUSITAIRIAM
duotomis.
l
rterį Mass. ir Conn. valsty " K u n t a p l į " padarė H. Dau- šnią Magdę T.umorienę. Mum*:
Eltos žiniomis, latvių užsienių reikalų
bėse, Pildomasis Komitetas, tartasi. Jis rašo:
Amerikos lietuviams yra reikalinga vieį basikalhant,
staiga
atbėgi
Nors ir pirmiau buvo sten
ministerijos generalinis sekretorius Munte
susirinkęs 1935 m. spalių
n\bė.
To niekas negali ginčyti, berods, ir ne
" I š pradžių teko pastebėti Pipsikų mažas vaikutis^r pri
ras grįžęs iš Londono padarė pareiškimą a- giamasi pašalinti kliūtis čar
ginčija. Tik, žinoma, vienybė vienybei ne- i1
17-19 d., išklausęs čarterio paukščių, kurie iš Lietuvos ėjęs prie Tumorienės sako:
terio registravimui tose val
pie savo kelione.
lygi. Mes nenorime vien tik vienybes vardo,
registravimo komisijos pla- 'išskrenda į šiltesnius kraštus.' — Tetyte, pasakyk man, ai
stybėse: pertaisyta konstitu
bet kad ištik rujų toji vienybė veiktų. Pa
Apie savo buvimą Londone Munteras
taus pranešimo, nutarė da- Vieni tų paukščių išskrenda tave kipšas ir balų iškasė?
cija prisitaikant prie tų val
staruoju laiku tą klausimą gana plačiai sva Brivos Žemės bendradarbiui pareiškė-, jog
stybių, samdyta advokatai, ta
ryti žingsnius.
iper demarkacijos liniją į pie— Ką tas reiškia, vaikuti.'
rsto p. L'osis. Jis norėtų, kad katalikai ir jis savo atsilankymu Londone esąs visiškai
Kadangi iš autoritetingų | tus, kai Lietuvoje išperi kokį Ką tu niinini! — pakiause"
tautininkai sudarytų lyg ir bendrą fronte) patenkintas, nes jam pavykę atlikti savo čiau paskutiniais metais, be
šaltinių sužinota, kad čarte- | suklastojimą ar išaikvojimą. Tumorienė.
Vilniaus vadavimo darbų dirbti. Tam tiks uždavinius. Esą, galima laukti, kad laikas rods, bus radikališkiausi ir ti
rio įregistravimui trukdo j Kiti vėl po nenusisekusio per— Ba, kada tėtis paniat.f
lui be Federacijos esą reikalinga sudaryti nuo laiko pasireiškiančios kliūtys gyves kriausi žygiai padaryta. Tiki
Lėšų Fonde esąs $16,025.25 I ėjimo svetimoje kasoje skren- tetytę ateinant pas mus, pik j
kitas centras.
niems prekių mainams tarp Didžiosios Bri masi, kad tai netrukus atneš
deficitas, padarytas gym- da į Braziliją, Čili, Argenti tai pasakė: kibą kipšas t t |
tanijos ir Latvijos būsiančios pašalintos. Mu teigiamų rezultatų.
Tuo klausimu mes savo laiku jau esame
mui Sus-mo turto, tuomet ną, Uragvajų ir kitus Pieti bobą iš balų iškasė.
nteras apie savo pranešimą užsienių reikalų
Gavus
tikras
žinias,
kad
į
pasisakę. Dabar paduosime, ką apie tai ma
buvusio New Yorko valsty nės Amerikos kraštus. Tai įinstitute pasakė, kad pagal to instituto tra
no "Darbininkas r>.
Massachusetts valstybę tol nebėj, tą deficitą nutarė pa rodo jų paukštišką prigimtį, I Prieš mėnesį mano burdingdicijas jis plačiau apie tai negaJįs pasakyti.
ii
Xa, čia ilga istorija, tiek ilga, kad Tačiau jis galįs konstatuoti, kad susidomėji įeisim, kol bile kuriam fonde
dengti perkeliant atatinka nes jei jie nebūtų paukščiai, bosienė Vincė Skalbienė pasjeina per visų išeivijos gyveninių. Ta istorija mas Baltijos valstybėmis i r Baltijos politi bus deficitas, Pildomasis Ko
mą sumą iš Apdraudos Fo skristų į Šiaurės Ameriką, šaukus savo mažą sūnelį bamitetas
ieškojo
priemonių
pa
nupasakoja, kad ims katalikai niekados ne ka pasirodęs daug didesnis, negu jis spėjęs.
ndo į Lėšų Fondą.
Bet kadangi ir Šiaurės Ame- ra:
dengti
Lėšų
Fondo
deficitą.
buvom apleidę tautos reikalus ir, nežiūrint
r
.
i
"Mūsų uždavinys, baigė Munteras, ne
Šį nutarimą
Pildomasis
vis pasikartojančių' nusivylimų, stengdavo duoti tam susidomėjimui atslūgti. Tai galičia atėjo į pagalbą V. KvieKomitetas padarė pasire rikoje tokius paukščius, kaip:, i —Henri, nevalia man, nei
mės dirbti iš vieno su visokiais bent kiek ma pasiekti išmintinga ir nepriklausoma už-1 tkauskas, čarterio registravi
miant L. R. K. S. A. kon ir Lietuvoje, sodina į narve-, kam kitam meluoti.
Žiūrėk,
pakenčiamais lietuviškais elementais. Tas sienių politika, o taip pat intensyviais eko mo' narys, kuris C. A. Falve-1 stitucijos 128 straipsniu, 2
liūs, tai jie ir skrenda tik į j tavo lx>butė niekad nemelavo
kroniškai nesisekdavo. Kas darvti toliau? noininiais ir kultūriniais santykiais".
llio padedamas įteikė prašy- , paragrafu, jį autorizuojan Įlietus. Bendrai visa ši spar-, ir už tai dabar danguje gy0
čiu: " J i e laikys savo glo nuočių grupė vadinas paukš-!vena.
Ar vėl pakartoti žinomą jau eksperimentą
Žinant apie vokiečių užsimojimus žūt i m Į F e n n - valstybės apdrauir dar kartą nusivilti? Jei kam dar neužten būt veržtis į Baltijos kraštą, labai yra svar-.dos departamentui memoranboje visą Susi v. kilnojamą čiais, kurie savo lizdą teršia." j Henri įsidėmėjo tuos moka prityrimo, gali bandyti, bet išvada iš an bu, kad Lietuva, Latvija ir Estija ne tik |durną, kuriame prašė leidimo
jį ir nekilnojamąjį turtą,
Nors Dautartas sako, kad Į tinos žodžius. Per mėnesį jis
ksto numatoma: viens dirbs, kits išnaudos.
turės teisės iškolektuoti, aj savo tarpe palaikytų koglaudžiausius santy- perkelti iš Apdraudos Fondo
tos
rūšies
paukščiai
pastebėjo,
kad meluoja
papą,
iš seno
krajaus
į Pietųskrenda
Ame sesuo,
broliukas
dėdė, teta
ir
"Geiift. Uosis tiek idealus ir taip toli į kius, bet ir vestų užsienių politiką tokia $16,025.25 į Lėšų Fondą, nes j pginti, paskirti, išmokėti,
riką, ale kai kada pasitaiko net pati mama. Vakar per va
ateitį žiūrįs, kad tie mūsų stambūs nesuta kryptimi, kad pelnyti paramą ir anglų vi ta suma išleistai teismo lėšoms
investyti į kiekvieną ar iŠ
išgirsti jų ir pas mus. Jei karienę motinai kažką pamela
rimai jam atrodo tik mažmožiais, palyginus suomenės ir politikų.
kiekvieno Susiv. fondo ar
padengti
ginant Apdraudos
tiesioginiai negali iš seno kra vus,
vaikutis staiga pravirko.
su didingais tautos uždaviniais. Deja, mū
fondų
prisilaikant
laiduotų
Fondą, kuomet jis buvo pa
jaus čia atskristi, tai skrenda! — Na, ko dabar verki? —
sų, dabarties sekėjų, akiratis daug siaures
Konstitucijos teisių ir pa
DAR DĖL NAUJOS BOLŠEVIKŲ
tekęs į resyverio rankas pa
pro Braziliją, Argentiną ir paklausė motina.
nis, bet užtai mes gerai galime įžiūrėti, kad
KONSTITUCIJOS
darytų nutarimų Susiv. sei
sekmėje "garsiosios" P. Lu
kitus šiltus kraštus. Atskri
esamuoju momentu " t a u t i n i a i " materialistai
— A, fui, mama, — atsa
muose", taip pat 1931: m.
koševičiaus bylos 1928 met.
puikiai išnaudoja tautinį idealistą".
dę čia susisuka lizdą pas va ko Henri, — aš nenoriu be
Kaip jau buvo rašyta, Sovietų vyriau
48 seimo nutarimu:
S1UO
J V. Kvietkausko ir adv.
dinamus tautiečius-laisvama- mamos, papos, sesutės, bro
Tame didžiausia kliūtis ir yra, kad tau sybė paruošė naujos konstitucijos projektą,
Seimas nutaria pavest Pi nius arba cicilistus ir juose liuko ir kitų vienas su bobųiš
tininkai, kaip Lietuvoj taip ir čia, savo as kurį centrahnis vykdomasis komitetas, Sta FalvelJo memorandumą
ldomam Komitetui galę, pri peri dolerius. Kai prisiperi te danguje gyventi.
mens reikalus stato aukščiau visko. Dėl to lino pasiūlymu, priėmė. Projektas yra pa Penn. Apdraudos departame
silaikant legalių būdų, ne
skelbtas ir bus galutinai apsvarstytas ir pri nto gauta toks atsakymas:
su jais sunku yra susitarti ir susikalbėti.
imtas per visuotinį sovietų suvažiavimą, kurs
atidėliojant, išlygint Lėšų rys platesnė dirva mūsų or- iškilmingai švenčiame auksinį
"
I
have
again
reviewed
bus sušauktas š. m. lapkričio 25 d.
Fondoi deficitą, kuris lai ganizacijos veikimui, nes bus jubiliejų.
tlie
file
in
eonneetion
with
DĖL VOKIEČIŲ GRASINIMO
Naujos konstitucijos projektas turi 12
komas svarbiausia kliūtimi pašalinta nariams sunkumai,
Pildomasis Komitetas, pasi
the
reąuest
of
your
elient
straipsnių ir 146 paragrafus. Pagal projektą,
čarterio registracijos gavi kokius jie dabar turi pakelti. tikėdamas, kad jūs, gerb. at
Vokietijos naciai ir vėl ima bauginti sa aukščiausioji valdžia- priklausys naujai su
for tlie approval of this
mui";
ir Deputy Commis
stovai, tam sumanymui nesi-i
ve* kaimynus. Jie naudojasi Tautų Sąjungos daromai aukščiausiai sovietų sąjungos tary
Department in the matter
L. R. K. S. A. Istorijos
sioner E. S. Joseph laišku
j priešinsite, istorijai rašyti pa
autoriteto visišku susmukimu, riaušėmis Pra bai,
of transferring
sufficient
Reikalas
kuri leis įstatymus, o jos prezidiumas
iš 1935, Oct.".
kvietė gerb. dr. Kan. F . K e 
ncūzijoj ir kitomis tarptautinėmis kompli kartu bus ir aukščiausias vykdomasis orga
funds from the Mortuary
Laimingi
esame,
kad
sulau
Kadangi be $16,000.00 iš
kacijomis. Pastaromis dienomis jie rimtai nas.
mešį, Dotnuvos Žemės Ūkio
Aukščiausioji taryba bus renkama vi
Fund to the Expense Ac
kėme
savo
brangios
organi
grasina Dancigo užgrobimu. Nors Anglija ir suotiniu, tiesioginiu ir slaptu balsavimu. Bal
leistų gynimui L. R. K. S.
Akademijos profesorių, kuris
count, in order to balance
zacijos
.auksinio
jubiliejaus.
Prancūzija esančios pasiryžusios Dancigą gi savimo teisę turės visi, sulaukę 18 metų am
turto New Yorko valstybėj,
savo laiku yra nemažai Susthe deficiency in the latter.
nti, tačiau pasaulis nedaug tam tetiki. J u k žiaus, piliečiai, vyrai ir moterys, bet kandi
trūksta $7,000, kad paden- Tuo didžiuojamės ir džiaugia- mui dirbęs ir už tai pelnęs
Under
the
la\v
as
it
extos valstybės taip kalbėjo ir kitais panašiais datus galės statyti tik komunistų partija ir
gti Lėšų Fondo deficitą, dėl [mės. Pildomasis Komitetas garbės nario vardą. Medžia
isted
at
the
tinie
of
my
atvejais, tačiau kalbos pasiliko kalbomis. Ką profesinės organizacijos.
to, laikantis tų pačių tei manė, kad neužtenka džiaug ga istorijai jau pradėta rink
letters of January 25 and
Hitleris užsimojo, tą laimėjo; ko siekė MJUssių, duotų Pildomajam Ko tis. Kuo nors reikia jubilie ti. Kan: Kemėšis dirbo visą
Nors šią naują konstitucijos projektą
Februarv lst, it was imsolini, to atsiekė. Nieko negelbėjo nei Tautų
mitetui, nutarta tą sumą iš jų paminėti, reikia kokią at mėnesį. Už tą darbą skyrėme
bolševikai ir įgyvendintų, tačiau politinė pa
possible for this Depart
Sąjunga nei kas kitas. Nekifcaip bus ir su
dėtis ten nepasikeis, nes kandidatus į tary
Apdraudos Fondo perkelti mintį palikti. Dėl to jis nu $100.00 honoraro.
Dancigu, jei kuomet jie pasijudins jį už
ment to give its approval
bą galės statyti tik komunistai. Rinkimai
tarė prašyti jūsų, gerbiamieji
į Lėšų Fondą".
Taigi, prašau istorijos leiimti.
to such transfer of funds.
eis tokiu būdu, kaip prie Mussolinio Itali
auksinio jubiliejaus seimo at limo klausimą leisti įdėti
Paruošus
1935
metų
rapor
However,
under
the
new
Kalbant apie Dancigą, iškyla kitas di- joj, prie Hitlerio Vokietijoj ir prie Smetonos
stovai, duoti užgyrimą ir asi- Į^inio dienotvarkėm
Fraternal
Benefit
Societą
valstybėms.
Pildomasis
Ko
dėsnis ir pavojingesnis klausimas. Pikti lie Lietuvoj.
gnuoti reikalingą pinigų su
ties
Act,
passed
by
the
lašt
mitetas
nutarė
jį
įteikti
Mass.
(Daugiau bus)
žuviai kalba, kad Vokietija yra slaptai su^
mą L. R. K. S. A. istorijai pa
M
Session
of
the
General
Asir
Conn.
valstybėms.
Mass.
Birželio
mėnesyje
išėję
biznio
žurnalai
i
* sitaru>i >u Lenkija už Dancigą
atiduoti"
rašyti ir išleisti. Tam tikslui
sembly and approval by tlie valstybės departamentui as
- j a i Lietuvą ir Ukrainos dalį. Apie tai seniai džiugina savo skaitytojus statistiškomis vžireikės keliolikos šimtų dole- "ARKIVYSKUPAS JURGIS
1 yra kalbama, bet kiek tame teisybes, ne niomis apie biznio gerėjimą. Esą nuo pat Governor on July 17, 1935, meniškai įteikė K. Vencius, rių. Bet tai bus investmentas. MATULEVIČIUS. Labiau ii
it is our opinion that we Conn. valstybės departamenlengva yra pasakyti. Faktas yra, kad ir vo- depresijos pradžios tokio pagerėjimo dar
labmu a u a
Neabejojama,
kad
d
a
u
g
u
m
a
'
« P a t i k ė j i m a s Siuc į
.Jciečių ir lenkų apetitai yra tikrai dideli. Jie nebuvę. Be abejojimo, apie tai smagu, ir
may now eoneur in such tui įteikė sekr. J. Šaliūnas ir
nariu norės istorijos k n y g ą ' Š v e n t n V y ru > m u s « m y U , " u W U J
^ * daug ką norėtų praryti. Tik bijo, kad neap girdėti. Tik darbininkai visai dar nedaug
practice under certain cir- akt Merriman. Yra daug vil įsigyti ir už tai, žinoma, t u - | t l e & u - Nebetoli gal ir tie lai
jaučia
pagerėjimą:
daug
jų
tebėra
be
darbo,
žioti per daug didelio kaulo, nuo kurio ga
eumstances, if not by ae- ties, kad Mass. netrukus le- rės užmokėti nustatytą kny-, k a i > k a d a D i e v a s l e i s & &V+ i
o
dirbantieji
yra
verčiami
dirbti
už
mažą
lėtų užspringti. Lietuva šiandien ne taip
tual approval, a t least by 'galizuosiinės. Čia turiu primiti šventuoju paskelbta.
atlyginimą,
už
kurį
darbininkas
su
šeima
gai
kainą.
jau lengvai duosis užimama. Jei kas ją ir
refraining from disappro-|nti, kad tuo reikalu daug rūužimtų, nelengva būtų išlaikyti. Priešai tą negali žmoniškai pragyventi.
Knyga parašyta ne vieno
ving such a transfer of .pinasi ir dirba K. Vencius.
Kiek žinau, jau keliuose
žino. Jei nebūtų taip, seniai jau Lietuvą
fundg.
Jam į talkai eina kim. Pr. Ju seimuose buvo keliamos įsto žmogaus, bet daugelio mūsų
" K i p a ' praneša, kad dabar Maskvoj
būtų palaidoję. Svarbu, kad Lietuvos viduje
Lietuvos profesorių, kunigų,
ras ir kiti to krašto liet. ka
\
dar
yra
98
rusą
cerkvės,
2
kat.
bažnyčios,
būtų ir tvarka ir vieningumas. Kad visa
Tlie oomlitionsMiiiiler this
talikų veikėjai. Manome, kad rijos leidimo klausimas. Va-1 mokytojų. Knyga yra didele
mūsų tauta būtų pasiruošusi vieningai ginti 1 liuterių maldos namai ir 2 sinagogos. Prieš
forni of approval inay be ir į Conn. valstybę galėsime dinas, reikalas jau seniai yra | BU stipriais kietais viršais, su
nuo priešų. Tiaila, kad tautininkų partija, karą buvo 1624 rusų cerkvės ir koplyčios, 5
pribrendęs. Dėl to ilgiau, n * persiuntimu kaina $1.90.
granted a r e (a) thaf the netrukus įeiti.
kuri šiandien turį savo rankose valstybės kat. bažnyčios, 3 liuterių maldos namai ir 6
Laimėjus čarterio registrą dos, negalima ir nėra reikalo
"DRAUGAS"
vairą, didžiųjų pavojų akyvaizdoje nesisten sinagogos. Iš 11,000 anksčiau buvusių dva
by-laws provide for Mor
1
gia atstatyti tautoje taip reikalingą vienybę . sininkų beliko 200.
vimą tose valstybėse, atsida- laukti. Ypač dabar, kuomet 2334 S. Oakley Are. OhicagoJ
tuary Fund is sufficien
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VARGŠAI ŪKININKAI

