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Neleidžia Maskvai Siusti Kreivius Per Mandžurira
| INDIJOS PAKRAŠČIUS SIUNČIAMA 

DAUGIAUKARO LAIVU
Šiaurinės Kinijos Sukilėliai 

Užėmė Tsinan

BOLŠEVIKAI RUSIJOS GYVENTOJUS 
TIK KARU BAUGINA

NELEIDŽIA BOLŠEVIKAMS i 
VEŽTI KARIUOMENĖS I -----------

-------------- ! BOMBAJUS, Indija, birž.
SHANGHAI, birž. 11. —jll. — Pešavara apylinkėse, 

Maskvos valdžia kreipės j kur netoli yra žinomas kal- 
Mandžiurijos administracijų nuošė vienatinis perėjimas

KARO LAIVAI Į INDIJĄ

ITALIJA IŠKĖLĖ TAR
DYMUS

"T;
YPATINGU ARCHITEKTŪRA CHICAGOS PARODAI ŽINIOS IŠ LIETUVOS

leisti Rytiniu geležinkeliu per 
Mandžiuriją siusti kariuomenę 
i Vladivostoko apylinkes ma
lšinti sukilėlius. Mandžiurijos 
administracija nepripažino bo
lševikams leidimo.

Nuosavu geležinkeliu aplink 
Amūro upę Maskva negali 
siusti kareivių. Tenai sukilė
liai af^o *Begius, puola ir di- 
namituoja traukinius.

Khyber, jungiąs Indiją su A- 
fganistanu, padėtis britams 
tikrai pavojinga. Kalnų gy
ventojai vis dažniau puola 
britų kariuomenę. Kalnėnai iš 

i vysto partizanišką kovą.

Britanijos valdžia į Indijos 
pakraščius siunčia daugiau 
karo laivų. Taipat siunčiama 
daugiau kariuomenes, kada pa 

dėtis visoj šaly eina aršyn.

/APVALDĖ SHANTUNGO 
PROVINCIJĄ

PEIPING, Kinija, birž. 11. 
— Šiaurinės Kinijos sukilėlių 
armijos užėmė Tsinan, Shan- 
tungo provincijos vyriausiąjį 
miestą.

KINIJOJ ĮEINA KRUVINI 
MŪŠIAI

HANKOAV, Kinija, birž. 10. 
— Kinijos valdžios kariuome
nė šiandie dviem šonais kovo
ja valdžios priešus — šiauri
nes armijas ir pietinių pro
vincijų komunistų armiją. Su 
komunistais eina kruvina kova 
Hunan provincijoj.

Šiauriečių armijos vietomis 
jau perėjusios Geltonąją upę.

Valdžia skelbia, kad ji lai
mėjusi vieną didelį mūšį — 
20,000 sukilėlių nukauta.

NETEKĘS RANKOS

TIRANA, Albanija. — Ita
lija pareikalavo Albanijos iš
tirti ir pati iškėlė tardymus 
lapie įvykį Elbasane, Albani
joj.

Didžiąją Savaitę tenai alba-' 
niečiai policininkai kažkodėl ’ 
uždarė katalikų bažnyčią per 
kelias dienas ir Velykas ne
įleido į vidų tikinčiųjų ir 
kelias dienas turėjo uždarę 
kleboniją, neįsileizdami para
pijos kunigo P. Scarpelli.

i Tad Velykomis Elbasane 
katalikai neturėjo pamaldų, gi 
kunigas kitur turėjo gauti 
prieglaudos.

. Italijos valdžia nori patir
ti to nepaprasto įvykio prieif 
žastį.

MIRĖ VYSKUPAS JA
PONIJOJ

M

r? į;:

lw

IR VĖL LIETUVIAI LAIMĖ- > las Palestinoj dr. Rozenbau-
f i

JO SU RYTPRŪSIAIS ’ mas žada netrukus atvažiuoti
---------------------------- i j Lietuvą. Vėliausiai atvyks

Gegužės 18 dieną Rytprū-i bito mėnesio gale. Lietuvos
siuose Goeriten’uose įvyko y-[žydai jau dabar tariasi, kaip 

'patingos futbolo rungtynės 1.1! priimti. “R.”
Eitkūnų

VU i

.tarp Eitkūnų Sportvereini- 
gung ir Kybartų šaulių spor- 

1 to sekcijos “Sveikata” sida
brinei taurei laimėti, kurią pa
aukojo p. F. Scbeidereiter.

. Nors vokiečiai šia proga ti
kėjosi lietuviams galėsią at
sikeršyti už pralaimėtas run-

SIMONO KOMISIJA APIE 
INDIJĄ

: LONDONAS, birž. 11.
Žinoma britų Simono komi
sija, kuri tyrinėjo Indijos pa
dėtį ekonominiu ir politiniu

gtvnes laike Eitkūnų “Grue- ^atžvilgiais, paskelbė savo ra 
Atvabįduojam.as kelionės ir transporto būto modelis ne ^Voche,” tačiau apsivylė. Porto pbmąjį tomą. Antrasis 

Pasaulio Parodai Chicagoj. Vietoje didelių stulpų viduj “Sveikata” pirmam kėliny itomas spaudą apleis šio mė- 
būto laikyti lubas lubos bus laikomos kabeliais, iš oro
buto prikabintais. Tai vis kas-nors nauja J

CHICAGOJE

Trys užtroškę gazu
Namų, 4750 Kenwood avė.,

NUŠAUTAS LAIKRAŠČIO 

REPORTERIS

Taigi “Sveikata” rungtynes 
laimėjo 3:1, kartu laimėjo ir

nėšio gale.
Tuomi komisijos raportu re 

miantis bus žinoma, ar Indi
jai galima duoti savivaldybę.