PITTSBURGHO LIETUVIŲ ŽINIOS
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Visi j Talka
* r skaitlinga atsilankymu į
į Dienraščio " D r a u g o ' ' m e ^ Paniką.
jfinis piknikas j a n g|ap a f ;j Į ^
^ vjg0gft k o , o n i j o g e
yykg ]iepos 12 ^ nailiam m
platina " D r a u g o " pikniko
„ ^ p a r k e _ ViMūm
a
l
K
tikietus, kviečia svečius, ren
neliuose, 135 Archer ave. Vi ka dovanas restoranui ir binUžbaigus susirinkimą, pra siems y r a gera proga prisi
dėjo savo draugišką vakarė dėti prie palaikymo dienraš go žaidimui. Visi biznieriai
lį, kuriam tvarkiai skanaus čio " D r a u g o " . Visokiais bū kviečiami prisidėti. Prisidėju
užkandžio parūpino Ona Ku- dais galima pagelbėti "Drau- si e ji būna skelbiami dien ran
ku^ioniene i r Ona Seiliene. gui": žodžiu, darbu, raštais, tyje.
Rap.
Tie draugiški vakarėliai vi
soms labai patinka.
MISIJŲ REIKALU

surc Chėst" su šimtu lininių
dovanų parapijos labui gerai
pavyktų. P r i i m d a m o s visos
klubietes po pluoštą tikietų
pažadėjo nuoširdžiai pasidarbuoti.

Vargšai ūkininkai! Lietuvos
Nesitikėjo, kad negeisti
Sunkus laikai naujos baudžiavos
R E D A K C I J O S
A D R E S A S :
Jiems vėliai galėtų ateiti,
Pittsbnrgh'o Lietuvių Žinios
Kad tautą valdyti "išrinktieji''
409 Tabor Street, Esplen, Pittsburgh, Pa.
"Smetonos", ką save garbina
KOSTANTAS J . VAIŠNORAS, generalis agentas
I r tautos vadai "pašauktieji",
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, P a .
Kaip jie patys save vadina,
Telephone Hemlock 2204
Juos negailestingai suspaustų,
I r mokesčius nepakeliamus
VAIZBOS BUTAS RENGIA
Jiems už kąsnį žemės užkrautų,
Atimtų iš jų ūkius — namus,
IŠVAŽIAVIMĄ
Kad pinigų surinkus daugiau,
Gausybei šnipų užlaikyti,
Iš š v . Kazimiero
Paskirta du Tėvu Marijonu kunigai misijoms Amerikoje
K a r t kartėmis lietuvių iš
Garnys aplankė Lukėnų naKurių pagalba galėtų ilgiau
Parapijos
mą ir paliko sūnelį, kuriam !— kun * J* Mačiulionis, M.I.C. ir kun. A, Morkūnas, M.I.C.
eivijos tarpe keliamas obalsis
Save valdžioj pasilaikyti.
Su
— savas pas savąjį. Ir, rei
prie
šv.
krikšto
suteikta
var-1
misijomis pradės važinėti rugsėjo menesj.
Gan sunkios jiems buvo i r skaudžios
Praeitą savaitę, grįždami iš
kia pripažinti, gyvenime šis
das Leonas.
Visi gerb. klebonai, kurie nori gauti misijonieriu prašo
Dienos, bevelkant svetimųjų
obalsis atranda vis daugiau Thompson, Conn. į Chieagą
mi kreiptis sekančiu adresu:
Jungą, bet prie savosios valdžios
pas
mfkšą
kleboną
buvo
su
ii' daugiau visuomenes pritaNepagerėjo buitis jųjų!
KUN. J. MAČIULIONIS, M.I.C,
au, kad. Barbora Ža.stoję:
Marian
J
H
Ils
sominaiiriino. Jau turimei savųjų tarLaisves Sūnus limieuG paslydus sunkiai už
2334 So. Oakley Ave.,
5ee
Re
k/torius
Didž.
Gerb.
T»e nemažą skaičių lietuvių,
Chicago, Illinois
|
sigavo. J i y r a nafrė\ moterų
Vienas
neįgali
namo
parnešti,
žada papasakoti daug įdomių klubo ir tretininkų. Linkime
kurie, kada tik galima, atlie^ Kun. Dr. Kulikauskas, Prof.
P.S.:
Prašome gerb. klebonų kaip galima anksčiau savo
fca įvairius reikalus savųjų Kun. Dr. Vaitkevičius, Kun. o valgio užtenka visam mene- dalykų apie seimą) ir Federa- jai greit pasveikti.
prašymą atsiųsti, kad būtų galima geriau sudaryti misijų
Maeiulionis
ir
Kenosha,
Wis.
siui.
cijos Tarybos posėdį. Visi ne
tarpe. Taip i r turi būti, nes
maršrutą.
susipratęs lietuvis biznierius, lietuvių klebonas kun. An- " B i n g o " mūsų ruimingoje, kantriai laukiame naujienų.
KUN. J. MAČIULIONIS,
M.I.C,
Liepos
.5
d.,
sodalietės
ėjo
a r profesi joną las, iš pat pri driiišis. Atlaikę šr. Mišias, ap švarioje svetainėje lošiama
misijų tvarkytojas.
bendrai
prie
šv.
Komunijos
gimties turi nepaprastą prie žiūrėjo mūsų High Sehool, kas trečiadieniais iri sekma
lankumą saviesiems i r iš tosknygyną, laboratorijas, gim dieniais 9 vai. vakare. Eiki Šis - Tas Iš West End ir laikė mėnesinį susirinkimą,
%
priežasties savieji, turėdami nastikos kambarius, svetainę me visi'. J u o daugiau tikietų Pittsburgho Padanges kuriame tarėsi šį tą surengti
parapijos labui.
Spirgutis
l)i/nio a r profesijos reikalus, ir t.t. Tą pačią dieną pas mus įsigysime, t u o bus geresne
Pusmetiniame direktorių susirinkime birželio 24 d.,
su savaisiais atsiekia dau2 lankėsi ir daugiau žymių sve- proga laimėti net penias bu-j L i e p o s 2 d., Šv. Vincento
1936, Simano Daukanto Federal Savinas and Loan Asabipusiškos naudos.
|čiu: kan. P . Kemėšis grįžda- į gelius valgių.
Bingindnkas | m o t e r ų ( k l u b a s laike mėnesinį j 2 džiaktetai, Dvigubas
soeiation of Chicago, vėl perl>alsavo ĄO/c dividendą ant
... .
,
.
mas iš Chicagos iš LRKSA j
—
susirinkimą, kuriame pirmini-1 Cellophane, Palaiko Šviežią
visų taupymo skyrių.
rittsbnrghe j a u nuo kiek seimo ir Federacijos Tarybos
J a u parvažiavo Juozas T a - ' n k e Ieva Miller i r klebonas Rinktinio Derliaus Tabaką
Dividendai v r a išmokami nuo Liepos pirmo (July
laiko gyvuoja lietuvių biznie posėdžių sustojo dieną pralei
Jst).
mkevičius, delegatas į LĖKS karštai ragino klubietes, kad "Dvigubai-švelniuose" Old
rių bei profesijonalų organi sti Pittsburghe i r apylinkėje.
Štai ir vel Simano Daukanto Federaiė Spulka per
seimą. Artimiausioje ateityje pradedant darbuotę "Treau- Golds.
tikrina Chicagos lietuvius, kad patogiausia vieta taupy
zacija, vadinama Lietuvių Pirmadienį lankėsi kun. BriVaizbos Butas. Toji organiza
ti savo pinigusi yra Simano Daukanto Federal Savings
gmonas iš Easton, Pa., įstei
and Loan Association of Chicago, kur kiekvieno asmens
cija visuomet buvo i r yra prie
gėjas &v<\ Jėzaus Širdies Ko
pinigai yra apdrausti iki $5000.00 per Federal Savings
lanki i r ištikima obalsiui sa
K
R
A
U
T
U
V
I
N
I
N
K
Ų
A
T
Y
D
A
I
!
ngregacijos, taipgi šią savai
and Loan Insurance Corporation, Washington, D. C.
vas pas savąjį. J o s nariams
Simano Daukanto Federal Savings and Loan Asso
tę buvo su reikalais atvykęs
visuomet yra arti širdies Lie
ciation of Chicago randasi labai patogioj vietoj, po ant
ir kun. Urbonas iš Dubois,
rašu 2202 West Cermak Road, skersai Metropolitan
tuvos i r lietuvių (savųjų) lai
Pa., " P a ž a n g o s " leidėjas - re
State Bank.
mė i r gerbūvis, todėl jie yra
daktorius.
Simano Daukanto Federal Savings and Loan Asso
visuomet pasirengę teikti sa
ciation of Chicago investuoja pinigus tik ant pirrmj morviesiems nuoširdų, prielankų
gičių mažais mėnesiniais atmokėjimais. Paskolos daro
Sodalietės i r Federacijos 52
mos nuo 5 iki 15 metų.
ir teisingą patarnavimą,
o skyrius tariasi laikvti susiNamu savininkai reikalaujantieji morgičiŲ visados
kaip kada i r paramą. J i e ge rinkimą sekmadienį, liepos 12
kreipkitės į
rai atjaučia savųjų prielan d., tuojau po sumos, kad pa
kumą, didžiuojasi
turėdami sitarus apie rengiamąjį į Aknodaugiausia savųjų kostu- domo sodą išvažiavimą, kuris
SJMAWI>At)KANTO
nierių tarpe ir visuomet sten žada įvykti liepos 26 d. So
ALSAVINGS
giasi palaikyti su jais gerus dalietės laiškais žada pasi
AND LOAN ASSOCIATION
Of CHICAGO
santykius.
kviesti vaikinus i r juos gra
i

'•"•'™

m
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GERA ŽINIA CHICAGO LIETUVIAMS