I ROMA. — Japonijoj mirė' , .. , vienam pagyvenime gazu uzFnkuoka vyskupuos vyskupas i (r<).ko j * ,
1 'TTury, kurs tenaivyskupaut. yffilĮrfftnss, ‘ fl5 m. ir
- buvo paskirtas 1927 m. j,dviej, (luktė Mary, 34 m.

Fukuoka vyskupijoje yra

NUOLAT KARU BAUGINA
7,333 katalikai. Darbuojasi 28 
kunigai misionieriai.

labai gražią sidabrinęt aurę.
Tai ir vėl naujas vokiečių pra j Britanijos valdžia elgsis ko- 

Pabęgęs, bet policijos stro-'laimėjimas sporte su lietu- misijos nurodymais, 

piai ieškomas, piktadaris pi r- lViais-
madienio popiety Illinois Ce-J Tą pat dieną Kybartuose

Su Indija blogiausia tas, 
kad tenai gyvena galybės at

MASKVA, birž. 11. — Bol
ševikų laikraščiai išna.ujo nu
sako karo galimybę iš Rumu
nijos ir Lenkijos pusės.

Laikraščiai skatina darbini
nkus ir valstiečius tiksliai tė- 
mytis į busimuosius įvykius ir 
būti pasirengusiais ginti savo 
valstybę. Pati sovietų valdžia, 
sako, jau senai pasirengusi 
atremti kapitalistų pastangas 
griauti socialistišką šalį.

FAŠISTŲ DEMONSTRA
CIJOS

. BELGRADAS, birž. 10. — 
Iš Bart, Italijos, praneša, kad 
fenai keletas šimtų italų fa
šistų studentų surengė demo
nstracijas priešais Jugoslavi
jos konsuliatą. Demonstraci
jos buvo atkreiptos prieš Ju
goslaviją ir Franeiją.

KALTINAMAS UŽ SĄ
MOKSLĄ PRIEŠ RUBIO

i Kelias dienas jų pagyveni
mas buvo uždarytas. Buvo pi
lnas gazo, kurs sunkėsi keliose 
vietose iš atidarytų vamzdžių. 
Įvairūs plyšiai languose ir 
duryse buvo aklai užkamšyti

, MENICO CITY, birž. ll.jlr aphpytl'

— Buvęs Meksikos darbo se- 1 pirm prohibicijos Cross tu- 
kretorius Morones iškėlė rim- r^° sabuną. 
tų kaltinimu prieš buvusį pre
zidentą Gil. Radikalams duota vėjo
. Morones sako, kad kuomet , Atidarant prekybos “boar- 
Rubio buvo išrinktas prezide- ,do” naują 22 milionų dolerių 
ntu ir lankė Am. J. V alstybes, j vertės būtų bankiete sakyta 
prezidentas Gil sudarė sąmok- iprakalbos. Daugiausia vėjo 
slą Los Angelėse Rubio nu- teko įvairaus plauko radika- 
žudyti. Bet Rubio į tą mies- lams, kurie visais laikais puo
tą nevyko. , la £į<)S šalies įstaigas.

Gil užgina. Sako, tai melas.

ntral geležinkelio tunely nu- Lietuvai pagražinti Jr-jos pa- skirų žmonių padermių. .Įndi- 
šovė laikraščio Tribunę repo- stangomis pąsi ^aikčiojimams ' ia‘ Yra kaipir Europa, ,kurio- 
rterj A. J. Lingle. ii poilsiui įkurtoj vadinamoj’’ J

V ienas poliemonų žmogžudį Vytauto Didžiojo aikštelėj bu- 
vijosi. Bet dėl daugybės pra- vo pasodintas Vytauto Did- 
eivių negalėjo i jį šauti. Pik- žiojo medis — ąžuolas. Iškil- [gyventojus greičiau galima va 
tadaris geroką galą pabėgėjęs mėse organizuotai dalyvavo i Hinti indėnais, ne indiečiais. 
įsimaišė į minią ir dingo. ' visos Kybartų organizacijos,'

Nušautas daugiausia tyrinę-js^a^os *r m°kyklos. 
davo galvažudžių darbus. Ta proga kalbėjo mokyt.

Tribūne paskelbė 25,000 dol. °’ Radzevičiūtė, vicedirekto- 
atlyginimo už piktadario suė- r^us P1 Kizevičius ir advo-

je gyvena daug įvairiausių 
tautų žmonių, turinčių mažai 
tarpusaviu sąryšių. Indijos

REIKALAUJA DAUGIAU 
DARBŲ

mimą Be to, laikraštis F.ve- katas v- Aušrotas. Jungtinis
.ning Post pridėjo dar 5,000 Šv' Cecilijos, gimnazijos
dolerių.

ir

AVASHINGTON, birž. 11. 
— Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas Green lankėsi 
Baltuose Rūmuose. įGreen skaj

šaulių choras, diriguojant mo- tinQ prezidentą i§kelti daugiau

TURKIJA SU GRAIKIJA
Vienas suimtas

Keturi plėšikai apų

SHANGHAI, birž. 11. — 
Praneša, kad Kinijos valdžios 
galva, gen. Chinng Kai-shek, 
vienam mūšių pašautas į ra
nką. Ranka jam nupiauta; (a- 
mputuota). .