Paprastai, kostumeriai, da- žiai pavaišinti. Tai jau trcrvdami bizni bei lankydami eią kartą mergaitės vaikinus
profesijonalus, remia tuos bi vaišina. Xa, kažin kada mūsų
znierius i r profesi jonalus. Da vaikinai merginas pavaišins?
bar biznieriai bei profesi jona- Susirinkimo sėkmes paskelb
lai sumanė parodyti savo prie sime kitą savaitę.
lankumą bei dėkingumą kosPo trumpos, visai nesitikė
tumeriams lietuviams. Pittsburgho Lietuvių Vaizbos Bu tos, ligos pasimirė a. a. Jonas
tas nutarė šįmet surengti lie Janušauskas, vienas žymiau
tuviams milžinišką išvažiavi- sių Šv. Kazimiero parapijos
imą Lietuvių ūkyje (Lithuani- choristų. D a r jaunas vyras,
an Country Club). Liet. Vai vos tik 38 metų, pasižymėjęs
zbos Buto nariai,- i r abelnai pasaulinio karo J . A. Valst.
lietuviai biznieriai, sudėjo pa kareivis. Už t a t kareiviškai
matinį kapitalą geram suren ir palaidotas iš fcr, Kazimie
gimui ir įvykinimui šio išva ro R. K. bažnyčios parapijos
žiavimo. Biznieriai bei profe- kapinėse šeimyniškame skly
sijonalai dalins savo kostu- pe liepos 7 d. Žmonių prisi
meriams tikietus, su kuriais rinko pilna bažnyčia. Nema
lietuviai nemokamai bus veža buvo ir kareivių, kurie ka
žami į gražų Lietuvių ūkį. Į- rtu buvo mūšio laukuose Pra
žanga į išvažiavimo vietą taip ncūzijoje. Choras, vadovau
pat bus nemokama. Paįvairi jant muzikui Medoniui, gra
nimui išvažiavimo Vaizbos žiai giedojo gedulo mišias.
Amžiną atilsį duok jam,
•Buto komitetas rengia links
mą i r užimančią programą, Viešpatie, o šviesybė amžina
kurioje bus teikiamos dova tegul j o sielai šviečia amži
J.
n o s už pasižymėjimą.
Kaip nai.
atrodo iš prisirengimų, tai
Liepos mėnesį i l BINGO''
bus šaunus Vaizbos Buto pa
rengimas pavaišinimui savų lošėjams jžangine dovana ski
jų, geresniam įgilinimui obal- rta net penki bušeliai įvairių
sio savas pas savąjį bei tin valgomų daiktų dėžutėse, sti
kamam savitarpiniam lietu klinėse. Vienas gali laimėti
vių
susipažinimui
lietuvių net visus penkis bušelius. Ge
nuosavybėje — užmiesčio ri ra yra proga i r visiems. T a t
kyje. Laikas šio išvažiavimo visi pamėginkite savo giliubus paskelbtas vėliau. Tėmy- kį. Kas jau yra laimėjęs vie
ną tokių bušelių, žino, ką t a i
kite!
reiškia. Taį> didžiausia dova
Vaisbos Buto narys na kada nors i r kieno duota.

SAIKRODŽIO
PIRKIMO
PLANAS

2202 W. Cermak Road

BEN J. KAZANAUSKAS, Rast.
^ .

duoda jums įsigyti

ELEKTRINI

SALDYMĄ

/ '

<F

ir

Ir mokėti iš sutaupymy!
I š sutaupymų p e r elektrinį šaldymą, depozituokite maža su
mą kasdien šiame saikrody, i r neužilgo j ū 
sų
įtaisy
mai bus iš
mokėti.

• Pirkite elektrikinį šaldymą šiuo aišku, lengvu būdu.
Moderniški šaldymo prietaisai sumažina sugedimą i r
eikvojimą. I š sutaupų kasdien depozituokite mažą su
mą patogiam saikrody, iki prietaisai bus išmokėti.
Gaukite šio ekonomiško plano smulkmenas. Šaukite
RANdolph 1200, Locai 170.

MAIL

COUPON

N0W!

COMMUNWEALTH EDISON CO.
72 W. Adams St., Chicago, 111.
I a m interested in your Electric Refrigreration Meter Plan. Please semi a representative to explain fully, wihtout obligation.
Name
Address
Best time to call

DASH

AGENTŪRA

Milda Auto Sales

Padengti nuošimčius ir kitas lėšas, truput) aukštesnės kainos imamos
u i refrižeratorius perkamus lengvais išmokėjimais-

COMMONWEALTH

PIRMA IR VIENINTĖLfi LIETUVIŲ

GENERAL MOTORS AGENTŪRA

D O W N T O W N - 7 2 W. ADAMS ST.-132 S. DEARBORN ST.
Telephone RANdolph 1200, Locol 170

r r nE

DIXON

EDISON

ELECTRIC m> SHOPS
4834 South Aihlond Avanoa
3460 South Stot. Stre«t
2733 Milwaokee Avenue
4562 Broadway
4231 Wett Madison Street

AL

4833 Irving Park Boulevord
2950 East 92nd Street
852 We«t 63rd Street
11116 South Michigan Avenue
2745 Lincoln Avenue

COUPONS

GIVCN

BUICK <§r1
PONTIAC

806 W. 31st St. Tel. Victory 1696
K

DOMININKAS KURAITIS IR KASTAS SABONIS
Bendradarbiai

tf
ByD^ift Carr

l

WVlE SP^CE SHIP CARBYING
DOrįDfi&H AND THE DOCTOP
g ABOUT TOCRASH INTO

THEV SORVIVE

Ketvin
>•

ršininkų a r vidaus valfi
tvarkos palaikytojų lei
susirinkimams daryti i
kia, nes čia y r a laisvą
džia visų žmonių reni
Čia nėra valdžios šnipi
kančių, ką kas kalba api
džią ir ar nekursto vien<
suomenės dalies prieš k

LAISVE

jpii

^

Urnų

ereivalmia.

Kiekvienas žmogus nori bū,ventas, pagaliau virto ūkio,
ti laisvas i r nepriklausomas, [prekybos i r įvaiirių išdirbys, BftJ is brangina laisvę, už ja. ko- ! eių kraštu.
vailaisvei,
Tas įvyko tik dėka
(
voja ir stengiasi visuomet lai
s visvu būti.
,
| kurią čia ra<lo, aiitbegę iš Eutą.
Nevienas žmogus apleidžia ropos valstybių, tūkstančiai
del laisves net savo tėvynę žmonių, kurie čiai laisvai gy-' Tad minėdami šios s įlies
ir atlieka ilgas i r pavojingas vendam i ir niekeeno nevaržo- Laišves ir Nepriklauso! iybes
keliones į kitas tolimas ir mi, išskynė tankiuus miškus, "\-dienas, mes visi privalon e ja»s
nežinomas šalis, k u r gyvuoja steigė puikius ūkrius, padirbo visada iškilmingai i r g ažiai
laisvė, kur žmogaus asmene geriausius kelius,, įkūrė dide- švęsti ir dėkoti Aukščii usialaisve branginama, įvertina lius miestus, kuriių namų bo- jam už laisvę, kati J i s te
ma ir nt mindžiojama po kojų kštų viršūnės net; debesis sie- ją čia per amžius užlaik; u.
kia.
Laisvę m] lįs
jo teises.
•j..
Čia žmogus jau*L&as laisvas:
Žmogus, netekęs laisvės, va
gali eiti a r važiuloti k u r norgsta, skursta ir nyksta. J i s
Nepaprasta Ligi
ri, gyventi, kaip jam geriau
nemato nieko kilnesnio- pašau
Baime
ik leidžia jo
ar patinka, jei til
lyjĮe ir dažnai net klausia pats
išteklius, keliauti,, k u r tik jis
savęs, del ko jis čia vargsta,
LonUonietis Jolinas \ lilis I
nori, orlaiviu, t naukiniu ar
kenčia ir nelaisvas esąs.
•v
laivu. Čia niekas jo nesulai- padavė teismui prašym; . 1«-1
Paukštelis, pagautas nelai
kys i r pas j j vidams paso ne- skirti jį su žmona, nes per
svėn, ir tas nerimsta i r liūdi,
li turėti ra- keletą bendro gyvenimo mereikalaus. J i s gal
nors nieko jam čia netrūks
dio a r net kelis, ]kitk tik jistų jis ne karto negalėję; pata: turi gera. maistą ir van
nori ir už jų liautidojimasi ne- jbučiuoti. Vailio žmona p isiedens, bet laisvės neturi.
reikia valdžiai jo>kių mokes- ke labai mylinti savo vyr; , tik
Žmogus ne paukštis, jo jau
eių mokėti, ir jų nandojimui jaučianti nepaprastą^, pa išlysmai didesni, jis supranta lai
leidimai gauti, kaii p kad Lie kštėjimą bučiniais. Tik ' iena
svę daug geriau. Jis bėga, jei
tavoje, k u r žmogipus, nusipir- mintis, kad su tuo nelii^ ienigali išWgti, iš ten, kur w ™ : k į s ~ ; a a i o > l l ž m o k i jjęs kelis ši- šku meilės pareiškimu i*
^duo
laisves.
r
nitus litų, turi iš kvaldžios gau dama milionai bacilų, i įoteNestebėtina, kad šis krašti ItMdiiiui, kad jis
ji gali juo j riai kėlė šiurpą. J i prieš nosi
tas, buvęs kadaise tankiomis
naudotis ir be to tlar
d kas me-1 kiekvienam mėginimui j i b a giriomis apžėlęs ir laukinė
nuo privalo už jį sumokėti 2 čiuoti. ' \ J e i kiekvieną J artą
mis indi jonų tautomis apgy-|
ar 4 litus mokesčiiLŲ. Nesumo- prieš bučiuodamas savo >AUO
J kejus nuskirtų už radio mo ną dezinfekuočiau burna gal
LIETUVIAI DAKTARAI
kesčių, valdžia radlio atima ir ji ir sutiktų bučiuojama
Res. 6924 S. Talman Ave.
dar nubaudžia, užž nevykdy- j Pasako teisme Johnas V lilis.
Re* Tel. GROvebill 0617
Office TeL HEMlock 4848
nią įstatymo.
— Bet jūs patys suprai] ;ate,
kad tai neįmanoma". ŽA įona
Šiandien Lietuveoj kiekviepasiteisindama aiškinp, |kad
2423 W. Marquette Road J AM žmogus turėtųĮ radio, jei ir prieš ištekėdama j i ne: lepė
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
galėtų taip laisvaiti juo nauVel. 2~A ir 7 - 9 vak.
savo v y n u nekentlmo buč niy.
.
J
i
e
patys
dotis,
kaip
čionai,
Ketv. ir Ncdėliomia susitarus
I r iki vestuvių vyras jo nė
juos pasidarytų, 1bet, tokiai
Tel. CANal 2345
karto nepabučiavęs. "Tei* jrbįl,
padėčiai ten esant,į negali.
— patvirtino tą Vailis,
Čia žmogus gali '.kalbėti, ką Bet aš tada maniau, kad tai
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
tik nori ir kas au
U patinka vaidinimas, koketyste,
isai
2158 YV. Cermak Road
apie valdžių, ir girii i a r peik- leistini sužadėtinei, bet neįVai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Ketveriais Mgal sutartį
t i jos darbus, už ai
ti tave čia manomi žmonai... Teisėjo }>a2305 So. Leavitt St.
niekas nesuims ir į kalėjimą klausta, ar Vailio žmona paTel. CANal 0402
neįkiš.
jegs nugalėti pasišlykšte LtlKĮ
Čia žmonės gali ptikJausy- bučiniais, moteris apsivt fkė
ti į kokias tik nori1 draugijas ir pasisakė, negalėsianti.
DANTISTAS
1446 So. 49th Ct, Cicero, 111. ar visuomenės dal:lis ir susi- sėjas Vailius išskyrė i avo
Utaru., Ketv. ir Pūtn. 10—9 vai. rinkimus daryti, kuada tik no sprendime nurodydamas, :
Lors
8147 So. Halsted St., Chicago
ir didelis daly OĄ\
Panęil., Sercd. ir Subat. 2—9 vai.ri, kada jiems geiriau, dieną higijena
ar naktį, jokių apį•skrities vi- bet ją piktnaudžiauti neti ika.