EUCHARISTINIS KONG
RESAS SCRANTONO 

VYSKUPIJOJ

APTUŠTĖJO MIESTELIS

KORTKAMP, III., birž. 11. 
— Šis miestelis aptuštėjo už
darius apylinkėj anglių kasy
klas. Pirm kelerių metų mies
telis buvo vienas gyviausių. 
Kaltinamas anglių gamyboje 
perviršis. ,

CARBONDALE, Pa. (per 
paštą). — Metinis Eucharis
tinis Kongresas Scrantono 
vyskupijoj įvyko gegužės 29 
d. vietos Šv. Rožės bažnyčio
je. Scrantono vyskupas O’- 
Reilly turėjo Pontifikales Mi
šias. Pamokslą sakė Altoona 
vyskupas McCort. Dalyvavo 
apie 250 kunigų.

Eucharistinė procesija įvy

ko popiety. Visos krautuvės 

buvo uždarytos ir visoki dar

bai, net kasyklose, buvo nut-

kyt. p. J. Stankevičiui, gra 
žiai pagiedojo Lietuvos him., 
Vytauto Did. liim., “Ei pa
sauli mes be Vilniaus nenuri-

BUKARESTAS, birž. 11. į.lr “Kttr .ŠeSU‘ 
Xr . t, , įpė. Taip pat grojo Kybartų— Naujas Rumunijos kara-P 41 , 7 ;

,. .. TT j. 'saulių dūdų orkestras. R.liūs Karolis II išsprendė pa-' 1 *
traukti tieson savo priešus.
Parėdė pirmiausia patraukti 
teisman tris liberalus, kurie

KARALIUS ŠAUKIA TIE- 

SON SAVO PRIEŠUS

darbų laivų dirbtuvėse, kuri 
didžiuma darbu nutraukta.

UŽDARYTA BANKA

ISTANBUL Turkija birži. I^rauR Morigage and Bond Co.,,j0 gryžimą šiandie kovoja.
,, m i n’ .... 'ofisą. Pagrobė 7,000 dolerių.
11. - Turkija su Graikija Opalenski? Tieson traukiami: buvusia

MILŽINIŠKAS PAVASARI
NINKŲ KONGRESAS 

KAIŠIADORYSE

CINCTNNATI, O., birž. 11. 
— Cosmopolitan Bank and 
Trnst Co. rasta didelis pini- 

i gų nepriteklius. Banka užda- 
' rvta.

pasirase
tį.

draugingumo sutar-1 26 m., suimtas.
Geg. 25 d. sekmadienį pra-

raukti pusei dienos, kad ka
talikai galėtų dalyvauti pro

Susidaužė busai
Jackson (boulvarde susidau- 

»žė du busai. Kada vienas dėl
cesijoje.

Procesijoje dalyvavo Sven- Pasiskusto pnešaky aatomo. 
šiauštojo Vardo Draugijos .,b,liaus s,a"'a su"“>|0’ kltas 
nariai suvyk? iš vis, aplin- ant ’° “ZT>zlaTO- 11 a’man» 
kini, miesteli,. Čia keturiose su*' f'ta'
svarbiausiose gatvėse, kurio
mis įvyko procesija, sulaiky
tas visoks judėjimas. Kuone 
kiekvienam gatvių bloke buvo 
parūpinti altoriai, pas ku

riuos su nešama Eucharistija 
sustota ir laiminta žmonių 
minios. Oras pasitaikė labai 
dailus, taip kad, tarytum, vi

sa gamta džiaugės tuo nepap
rastu čia įvykiu.

Įvyksią atmainų

Iš Chicagos policijos virši
ninko ofiso praneša, kad po 
laikraščio reporterio Lingle 
nužudymo būsią atlikta svar
bių policijoje atmainų.

ITALIJOS UŽSIENIŲ MI- 
NISTERIS VARŠAVOJ

ministeris Angeles-, ė j0 su nepaprastu pasisekimu 
cu, buvusia' sveikumo ministe- ' milžiniškas pavasarininkų Kai į VARg yyA birž _ cia, 

ris I)r. Brnila ir Bukarešto (siadori, regiono kongresas.' at ko kažk()kiais' oficialiais' 
m,esto majoras kostmeseu. '.Dalyvavo daugiau kaip 10001 r,.ika|aifl „a|ij„s UŽ8ienių mi. 

-------------------- i pavasarininkų. Vien tik įre-
SUŠAUDYT, 3 PLĖŠIKAI (gistruoti suskubta 846. Bet

--------- — -kadangi pritrūko registracijai
TEHUANTEPEC, Oaxaca, dapelių ir vis naujais dide- 

Meksika, birž. 11. — Meksi- Hais būriais plaukė pavasari- 
kos kareiviai sugavo ir tuo-1 pinkai, tai keletą šimtų kon-

i švietimo

nisteris Dino Grandi.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Nusakomas dailus 
mras; maža temperatūroje at

jaus sušaudė tris pagarseju- greso dalyvių nesuskubta pra- ,na’na'
sius šioj apylinkėj plėšikus.

KONGRESAS TYRINĖJA 

RAUDONŲJŲ VEIKIMĄ

AVASHINGTON, birž. 11.
■ - ■ -------- i— Kongreso žemesniųjų rfl-

Šiandie bus paskelbta, kiek mų komitetas pradėjo tyrinę- J 
iChicago miestas turi gyvento-/ti raudonųjų gaivalų šioj' ša-j 
jų. : . ly veikimą.

vesti per registraciją. Vyko 
pėsti, arkliais ir autobusai? 
dainuodami, apsikaišę žalumy
nais. O vėliavų gausybė atro
dė lyg savotiškas miškas. ‘R.’

ATVAŽIUOS DR. ROZEN- 
BAUMAS

Lietuvos Generalinis konsu-

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų ..$10.00 

Britanijos 1 sv. sterL 4.88 

Francijos 100 frankų 3.91 

Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.94 

Šveicarijos 100 frankų 19.3? 

Vokieti jos 100 markių 23.85
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“DRAUGAS”
Ueln* kasdien, Uakyrus sakmadlaalos

PRENTJMERATOg KAINA: Metama — »«-00, Pu
tei Metų — 91.60, Trims Mėnesiams — 91.00, Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams |7.00, Puael Me
lų — 94.00, Kopija .Ola

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų neųrų- 
Bna, jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslundama tam 
tikslui pašto Menkių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 19:00 ▼*!

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 

vai. po piet.

našaus išauklėjimo vadų mes savo jaunimo 
nepalaikysime.

Mums rodos, kad baigusieji lietuvių pa
rapijos mokyklų Amerikoje, gimnazijų Lie
tuvoje, o universitetų Amerikoje — geriausia 
galėtų tikti mūsų jaunimo vadais.

. Taigi, pp. Aleliunų pavyzdis yra sekti
nas. Sektinas bent tol, kol mes čia, Amerikoje 
nepastatysime didesnių rūmų savo bernaičių 
kolegijai, kol jon nesutalpinsime bent keletu 
šimtų jaunikaičių.

ĮVAIRyS STRAIPSNIAI
AUTOMATINIAI TELEFO 

NAI.
diskų laivams dirbtuvių pa- 
liuosuota tūkstančiai darbi
ninkų.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlsbed Daily, Ezcept Sunday. 
SUNSCRIPTIONS: One Tear — 16.00. Slz Months

*- 99.90, Vbree Months — 92.00, One Month — 76c. 
■urope — One Tear — 97.00, Slz MontUe — 94.00 
Copy — .OSc.

▲dyertising In "DRAUGAS” brings best reeulta, 
▲dyertising rates on appllcatlon.

)RAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

TIKRAI LAISVAMANIŠKAI.

Amerikoj kelinti metai laip
sniškai įvedami automatiniai 
telefonai, vadinami “dial te- 
lepliones”. Šiems telefonams 
nereikalingos operatorės cen- 
tralinėse stotyse. Norįs tele
fonu kalbėti žmogus patsai

TURTAI IR POLITIKA

Mrs, Ruth liauna McCor- 
miek, Kongreso atstovė, kuri 
Illinois valstybėje per “.pri- 
mary” laimėjo kandidatūrų į

VERČIA PAGALVOTI.

Nesenai skaitėme savo dienrašty žinutę, 
kad pp. Aleliunai išsiuntė savo sūnų, baigu
sį Šv. Jurgio parapijos mokyklų, Į Jėzuitų 
gimnazijų Kaune.

Spėjame, kad nedaug kas šia žinute su
sidomėjome, nes joje, rodos, nieko nėra. Ta
čiau giliau mąstantį lietuvį ji verčia pagal
voti, kad įspėjus tų mintį, kuria vadojantis 
pp. Aleliunai savo sūnų tolimon kelionėn iš
siuntė.

Nemalonų, juk, yra tėvams atsiskirti su 
dar nepilnai suaugusiu sūnumi; daug kai
nuoja kelionės lėšas padengti, neveltui jį ir 

‘Kaune mokins: reikės parūpinti jam pragy
venimas, knygos ir viskų, kas yra surišta su 
mokslus einančio reikalavimais. O vis-gi dėl 
to Aleliunai to nepabūgo.

Tokiems tėvams, matomai, vaikų ateitis 
yra ttž Viskų brangesnė. Jiems rūpi netik mo
kslų vaikams-'duoti, bet ąįnos i^uklėti ge
nais 'lietuviais katalikais. *

Tokiam tikslui geresnės vietos, kaip Lie
tuva, negalima surasti. Ten ir mokslas yra 
aukštai pastatytas, ir auklėjimas tinkamai 
vedamas. Ypač privatinėse katalikų gimnazi
jose. Svarbiausia, kad ten mokiniai įgauna 
tautinės dvasios, kurios lietuvių augančiam 
jaunimui Amerikoje taip trūksta.