u
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VUGO" METI NIS
\

IKNI

Sekm., Liepos-July

135th ii* Areihen A v e n u e

i^^H

Šitie ristininkai ir ju draugai
dalyvaus draugo* pikniko sporto programe.
•

:

- ..v:'**sa<Mr«.viį«

OR. J. J. SIMONAITIS

Vytautas Bancevičius, drapiežno dzūko sūnus, ri:sis su juodžiu
"karalium Selassie n

DR. F. G. WINSKUNAS

}

Šiam naujam pifcnikų darže bus visokiausi!Ų pasilinksminimų9 žaidimų, milžinų ristynes, stipruolių virvess traukimas —
skaniausi valgiai, gardūs gėrimai. Skambės liettuviškos dainos
per ištįsę diena.
•

Šokiai pre LON LABAN Orkestros.

i

Visi kviečiami dal[yvauti — Tikietus įsigyikfte iš anksto.

DR. P. ATKOČIŪNAS

AMERIKOS LIETIUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NAR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VIRginia 1116
4070 Archer Ave. j Ofiso Phone
Res.i. and Office Tel. CANal 0257
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8:30 j PROspect 1028
2359 S. Leavitt St.
Res. PROspect
vakare
OJANal 0706
REZIDENCIJA
L A I a y e t t e 3051
2519 W. 43rd S t
GYDYTOJAS IR OHIRURG
Valandos: 9—10 ryto ir 5—6 vak.
Tro^imlioniais ir S e k m a d i e n i a i s
(KOWARSKAM ]
iMUr*' aiitarti
Rezidencija 6600 So. Artesian
GYDYTOJAS IR CIHIRURGAS
Valandos: 11 ryto iki 2 pop
6 iki 8 vai, vakaro
AKIŲ GYDYTOJAI
OFFICE HOUJBS:
TeL BOUlevard 7042
2 t o 4 and 7 to 9S P . M.
Sunday by Appoi•iiitiiient

OR. P. Z. ZALATORI

DR. J. J. KO
DWAR

Ofiso Valanddos
Nuo 2 iki 4 ir nuo 65 iki 8 vak.
Nedaliomis pagal sutartį
Ofiso Telef. BOUle*vard 7820
Namų TeL P B O S Į H>ect 1930

OPTOMETRISTAS
1801 S. Ashland Avenue
VA1AJSDOS: kaadieu nuo 0 iki
12 — 1:30 iki 8 vak.
TtL OAJC&l 0528

< $ -

v ^

00 W/ tfEftS
G-Ro VE

lve.
)t

75
NUSTIGĘ

TeL Ofiso BOUlevard 5913—h
Res. VICtory 2343

*WtLLOW

DR. A. J. BERTASH

>i\*

DR. S. BIE;
ilS

Ofiso vai. uuo 1—3; nuo 6:30— i:30

2201 W. Cermalik Road

DR. T. DUNDULIS

*j^

setams

756 VVest 35th Street

tr®

GYDYTOJAS IR CHIRURGi S

4157 Archer Avenue

0

Tel. VIRginia 0036
Ofiso vai.: 2 - 4 ir 6—3 p. t
Nedeliomis pagal sutartį

6631 S. Catiforniia Ave.
lic 7868
Telefonas BEPnbli

Į V A It

GRftN&E.

arti 47th Street
Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

LIETUVIS
OITOMETRICAIiLY AKIŲ
SPECIALISTAS
Palengvins aklų Įtempimą, kuris
esti priežastimi galvos skaudėjimo, TeL CANal 6122
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotunto. skaudamą akių karštj, atitaiso
trumparegystę ir toliregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
GYDYTOJAS IR C EIRURGAS
l
kimuose egzaminavimas daromas su
elektra, parodančia mažiausias klai
das.
Speciali atyda atkreipiama )
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
Valandos 1—3 irr 7—8
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 • . S a m i o m i s ir NedčL ppagal sutarti
NedėlioJ nuo 16 iki 12. Dangei/ at
REZIDENCIJJA
sitikimų akys atitaisomos be akiniųKainos pigina kaip pirmiau.

DR. JOHN SMETANA

LS

£^iOfi

TA"

4645 So. Ashland Ave

4645 So. Ashlandi Avenue

30 METŲ P R I T Y R I M A S
Akys egzaminuojamos — akiniai
pritaikomi

3 659

l
\

DANTISTAS

, P H Y S I C I A N and S5URGEON

4712 SO ASHLAND AVE.
Photie Boulevard 7589

Važiuoki im šiais keliais ir pasieksim "Vilniaus Kalelius":

DR. C. Z. VEZEL'I!

DR. STRIK<OL'IS
DR. VAITUSH, O P T .