Praktiškai imant, toks pasirinktas ke
lias vaikų auklėjimui irgi yra geras. Pragy
venimas Lietuvoje yra nesulyginamai piges
nis, negu Amerikoje. Gimnazijų baigusieji 
Lietuvoje yra priimami į Amerikos universi
tetus ir kolegijas be jokių apsunkinimų, nes 
čia baigę pradžios mokyklų ir angliškai gerai 
išmoksta.

Mūsų jaunimui yra reikalinga autorite
tingų vadų, kurie pažintų ir Amerikos ir Lie
tuvos gyvenimų, mokėtų, ir tai gerai, anglų 
ir lietuvių kalbas, gerai pažintų ir vieno ir 
kito krašto žmonių psichologijų. Būti to
kiais vadais-būtinai privalo turėti užtektina; 
amerikietiškos ir lietuviškos dvasios. Be pa-

Saudar iečių laikraštis savo 20 Nr. pas
kelbė, kad keliaujantieji su “Sandaros” eks
kursija Lietuvon, visi Amerikos piliečiai 
gaus savo pasportam nemokamai Lietuvos 
konsulo vizų, išpildydaini tam! tikrų pareiški
mų, kad jie aplankys Kaune Lietuvos Ūkio 
parodų. Reiškia, susidėjusieji su sandarie- 
čiais gauna iš Lietuvos valdžios per konsulų 
10 d. dovanų.

Jau mes paskelbėme, kad, pasikalbėjus 
su p. Konsulu, sužinojom, jog “S-ra” gry
na neteisybę skelbia. Tai buvo jos pasirink
ta pigus pasiskelbimo būdas. O laisvamaniui 
neteisybę paskelbti yra menkas dalykas.

“S-ra” sugalvojo ir kitų pigų pasigar- 
sinimo būdų. Savo 23 numery įdėjo tokia ži
nių:

“Nepaprasta naujiena Cliicagos lietu
viams. Gerai mums visiems žinomas iš netoli
mos praeities laikų p. B. Balutis, dabartinis 
atstovas Sųv. Valst. žada atvykti Cliicagon 
laike Sandaros bankieto ir pikniko, jeigu 
kas nors ypatingai svarbaus- neatsitiks Wa- 
sbingtone.

“Savo laiške jis primena, jog labai no
rėtų pasimatyti su savo buvusiais draugais. 
Laike Sandaros seimo bus tam nemažai pro
gų.

“Todėl visi tie kurie norėtų užgirsti p. 
Balutį ruoškitės į Sandaros piknikų”.

nustato rankenėles ant stoties senatų, savam laike senato ko 
vardo ir reikalingų numerių, mitetui pranešė, kad jinai tai 
Stotyje gi automatiškai rei-( j politinei kampanijai išleidusi 
kalaujami numeriai paduoda-y52,572 doleriu., Tai daugiau- 
mi ir automatiškai skambutis' sia 3OS nuosavi pinigai.
suskamba. Reikalingi telefono 
numeriai negaunami yra kal
tas patsai telefonuojųs žmo
gus, nes jis nenustatęs teisin
gai rankenėlių.

Pagalvokite, kiek daug tar
nautojų operatorių paliuo- 
suoja iš darbo, tie automatiški 
telefonai. Bet galinga telefo
nų kompanija į tai neatsižvei- 
gia. Kas jai galvoje kas dir
ba, gi kas ne, bile jai yra ge
riau ir pelningiau.

Nesenai automatiniai telefo- j ... .
nai įtaisyti Am. J. Valstybių! kamPan.1Jal gah panaudotl dl’ 
T, i , dėlės pinigų sumas.Kongreso rūmuose, kur be- r
veik kiekvienas atstovas turi 
telefonų. Senate iškilo prieš 
tai reakcija. Kai-kurie senato
riai ėmė protestuoti. Galų — 
gale padaryta ir pripažinta 
rezoliucija iš Kongreso rūmų 
pašalinti visus *<dial” telefo
nus. ,

Tas pat įvyko ir žemesniuo 
se Kongreso rūmuose.

Sakoma, noręta ir į Baltuo

EKONOMINIS TEISINGUMAS 
IR ŠEIMA
(Pabaiga)

Sulyg tų nurodymų visų pramoni
ninkų ir socialio gyvenimo tvarkytojų 
priedermė yra eiti prie to ir taip tvar
kyti, kad darbininkai gautų atatinkamą 
už darbą atlyginimą.

Tas atatinkamas .atlyginimas turi 
būti toks, kad juomi darbininkas galėtų 
aprūpinti savo ir savo šeimos reika
lus ne tik bėgamus, bet dalimi ir busi
mus, savo ateitį, juodas dienas.

Tokis atlyginimas ar uždarbis lai
komas mažiausiu, kokį teisingumas pri
pažįsta darbininkui.

Kad tai įvyktų reikalingos darbi
ninkų organizacijos ir jų teises apsau
gojant! įstatymai.

JĮį Darbininkų organizacijos gąli pa- 
l'tffiti jiems apsaugoti savo reikalus į-

Washingtone kilo nepapra
stas triukšmas. Kas tai matė 
tokių sumų išleisti kandidatū
rai į senatų vienoje valstybė
je! Antai jos oponentas, se
natorius Deneen, tai pačiai 
kampanijai išleido nepilnai 
25,000 dolerių.