GEROS D CIVANOS PRIE TIKIET

AI

1821 So. Halsted Stre< t

2403 W. 63rd St,., Chicago

12 d., 19:36 m,

"VUM U S KALNEUUOSI " - SUNSET PARK

t

DR. A. J. MANIKAS

£/*0ft\T

SUNSE

GYDYTOJAS I R CHIRURGi B

4729 So. Ashlannd Ave.

4631 So. Ashland Ave.

2 labos
LL.
CHICAGO, I Iiy 2880
TeL YARda 0994
Telefonas MIDwajfDOS:
Res.: TeL F L A i a 2400
OFISO VALAN]
>, nuo 2 iki i
VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto,10 10 iki 12
vakaro. Nedėliotais nuciki SLM id* Mtt& 10-12 w. ryto; 2-3 ir" 7 - 8 ^
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geru lietuviu i r būti pavyz- j
UNCLE WIGGILY'S TRICKS
dingu žmogumi. Sv. Antano
draugijoj niekados nebūna ba
IŠ Š V . A n t a n o D r - J 0 S (bausmes. Taip draugija nuta- rnių ir triukšmo. Niekas dar
ire.
P e r pikniką laimingieji nėra girdėjęs, kad Šv. Antano
Veikimo
gaus dovanų. Draugijoj y r a draugijos nariai būtų padarę
geri) narių - biznierių, kurie kokį negražų darbą.
Liepos 5 d. Šv. Antano drSusirinkimai laikomi para
jau pažadėjo dovanų. Pav.,
gijos susirinkime padaryta
Adomas Bernadišius duos tro- pijos svetainėj kas pirmą se
eile pranešimų. Iš parapijos
ką tą dieną i r dovaną vertės kmadienį kiekvieno mėn. 1 va
pikniko pranešimą darė pirm.,
$16.00. Kitas narys - biznie landą p. p . Kviečiu visus Ka
rast. ir kiti nariai, o ant galo
rius Antanas Lukauskis taip talikus įsirašyti. Aš žinau,
gerb. kleb. kun. H. J . Vaičupat žadėjo dovaną $16.00 ver kad Ciceroj y r a daug jaunų
nas. Sakė, piknikas parapijai
tės. Manau, k a d prie siu pri vyrų, kurie nepriklauso jo
pelno davė virš $1,000. Dėko
sidės ir visi kiti nariai - biz kiai pašalpinei draugijai. Dėl
ja visiems darbininkams ui.
nieriai. Garbė draugijai turė to kviečiu visus jaunus- vy- ( smenys: Jonas Sucila, Petras daug rtikalų svarstyti.
sutartiną darbavimąsi.
j Radzevičius, Jonas Miciūnas
D. B. Alis, sekr.
ti tiek daug narių - biznie rukus priklausyti.
kiti
Draugijos 25 metų gyva-'ir
- Taigi, Jonai, Petrai,
Kitas pranešimas buvo iš rių. Draugijos vardu visiems
vimo sukaktis bus minima 23! Onos ir Petronėlės gražiai orLietuvių Piliečių Darbinin
Federacijos 12 skyriaus. Pir- tariu ačiū.
d. sausio, 1937 m. Bus dide-1 ganizuojasi iš kurių tvirtos kų Pašalpos klubas rengia pi
min. pranešė, kad Federacijos
Visi draugijos nariai turi lės iškilmės. Draugija
y r a organizuotos darbuotės tiki- kniką liepos 12 d., Dambrau
skyrius gerai darbuojas, taip
dalyvauti piknike. Tada ir at nuveikus daug ,g|eru -darbų niasi parapijai gražios para- sko ūky.
gi pranešė, kad dalyvavo Fe
vykusiems svečiams bus makaip Bažnyčiai, taip ir Lie-.nios. Bravo, vyrai!
Rengimo komisija kviečia
deracijos Tarybos suvažiavi
lonu.
Raporteris visus atsilankyti. Važiuoti rei
tuvai, labdarybei, Federacijai,
me, k u r priimta eile svarbių
Piknike bus visokių pra
kia Archer ave. iki Willow
vienuolynams. Į iškilmes bus
rezoliucijų. Federacijos Tary
mogų. Bus ir programa, ku
Spring Road, paskui pasukti
kviečiamos visos Ciceros ir
ba žadėjo pasidarbuoti, k a d
rioj dalyvaus vietiniai ir sve Chicagos dr-jos klubai ir t.t.
po dešinei; pervažiavus tiltą
sutverus naujų skyrių. Šv. A?
BRIDCEPORT. — Liepos
čiai iš Chicagos. Be to, gries
rasis mažas kehikas po kai
Ruoškimės, nariai, iš anks
ntano draugija džiaugės Fed.
12
d.,
Teisybės
Mylėtojų
drau
gera muzika. Jaunimui bus to prie tų iškilmių. Dirbdami
rei, kuriuo ir nuvažiuosit į
Tarybos veikimu. (Jarbe Fe
gijos
pusmetinis
susirinkimas
proga smagiai pasišokti.
pikniko vietą. Įžanga visiems
iš vieno, viską kuogeriausiai
deracijos veikėjams už rodo
bus Chicagos Lietuvių audi dykai.
Ligoniu lankytojų praneši nuveiksime.
S. Baranauskas
mą pasišventimą.
torijoj 12 vai. dieną. Geisti
mu, šiuo laiku tik vienas na
Pirm., A. Valančius
Iš labdarių 3 kuopos rapor rys serga.
na, k a d nariai-ės skaitlingai
Padėkos Žodis
to pasirodė, kad mūsų kuopa
susirinktų,
nes
bus
taisoma
Draugija yra gerame stovy.
Ateinantį šeštadienį, 5 vai.
šiais metais taipgi yra daug Tai tvirčiausia draugija CiŠiuo noriu išreikšti nuošir
po pietų, Šv. Antano bažny kai kurie konstitucijos para
pasidarbavusi. Kapų lankymo ceroj, dėl to jon turėtų rašy
dų padėkos žodį visiems LR
čioj, Moterystės Sakramentą grafai. Be to, valdyba išduos
dieną rinkliava ir per pikni tis visi Ciceros vyrai, ypač
priims Kazimieras Verbickas pusmetinį raportą apie finan
ką sukėlė $350.00. Kuopa šel jaunimas. Dabar jauni vyrai
sinį stovį.
ir Ona Birutė Balčiūnaitė. K a
METINĖS MIRTIES
pia apie šešias šeimas. G ra-'priimami dykai. Mokestis 25c
St. Narkis, sekretorius
zimieras y r a narys Šv. Vardo
SUKAKTUVES
žus labdarių darbas.
į mėnesį. Ligoje narys pašal
draugijos; Ona Birutė y r a ge^Lieipos 9 d., 8 valandą va
Šv^KMSno
dr-Ja * rengias pos ga\imf $»:0U'į S v i f t e , mif a i 1 ^ « f t a riarė Nekalto Pras.
kare įvyks susirinkimas 11
prie metinio išvažiavimo lie rus jo giminėms išmokama
Panelės Šv. sodalicijos.
Wardo Lietuvių Demokratų
pos 19 d., Dambrausko ūky. $50.00. P o to, visi nariai su
A. 1 A.
Jaunavedžiams linkime Die
Organizacijos Lietuvių Audi
Tikietai bus duodami dykai deda |K> vieną dolerį. Pra
SOFIJA JUNEVIČIENĖ
vo palaimos moterystės luo torijoj. Kviečiame visus atsi
(ix» tėvais Slakiūtė)
visiems, kurie tik važiuos į šau tėvų raginti savo sūnus
me.
Vesetiniiike lankyti. Ypatingai prašome
Persiskyrė su §Iuo pasauliu
pikniką. Be to ir nuveš dy priklausyti Sv. Antano vyrų
liepos 10 dieną, 1935 m., su
laukus 40 metų amžiaus, gi
moterų atsilankyti, nes šiais
kai.
Kurie narių nedalyvaus draugijai. Jauni vyrai gali
mus
Chicagx>, Illinois.
Paliko
dideliame nuliūdime
laikais moterys taipgi turi
piknike, turės užsimokėti 3oc čia išsidirbti geru patrijotu,
vyra Aleksandra, sūnų Alek
sandrą., motina Ona Slakiene,
domėtis politika. I r jos turė
4 brolius:
advokate
Antaną.
Slaki, daktarą Laurent S'akis,
tų
taip
pat
.ftEganizuotis.
^
^
.loiiif ir Juozapą, broiieiiy dak
tarę Slakiene, Josephiną. ir A n S o . Chicagos Žinios
Bus svarstoma mūsų pikni
gehį, ir daugiau giminių.
Liūdnai atminčiai mylimos
ko dalykai. Piknikas įvyks
Važiuokite į Lietuvę
moters ir brangios motinėlės
Saldžiausios Širdies Jėzaus
rugpiūeio 2 d., Shady Tree
bus
laikomos Šv. Mišios Šv.
Jurgio bažnyčioje, SJ-člo g a t
draugija rengia pikniką, pa
Grove (Spaioio darže) prie
ir So. Lituanica Ave., liepos
10 d., 1»36 m., 8 vai. ryto.
rapijos darže ateinantį sek
Archer ave., d v i mylios nuo
Kiečiame visus gimines drau
gus
ir pažystamus atshankyLi
madienį. Ši draugija y r a did
Ant
VISŲ
Laivų
Kean ave. Turime prirengę
į šias pamaldas.
žiausia Šv. Juozapo parapijo
Brangią moterį ir motinėle
Greitas Patarnavimas
gerą programą. Bus ir šokiai.
išplėšė žiauri mirtis nelaiku
je i r labai gražiai tvarkosi.
iš mūsų tarpo.
Paliko žaiz
Pranas Naujoka?
dą mūsų širdyse amžinai. Tu
Šio mėnesio 19 diena Šv.
pas
m u s j a u nebesugrjsi, bet
mes
ankščiau a r vėliau p a s
Lietuvių Baltosios Žvaigž
Juozapo parapijos antrasis
tave ateisime. Lauk mūsų ateiuant.
piknikas parapijos darže ir dės klubas laikys pusmetinį
Nuliūdę liekame: Vyras. Sū
nus,
Molina, Broliai, Svogeika
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
svetainėje. Šį pikniką rengia susirinkimą liepos 10 d., 8
ii* Giminės.
vak., West Side salėj,
parapijos naudai šios koloni vai.
2608 West 47th St.
LAFayette 1083 jos
Jonai, Petrai. Onos ir 2242 W. 23 -PI. Visi nariai
Nemalimas {veiktas —
^
^ :
prašomi
atsilankyti.
Turime
Petronėlės. Vadovaujantieji aDabar Valgo Viską

CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS

Pranešimai

CHICAGOJE

EKSKURSIJOS

B. R. PIETKEWICZ

Jr

TAUPYKIT PINIGUS UŽTIKRINTOJ
ĮSTAIGOJ
U. 8. Government įstaiga. F . S.
aml
L. I n s . Corp a p d r a u s t a kiek
vienos ypmtos iki $5,000.00.
Mokam dividendą k a s 6 mėne
siai. Praeityje išmokf-jom 4 % «

1 J. F. EUDEIKIS
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTĮ]

YARds 1741-1742 ~

Turtas siekia virš $1,300,000.00
DUODAM PASKOLAS A N T PIRMŲ MORGIČIŲ

STANDARD FEDERAL SAVINGS
8C LOAN ASSOCIATION of CHICAGO
2324 S. Leavitt St.

G Alt Y,

JUST1N MACKIEVVICH, Prezidentas

IND. LAIDOTUVIŲ PIRKRTORtAI

KELNER — PRUZIN
Geriausias patarnavimas —- Moteris patarnauja
Pitone 9000
620 W. lSUi.Avc.

^

= ^

M\\Vio«s PveW * *

DIDELIS PAMINKLŲ
IŠPARDAVIMAS

>*^S"
•

•

Geresnių sudėtinių!
Naujas receptas!
Išmaišyta
specia
liu, rūpestingu bū
du!
Puikus skonis!
!<**"

k

527 NORfiTWEŠfERN AVE.
arti Grand Ave.

Telefonas SEEIey 6 1 0 3
Chicago, Illinois

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI
Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių
Direktorių Asociacijos
AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ IR NAKTl|

Turime Koplyčias Visose Miesto Dalyse

Nuo
užkietėjimo imkit—UGA-SOL
Idealų Liuosuotoja vidurių 25c
RQ^

10 PIECE COSMETIC
SET $1.97

Thls l.« a Famoua Vivanl Set Mid includes face powder, $1.00; RouRe, 76c,
Tlssue Cream $1.00, DcfHlatory $1.00,
Faclal Astrlnsent $1.75, Bath Salt t.00,
Toiiet Water $1.26. Perfume $2.78, BrJlllantlno 75c, Skln TVhitener 76c. Totai
Value $12.00. Speclal prlee. $1.97 for aJl
ten plecea to introduce tblt line.

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS

BfiVeiįrj 0005

(Skersai Sv. Kaaimiero Kapiniu)
Sis didelis išpardavimas Įvyksta dėlto, kad a š nepaJJegiu užlaikyti
dviejų bizniu.
MILU. AA&A BITTLN
33

Išdirbėjai aukštesnes rūšies paminklų ir
Grabnamių
o
Didžiausia paminklų dirbtuve Chieagoj
o
Suvirs 50 metų prityrimo
o
Pirkite tiesiai iš dirbtuves ir taupykite
pinigus
o
Mes atlikome darbą daugeliui žymesnių
Chicagos Lietuvių

Siunčiam* per paštą COD
Pinlfal fražlnami, J4
nepatenkintai.
fiec Van 5«0-5th Avenue, New Yock

MRS, ANNA BITTIN'S MONUMENT W0RKS
3958 W. lllth St., prie Crawford Ave.

VENETIAN MONUMENT CO., INC. [

TardM

Geriausias naminis ir importuotas
granitas paminklams parsiduoda v&
žemiausias kainas, kurias galima jį
parduoti
Ateikite palyginkite mū
sų kainas su bile kokio hito parda
vėjo ir rasite, kad mūsų kainos ma
žesnės,
^ Nt M

2=

E

Ieva Lukošiūte,

^

I. J. Zolp
Ezerckis ir Sunas
Lachamcz ir Sunai
J. F. Eudeikis
S. C. Lachamcz
J. LiuJevičius
S. P. Mažeika
A. Masalskis
A. Petkus
UDEIKIN J. F. Radis
S.
M.
Skudas
REPublic 8 3 4 0
Ir

nei, Čižauskienei, Stogiūtei,
Abromaitei, Mickeliūnui, Čižauskui ir Bacevičiui už gra
žų ir sutartiną darbą.