Kadangi mažai išleidęs se
natorius Deneen balsavimuose atsitikime reikia pripažinti, 
pralaimėjo, daug kas atsilie- j kad turtingi žmonės perdaug 
pia, jog ateity aukštus šalies Į pirmenybės politikoje gali į- 
ofisus bus galima užimti tik gyti. Gi tas visuomenei ne-

PERPLAUKĖ NIAGARA VANDENPUOLĮ.

R

ti ®

Drųsuolis \Villiani “Red” Hill, kuris specialiai padirbto] 
bačkoj perplaukė Niagara var-Lc~ u..;.

turtingiems, ty. tiems, kurie sveika ir pačiai valstybei pa
vojinga.

Kai-kurie laikraščiai iške
lia sumanymus panaikinti se< 
“primary” balsavimus. Kiti,
— įstatymais apriboti poli.i- 
nėms kampanijoms išlaidas.

New Yorko laikraštis “T'i- 
apie kandidatę įines senu

*6,

Ignas. — Liaukis rūkyti, 
tai labai kenkia sveikatai.

Juozas. — Nonsensas! Ma
no didelis d’;, 1/ u;d:tį ni

kė ir sulaukė 90 metų am
žiaus, o brolis, kuris vįsai 
nerūkė, mirė jaunuose metuo-

SKAITYK IR PLATINK 
TIKTAI KATALIKIŠ
KUS LAIKRAŠČIUS.

Pasirodo, kad Mis. McCor- 
mick, republikonė, yra aukš
tos ambicijos moteriškė. Tur
tus pašventė, kad jai pirmuti
nei iš moterų tarpo įeiti se- 
natan ir tuo būdu laimėti ga Į
1‘I)ę- !tų Mrs. McCormick tarp kit-

Kitas dalykas jinai no- k(J pareiškia; 
rėįo atsiteisti su senatorium, „Jd jinai ,,prilnary„ ko.. 
Deneen. Pirm šešerių metų^^ išleido toki(( tai'

se„atonus rU(Jenį
rinkimų? Nereikia pamiršti, < 
kad ^ątiai “metais riš Illinois > 
senatorium išrinktas Krank" L. 
Smith. Jo kampanijai išleista 
458,792 dolerių. Ir štai delei

miręs jos vyras
M. McCormick “primary 

sius Bumus įvesti tų telefonų|balsAvirnus'-;prrfW(mtėj0:-= Jtt-
prezidentas jr laimėjusiu tada

buvo šen. Deneen.

sistemų. Bet 
pasipriešinęs.

Kongrese išaiškinta, kad
. . xr automatinių telefonų gerumas

pasiuntimu Vašingtone, tikrai abejojame, av. ' .
„ • ... ..... 'v. .. • , . n' atitinkamumasjis galėjo sutikti atvaduoti į nusmukusių „ , 
sandariečių seimeli, o tuo labiau į jų pikni
kų. Tai būtų didelis p. Pasiuntinio pasižemi- 
nimas ir įžeidimas tos pozicijos, kurių-jis už
1Hia’ vuoja didelis nedarbas. Tele-

Nejaugi p. Balutis būtų sutikęs atgaivin-1 fonų kompanija gali dar ap- 
ti tų laisvamanių organizacijų, kuri dar-gi y- sį6įti be tų naujenybių įvedi
ra jo atstovaujamos vyriausybės opozicijoj?

Gerai atsimename tuos laikus, kiek daug
triukšmo sukeldavo tie patys sandariečiai, 
kuomet p. Čarneckis pakviestas atvykdavo į 
skaitlingų katalikų organizacijų seimus.

P-nui Balučiui, žinoma, mes nepavydime 
lankytis po savo idėjos draugę**piknikus. Men j nusistatymų, kad jie daugiau 
dėl to triukšmo nekelsime. Tik, mums rodos, i domės atkreipia į nedarbu, 
sandariečiai paty s nesitiki p. Balučio atšilau- Bet jie negali suprasti, Kon- 
kyinu. Garsindami jo vardų, jie sau didesnį greso tylėjimo apie tai, kada 
biznį mano padaryti. pirm keletos savaičių iš val-

Mes, tiesa, žinome, kad p. B. Balutis yra 
vienas iš sandariečių organizatorių, vienas iš 
jų šulų. Tačiau dabar, kada jis yra Lietuvos

be, nelaimėje; gali su darbdaviais grei
čiau į sutartį sueiti ir gali paveikti į 
valdžią, kad ta pasirūpintų įstatymų 
keliu įvesti tvarką, kad darbininkų gy
venimas būtų aprūpintas.

Šv. Tėvas Leonas XIII sako: “Kaip 
tik abelnieji ar visuomenės reikalai, 
arba kurios-ne-kurios žmonių klasės 
reikalai kenčia arba jiems gręsia didis 
nepavykimas ir tam niekaip negalima 
užbėgti už akių, viešas autoritas arba 
atatinkamasis valdžios organas turi 
tuo reikalu užsiimti.”

Motinų pensijos, darbininkų apsau
gos įstatymai, maksimumo darbo vala
ndų įstatymas, senatvės pensijos ir p. 
gelbsti aprūpinti šeimos reikalus.