Taipgi ačiuoju L. V. 'Dai
Šokių reng. kom. pirm.
nos' chorui ir jo vadui varg.
Rakauskui už gražią progra
mą, vakaro vedėjui P. ŠaltiTILŽĖ. — Tilžės lietuvių
mierui, kalbėtojams L. Šimu žinomas veikėjas E. Jagomas
čiui, komp. A. Aieksiui, VVS tas Naujajame Tilžės Kelei
atst. V. Uždaviniui, kandida vyje paskelbė skaitytojams
tui į teisėjus, advT. Zūriui, svei pranešimą, kuriame jis prašo
kintojams ir publikai už skai atsiusti visokias senas, knygas
tlingą atsilankymą;
"Drau- ir surašyti Prūsų
Lietuvoje
Garsui' ir Piežai už j dar išlikusias dainas, pasakas,
gui " HCL
plačią vakaro publikaciją.
| priežodžius ir kitokią tautoYpatingai ačiū Mickeliūnie-1 saką.

P-nas J. K. iš Montreal, Canada r a 
šo, k a d j a m daug pagelbėjo NUGATONE. Turi daugiau gyvumo ir n e 
bejaučia pilvo skausmų.
Tai nSra
m o k a m a s liūdymas, jis buvo atsiųs
tas liuosa jo valia. Daug kitu Pra
neša panašius rezultatus.
NUGATONE vartojama metų metais kaip
pagelba m a u m o sistemai. Tai yra
daktaro receptas ir turi gyduoles,
kurios didina malimo organų veik
mę.
J e i jūsų apetitas prastas a r b a
turi varfeo r,u nemalimu— pamSginkite NUGA-TONE. Pajusite naudą
1 keletą dienų. Mes žinome, k a d p a tarsit ir kitam. Mėnesio trytmentas
už Vieną Doler]. Parduoda visi a p tiekoriai su garantija gražinti pini
gus,
jei būsit nepatenkinti. Nepri
imkite pamainų.

4-

Tel. CANal 1679

ivSA seimo delegatams, kurie
atvyko iš kitų miestų į atsto
vų susipažinimo vakarą ir
priešseiminius šokius Morrison viešbuty.

, \t

1646 West 46th Street
Phone BOUlevard 5203
10734 S. Micliigan Ave.
Tel. PULkuan 5703
2314 ,West 23rd Place
PLone Canal 2515
4605-07 So. Hermitage Ave.|
Phone YAEds 1741—1742
Skyr.—4447 S. Fairfield Ave. Į
42-44 E . 108th Street
fhone PULlman 1270
arba CANal 2515
4092 Archer Ave.
Phone LAFayette 3572

3319 Lituanica Ave.
Phone YABds 1138
3307 Lituanica Ave.
Phone BOUlevard 4139
1410 So. 49tli Ct., Cicero
Phone CICero 2109

JUOZAPAS

m

Phone CANal 6174
668 JVest 18th Street

TĖVAS

fc#

718 West USUi Street
Phone MONroe 3377

f» nrKMr
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VIETINES ŽINIOS
VISI į "DRAUGO" METINĮ PIKNIKĄ
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Albinas Kiškūnas. Naujas ku dalyviams dIMngas, už sutei
nigas jau atvyko j mūsų pa ktą parapijai paramą.
rapiją. Abiem kunigams naur
J a u pradedama ruoštis prie
jose darbo dirvose linkime
didžiulio parapijos pikniko,
geriausio pasisekimo.
kuris įvyks sekmadienyje, rugpiūčio 9 d." Vytauto parke.
Aštnoniolikieeiai laukia iš
Iš anksto prašoma vietinių
kilmingos metines novenos
draugijų nedaryti jokių pa
prie šv. Onos, kuri prasidės
rengimų i r visų aštuoniolikiemūsą bažnyčioj šeštadienio
čių atsiminti šitą dieną.
vakarą, liepos 18 d. ir baigsis
liepos 26 d. Kaip kasmet taip
Ateinančio penktadienio va
ir šįmet novena bus iškilmin
karą įvyks svarbūs Šv. Vardo
gai laikoma. Gerb. klebonas
ir Šv. Onos draugijų susirin
pakvietė novenai vesti įžymų
kimai. Valdybos prašo visų
pamokslininką; — misijonierių
narių susirinkti, nes yra daug
gerb. knn. A. Drazdį.
svarbių reikalų, aptarti.

J a u netoli " D r a u g o ' ' pik- visuomene, nepraleisti progos
nikas, kuris įvyks naujame skaitlingai atsilankyti ir pagražiam Simset parke (Vii- remti vienintelį
katalikišką
niaus Kalneliuose), 139-tos dienraštį.
Jonukas
gatves ir Archer ave., sekma
dienį, liepos 12 H. Paprastai j
Prano Zdankaus
" D r a u g o ' piknikai žmoni i] yIšleistuves
ra mėgiami ir skaitlingai su
važiuoja plačioji Chicago* lie
Šį vakarą
Aleliūnų. bute
tuvių visuomene. Jie pasiry(3251 S. Union ave.) yra re
mi įvairumu, Sino kartu kaip
ngiamos išleistuves žinomam
žinome, kad dalyvaus ir žy
veikėjui
ir
laikraštininkui
mūs ristikai — Juozas BanPranui Zdankui, kuris išvyk
ftervičius ir jo suirus Vytautas.
sta į Lietuvą liepos 11 d. J o
Jie pasižymi ne tik stiprumu,
Praeitą sekmadienį
įvyko VIS AUGANTI LIETUVIŲ
draugai
ir
šiaip
jau
įvertiną.
bet žada ir palinksminti at
FINANSINE- IŠTAIGA
jo nuopelnus tautiečiai p r a - J i n k s m ^ šeimyniškas piknisilankiusią publiką kražiomis
kas parapijos naudai. Šita
lietuviškomis liaudies daine- šomi atvykti ir su juo atsi graži pramoga buvo suruošta
Dvidešimt septyni metai at
nelėniis. Kiek teko sužinoti į sveikinti.
Apaštalavimo Maldos draugi- gal, sausio mėnesį 1909 mepagalbą jiems žada atvykti
jos" pastangomis ir taip pat > o s e West Sideje susirinko
gražiabalsiai nortsidie<Mai —
kitu parapijos draugijų pa- ****«*• ***7* ! r euorgamzaDievo Apvaizdos
Tviragas, Lebežinskas, ir R.
galba. Piknikas buvo sekmin- ™ D. L. K. Gedimino SkoliParapijos Žinutes
B'altauskas, vestsidietis.
gas.
Dalyvavo frūrys m ū s ų | n i m o i r Budavojjimo Draugi0 kolonijose " D r a u g o " aŠiomis dienomis mūsų pa uoliausių parapijos rėmėjų ir » . & finansinė įstaiga vadi
gentai ir pTatinto'jai ruošiasi rapija apleido kun. P. Gasiū- mūsų gerų biznierių. Taip pat nosi tuo vardu iki 1934 metų.
Pabėgę nuo kaitros. Taip atrodė Jackson park (Cliicagoj) maudynes vakar ir
1929
metais*
šios
draugijos
taipgi visu smarkumu. Orga nas,
kuris devynerius metus matėsi svečių ir iš kitų kolo
užvakar, kuomet temperatūra buvo pasiekus 100, o vietomis, ir daugiau, laipsnių.
turtas
buvo
virš
$600,000.
Nuo
nizuoja biznierius, profesio darbavosi aštuoniolikiečių ta nijų. Graži sekmadienio die
nalus ir visus kitus geros va rpe. J i s yra nukeltas i Nekal- nele linksmai ir draugiškoje to laiko iki 1934 draugija iš Šv. Kazimiero Akad. tauto daržą ateinantį šešta
mokėjo šerininkains iki $300,lios lietuvius.
l
dienį.
Komisija
to Prasidėjimo parapiją, o \ nuotaikoje praleista-. Gerb.
Remejy Piknikas
000
ir
neturėjo
užvilktų
jokių
Tat ir kviečiamo gaH/įpąl^^
^ ^
k i r t a g k l u l . klebonas rengėjoms ir visiems
mokesčnL
LIETUVIAI A D V O K A T A T
šv
1933 metais Jungtinių Vai' Kazimiero Akademijos
R ė m
stybių kongresas išleido įsta^ C e n t m P i ; k n i k a * ltymą organizavimui Federal v ? k s ateinantį šeštadienį, lie- LIETUVIS ADVOKATAS
2201 W. Cermak Road
Loan įstaigų. I r tas valdžios *** n d* T a i Ptanotinu i§R E N D O N STORAS
(West 22nd St.)
įstatymas rodo, kad kiekvie-1 važ^vimas, kurį rėmėjos reMetropolitan State Bank n a m e
RENDOtf storas.
Patojri vieta
Valandos kasdien nuo 9 iki 5
no asmens pinigai šitokiose ngia šeštadieni. Dedama pa
dėl
Beauty
Shoppo,
b
a
r b e m e s arba
PenedSllo, Seredos ir PStnyčios
staJl
b a i g o s e turi būti apdrausti i^
išvažiavimą padaryti
vakarais nuo 6 iki 9
k i t a m kokiam bizniui. Kreipkitės į
Telefonas GANal 1175
ant pirmų lubų, 1439 So.
ki $5,000 per Federal Savings * * » » # » • V a d ž i a 1 valandą Namai: 6459 S. Rockwe!l St. užpakalį
OF CHICAGO
49th Court, Cicero, III.
15e
Pikni
Loan
Insurance
Corporation,
P°
*****
&»*&>
Telefonas
REPnblIc
9800
Phone CANal 1678-9
ke
PARDAVIMUI TAVERNA
vVashington, D. C.
^ ^ visokių įvairenybių, Telephone: BOIJlevard 2800
2324 South Leavitt Street, Chicago, 111.
šilto ir šalto valgio bei gėriP A R D A V I M U I o-erai išdirbta taver
na.
2301 So. W e s t e r n Ave.
Gerai stovinčiasi tokias fi mo.
Į
ASSETS
nansines įstaigas valdžia pa
Taigi visus kviečiame į Vy- L I E T U V I S ADVOKATAS
First mortgage real estate loans
$1,195,157.85
RENDON KAMBARIAI
4631 South Ashland Avenue
velijo
[pervesti
į
Federal
Sav
Sbare loans
50.00
Reg. 6515 S. Rockwell Street R E N D O N .T knmbariai. Šiltu van
ings and Loan Association. UŽEIKITE PAS LIETUVĮ
Stoek in Federal Home Loan Bank of Chicago
17,000.00
Telephone: REPublic 9723 deniu apšildomi. Viskas naujai iKeal estate ovned
6,987.08
Oetober l r 1934, ši draugija PETER'S BUFFET State 4690
Prospect 1012 taisyta. K r e i p k i t ė s : 6542 So. Talman
Ave.
Real estate sold on eontraet
8,945.80
padavė aplikaciją
federaliai
KAL 8C ZARETSKY R E N D O N 4 kambarių flata^, steaPrieš Highway Teatrą
Furniture and FSxtures
2,396.00
valdžiai. I r po valdžios nuo- Tavern Pale Alus Stiklais.
ATTORNETS AT LAW
įmi
aj>šildomi, karštas vanduo, reCash
93,316.82
6322 So. Western Ave..
dugno ištyrimo, rado šią
friyeratorins i r cesinis pečius. KrojSandvičiai ir Chile.
Valandos: kasdien nuo 3:30 po piet
On hand—office fund
$200.00
r>kitos:
" D R A U G A S " . 2334
So.
iki 8:30 v. vak. Su bato j nuo 12 iki
draugiją 100% gerą. Tada U.
PETER KAZWELL. Sav.
On deposit:
Oakley Ave. C'liienco. 111.
6:00 vakare
188 W. Randolph St,
S. valdžia išdavė čarterį ope6334 So. Western Ave.
Metropolitan State Bank
62016.82
Valandos: kasdien nuo 9:00 ryto
PARDUODAMA K A U R A I
iki 3:00 po piet.
Federal Home Loan Bank
31100.00
ravimui biznio kaipo STAND Tel. Prospect 5086 Chicago, UI
PARDUODAMA 3 puikus American
ARD F E D E R A L SAVINGSOriental kaurai. Pnikus paternai ir
$93316.82
and LOAN ASSOCIATION
snalvns. Labai r»i«riai — po $1500.
K r e i p k i t ė s : 6147 So. Mozart St.
of CHICAGO.
TOTAL ASSETS
$1,323,853.55

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE "DRAUGĄ"

JOHN B. BORDEN

CLASSIFIED

STANDARD FEDERAL SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

JOSEPH J. GRISH

E M I L DENEMARK INC.

LIABILITIES
Sliareliolders' Interest
Installment thrift eibams
Optional savings sjiares
Full paid income shares

*.

$879,771.12
$18,840.90
191,430.22
669,500.00

Totai
$879,771.12
Advance from Federal Home Loan Bank of Chicago
197,275.00
Dividends not yet disbursed
10,931.31
Mortgage loans in process
139,461.58
Accrued interest on loana
2,780.28
Accounts pavable
1,988.70
Reserves
86,042.86
Contingent reserve
$30,512.69
Real estate reserve
18,704.06
Federal insurance reserve
2,013.02
Reserve for income collected in advance . . 34,813.09
Totai
Bonus for installment thrift shares
Ur.divided profita

$86,042.86
166.49
5,436.21

TOTAL L I A B I L I T I E S

$1,323,853.55

Semi-Anmtal Statement of Condltlon as of
June 30, 1936
Safety of accounts in this Association is insiired .up to $5000.00 per account by
the Federal Savings and Loan Insurance Corporation, Washington, D. C.
C H A R T E R E D AND S U P E R V I S E D BY T H E U N I T E D S T A T E S GOVERNMENT
OFFICERS
JL-STIN MACKIEWICH,
President
MTCHAEL JASNAUSKAS,
F i r s t Vice-President
ADAM BARTUS.
Seoond Vloc-PresJdent
S. A. 8ZYMKEWICZ,
Tressaveer
H E L E N KL T CHINSKAS,
SecreUry
JOHN T. ZURIS.
Attorney

I

MRECTORS
JUSTIN MACKIEWICH.
MICHAEL JASNAUSKAS,
ADAM BARTUS,
S. A. SZYMKEWICZ,
__;_^_
H E L E N KUCHINSRAS.
LEONAS GINIOTIS,
DIONIZAS JANKEWICIUS,
ZENON POCIUS,
BRUNO SHUKIS.

Tuo laiku Šios perorgani
zuotos draugijos turtas buvo
$350,000 ir turėjo rezervo apie $80,000. Tada U. S. val
džia patarė išmokėti 2% eks
t r a dividendų.
Nuo Oetober 1, 1934
iki
July 1, 1936, Standard Fe
deral Savings and Loan Ass
ociation of Chicago turtas pa
didėjo iki $1,000,000. O dabar
<jos turtas siekia virš $1,300,000. (Žiūrėkit jų atskaitą šios
dienos " D r a u g e " ) .
Reikia prie viso to pažy
mėti d a r vienas svarbus da
lykas. Nuo pat susiorganizavimo ir perorganizavimo šios^
sėkmingos finansinės įstaigos,
vadovybėj buvo i r y r a vi
siems žinomas p. Justin MacMewich. Per dvidešimt sep
tynis metus p. Justin Mackiewich dabojo ir augino šią
draugiją kaip savo kūdikį.
Valdžia irgi savo pinigus
čia deda.
Kae nori savo pinigus sau
giai taupyti arba, reikalui esant, pasiskolinti, gali ikreiptis į Standard Federal Sav
ings and Loan Association of
Chicago. čia visuomet gaus
geriausi patarnavimą.

Autorizuoti Pardavėjai

PATEžKOTTMAg

BUICK - CADILLAC - LA SALLE
—

"

"

•-

—

r"

ATSAKANTYS VARTOTI KARAI
AfūsŲ stakas atsakančių vartotu kan? šiuo laiku yra
kuopilniansias, ir kainos sumažintos taip, kari šiuos
karus greit išpardavus. Ateikite šiandien ir išsirin
kite sau karą.
BUTCK '34. 7 Sedan. tobulas, grarant
CADILLAC '34, — 5 Sedaa, puikiai išrodo
BUICK '30. — 5 Sedan, gerai bėgantis
'.'
CADTLLAC '31. — 5 Town Sedan
CADILLAC *30, — 5 Town Sedan, geram stovy ..'.'.'*.'.*
CADILLAC *29, — 5 Town Sedan
, .*.
CHEVROLET '30, — 5 Sedan, gražus mažas karas
DODGE *34, — 2 Door Sedan, geras pirkinys
FORD '30. — 2 Coupe, gerai bedantis
LA SALLE '32, — 5 Sedan, tobulai bėga
LA SALLE '30. — 5 Sedan, geroj tvarkoj
LA SALLE »30, — 7 Sedan
LINCOLN '31, 7 Limo. tobulam stovy
LINCOLN '33, — 7 Sedan, tobulam stovy
LINCOLN '31, — Sport Phaeton, kaip naujas
LINCOLN '30, — 7 Town Car. labai Svarus karas
PACKARD 120 '35, — 6 Sedan, mažas 8, kaip naujas
PACKARD *34. 5 Sedan. labai puikus garant
P I E R C E '33, 7 Sedan, labai puikus
įmainykite savo seną karą, liberališkom sąlygom, ant
saugaus, atsakančio karo. Balansą galite išmokėti leng
vais išmokėjimais, inimant pilną apdraudą, vartojant
mažai kainuojantį G. M. A. C. planą

PARDUODA*** a P O S E R N Ė I R
BUČERNĖ

1095.

JOBR

195.
S95
195.
125.
195.
445.
145.
675.
275.
195.
495.
1175.
495.
395.
875.

1095.
1075.

3 8 6 0 Ogden Ave. - Chicago
Cnavvfond 4 1 0 0

ŠUKYS - DOODY - ANTONISEN
INC

3320 So. Halsted Street
PHONE: YARds 5215
DABAR

Skolinam ir Perkam
Pirmus Morgiditis
REAL
E S T A T E

Visokios Rūšies Insurance — Ugnies, Viesulo, Automobilio,
Stiklą ir t. t.

Ona
Bon^ikiem", erveunnfi K r e tineoie. Akmenos vntvB. ° 5 nr.. ieSko ?avo sūnau* J F O Z O BENDTRO,
kurs prie<5 aštuonis metns grvveno
2fi4 Pnnn St.. Brnoklvn. N"ew York.

PARDTTODAMA £rro°erne i r bueern<".
Oei*oi vietoj. Biznis eerai iš
dirbtas. P a r d u o d a m a s rakiai.
nes
savininkas
va?iuoia
i
Lietuvą.
K r e i p k i t ė s : 2349 So. Oakley Ave.
REAL ESTATE
South Side
P A S T A T Y S I M E TR F I N A N S U O 
SIME NAMUS ANT MCSŲ TUŠ
ČIŲ
LOTŲ A R T I I L L I N O I S CEN
T R A L TRAUKINTŲ. 3 blokai n u o
stoties, mokyklų i r bažnyčių.
31
minutes iki vidurmiesčio. Kol lotų
bus — po $150. — $1.00 jmoketi i r
$1.00
i savaite- Kreipkitės telefo
nu RANdolnh 1879.
PARDAVIMUI ARBA MAINYMUI
Real E s t a t e
P \ R D A T m r U T 4 kambariu medinis
eottasre. arba mainvsiu
«nt
nkes
n^foli nuo rfhioae^>s.
Krpinkites:
l . ^ n Ro. 48tn Conrt. Cieero. 111. . .
P A R D U O S I U 4 flatu kampini,
rinį namą arba mainvsiu del
niavo namo. Kreipkitės į A.
enąs, 5700 So. May St., apie 3
landa poniet kasdien.

mū
biz
Bir
va

PARDUODAMA ŪKIS
P A R D U O D A M A 80 akerių ūkis
su gyvuliais ir visais įrankiais. 60
akerių dirbamos ir 20 akerių miško.
Pieriai. Gera vieta — t a i p k a i p mū
sų tėvynėj — Lietuvoj. K a d geriau
ištirti šios ukes stovį, pirkėjas ga
li atvažiuoti vakacijoms.
Del
platesnių informacijų kreip
kitės į W a l t e r Butkus, Cornell, Mi-

chigan.