Reikalinga sudaryti viešoji opinija, 
kuri šių dalykų šeimoms pripažintų, jų 
reikalautų ir prie jų įgyvendinimo eitų.

Jungt. Amer. Valstybėse plačiai vei
kia Katalikų Pramonės Problemoms ri
šti Konferencija. Jon dedasi vyras ir 
moters ir rūpinasi įgyvendinti ekonc-

vairiais būdais: pagalba ligoje, nedar- minį teisingumą katalikiškais dėsniais.

1

Senato komitetui Mrs. Mc-
\Cormick paaiškino, kad nėra į tų didelį išlaidų senatoriai 

neginčija-į įatatym-ų, kuriais einant būtų 'ir
mas. bet svarbiausia, tai dau- ;gaĮįma apribuoti kampanijos 

Igybės mergaičių iš darbo pa- įg^das. Todėl jinai atkrei- 
liuosavimas. pus visų savo domę tik į tal;

Reikia žinoti, kad šaly gy- kad būtinai laimėti balsavi
mus, neatsižvelgiant į nevar
žomas išlaidas.

Schenectady, N. Y., laikra-

D AK T AR O ŽODIS STOVI 
UŽ ŠĮ LAKSA 

TYVĄ

' f

mo, bet ne didinti nedarbą. 
Kompanija galės automatinius 
telefonus įvesti pagerėjus lai
kams.

Kai-kurie angliški laikraš
čiai aukština Kongreso narių

štiš “Gazette” ir kai kurie 
kiti reiškia nuostebos, delko 
žmonės yra linkę išleisti šim
tus tūkstančių dolerių, kad 
laimėti vietų, jei ta laimėta 
vieta toli gražu nei kelintos 
dalies tų išlaidų negrąžina.

Bet gal yra kitokios prie 
žastys, kaip tai ambicija, at

jo nepriėmė į senatų.

— Azijoje yra vienas kai
mas, kur gyvena tik vieni vy
rai. Visi šio kaimo gyvento
jai yiU' aršiausi moterų prie- 1375 m. rimtas jaunas vyras pra
šai. Jll nuomone, moterys — !d6-io praktikuoti mediciną.. Kaipo 

► 7 . ' Šeimyninis daktaras jis pastebėjo
pragaro padarai. Moterims kenksmą, kurį sukelia astrus vais-

. v . . JV. . . tai nuo sukietėjimo. Tai jis tuoj
griežtai draudžiama tame kai- ėmė ieškoti ką nors nekenksmingo.

111U pasirodyti. . is ją praktikos kilo garsus reccp-
. , . v. • tas. Jis jį išrašinėjo tūkstančius sy-MUSU gandrai Žiema\ Oja J|a pasirodė ideališku laksaty-

Pietu Afrikoj (už 10 tūkst.!vu jauniems Kai žmo-
‘ \ . nes pamate, kad jis greit išjudina

kilometrų tolumo), jie minta vidurius, panemalonų kvapą, galvos 
v. , . < . v. . skaudėjimą, karštį, koktumą, gesus,
Žiogais ir tad vadina Žiogi- blogą apetitą, tai pasirodė reikalas 

niu paukščiu. O kiti paukštį“ įy*aptftVQ- šlar,die’ Dr’ Ca,d’ 
vaidinamas.

Pepsin, kaip jis yra 
yra populeriškiausias

. . 1 . ... t, ... ..... pasaulyj laksatyvas. Jis niekuo ne-silyginimas buvusiam politi Angliju, Prancūzijų, kiti ki*,'atskirt* nuo caidweiio veiksmingo, 
• * • at a I a a..„ .nekenksmingą recepto. Visose ap-pnesui. Net ir tokiam tur. tiekose.

čiai, kaip špokai, skrenda į

mani

BEDIEVYBĖ SIUNTA.
Jei jau Antikristo laikai artinasi, tai 

bolševikų organizacija yra pačiu Anti
kristu arba jo pranokėjais, parengian
čiais jam kelių.

Bolševikų bedievybė yra ai
škiausia pačioje Rusijoje ir visur. Aiški 
bedievybė ir lietuvių bolševikų. Šie, kur 
tik gali, parodo savo bedievybę aiškiau
siu ir šlykščiausiu būdu. Jie didžiuojasi 
savo paleistuvingiausiais darbais. Prive
sti poras prie divorsų, apsivesti su sve
tima pačia, tai jų karžygiški darbai. Bu
rnoti prieš tikėjimų, Bažnyčių ir Dievų, 
tai jų “bolševikiškos religijos” viešas iš
pažinimas. Jie sudaro tikriausių vaizdų 
tos “kruvinosios apokalipsinės bestijos,” 
kurių savo Apreiškime aprašo šv. Jonas 
apaštalas.

Kaip bulius veria prie įniršimo ir siu
timo rodoma raudona 'skara, tai bolševi
kus siutimas perima, kada jie mato re
ligijos žymes ir jos pildymų.

Štai laiškas Leningrado Darbininkų

komunistų komiteto į tėvus. Čia paduo
damas jo vertimas.

Jis štai kaip skamba:
“Brangūs Tėvai:

“Mums pasakyta, kad jūsų vaikai ša
linasi nuo prieštikybinio veikimo ir ka
ro. Kas baisiau, girdėti, kad jie rengiasi 
švęsti Velykas. Bet jūs privalote suprasti, 
kad visokis viešas religijos išpažinimas 
bus skaitomas išdavystės darbu, priešin
gu revoliucijai. Jūs privalote kalti vai
kams supratimų, kad jau atėjo laikas iš- 
siliuosavimo iš religijos ne tik suaugu
siųjų bet ir vaikų.

Religija yra didžiausias priešas So
vietų šalies, kuri garbingai, kovodama jau 
baigia siekti sa^o galutinos pergalės. Jūs 
gerai žinote, kaip visose buržujų šalyse 
Romos Popiežius, remiamas kitų religi
jų ir visų didžiausių pasaulio buržujų, 
rengia kryžiaus karų prieš sovietus.

Mokykla veda nustatytų kovų prieš 
visokių religijų ir stengiasi išvystyti vai
kuose priešreliginiua jausmus. Tėvai pri
valo remti tokį mokyklos darbų ir jai 
padėti. Tik suvienytomis jėgomis įmsiseks 
paliuosucti vaikus nuo visų idėjų, kurių

duoda pasaulis.
Del to “Darbininkų Komitetas” kvie

čia jus, brangūs tėvai, kad jūs patys su
darytumėte kuopas, kurios kovotų Vely
kas ir' jų apeigas. Jūs turite pasidar
buoti, kad Velykų laiku nepasirodytų nei 
mažiausias džiaugsmo ar linksmumo žen
klas. Priverskite savo vaikus per Vely
kas dirbti jų paprastus darbus ir neda- 
leiskite, kad jie nueitų kur kitur, o ne į 
mokyklų.

Kad “Darbininkų Komitetas” galė
tų pasitikėti tėvais ir žinoti, kad jie su
prato jo atsišaukimų, tai mes pranešame, 
kad tėvai kartu su vaikais būtų mokyk
lose priešvelvkiniais vakarais, ypatingai 
balandžio 12 ir 19 d.”

Šv. Tėvo, Pijaus XI, atsišaukimas j 
tikinčiuosius melstis už persekiojamus už 
religijų Rusijoje, paveikė į bolševikų val
dininkus ir eilinius bolševikus, kaip rau
dona skara į bulius. Bolševikai pašėlo. 
Nuo Leningrado iki Vladivostokui ir Kau- 
kazui pasipylė piktžodžiavimai, plūdimai 
ir dergimai Šv. Tėvo per laikraščius ir 
prakalbas.

(Daugiau bus)

J,
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Prašau Į Mano Kampelį *»*•••• PI ‘ ’leisią Skyrius
mūsų daržuose, ir kurių visa
dos galima gauti pas savo 
bučerį. Anot minėto daktaro, 
kad nenuplikti, reikia žalias 
morkas didelėmis porcijomis 
valgyti.

Garantuoti, kad morkos 
“cudus” plvkstančiai vyro 
galvai padarys, aš visgi nesi
imu, te/.iau, dėl jų pigumo, 
galima ir pabandyti, juoba 

Visų pradedančių plikti dė-:kad valgydamas morkas ir

Pro f. Kampininkas

mesiui.

Kiek tai rūpesčio, kiek tai 
širdgėlos būna žmogui, kai 
pajunta, kad jis pradeda plik
ti. Visokiu kvepinčiu muilu 
plaukus mazgoja, pas barbe
nus visokius tonikus išmėgi
na,

žalos niekas savo galvai ne
pasidarys.

Rašo Adv. JOHN B. BORDEN 
2151 W. 22 St. Tel. Roosevelt 9090

ATGARSIAI BRIDGEPOR- 
T0 TRAGEDIJOS.

Užgeso Trys Gyvybės.

Bridgeportas, tai seniausia 
lietuvių kolonija Cliicagoje. 
Ten rasi gera, ten rasi 
ten nuolat verda, kunkuliuo

sesuo ir trys broliai, Lietu
voje.

CHICAGOJE
ĮSPŪDINGOS VESTUVĖS.

North Side. — Birželio 1 d. 
šv. Mykolo bažnyčioje kun. J. 
Svirskas suteikė Moterystės 
Sakramentų Vladui Striogai 
su p. Tekle Bogusevičiute. 
Bažnyčia buvo gražiai išpuoš-

Kain priklauso tie $2,000, Ua nyvonds gėlėmis, palmos 
kuriuos velionė buvo užra- wd*,n*s sudarė gražų vaizdų.

Žmonių buvo pilnutėlė bažny-

Jūsų prof. Kampininko, ja politinės polemikos kati-';SUVargUSiai n,ot,”ai» °> j®1 £a*

sidarė tyla. Pokilio vedėjas 
paprašė kleb. kun. J. Svirskų 
pratarti keletu žodelių. Kle
bonas trumpai nupiešė p. 
Striogos nuveiktus visuomenei 
darbus, linkėjo laimingo, link
smo ir ilgo gyvenimo.

Po to pakviesta jaunosios 
dirbtuvės bosai, kurie buvo 
per šliubų bažnyčioje ir dalv-

pietūs, o jaunosios kalbų iš
girsim per vakarienę, ir pra
sidėjo šokiai, kuriems griežė 
Krekčiuno orkestrą. Šoko seni 
ir jauni, dideli ir maži. Ir 
kur-gi nešoks, taip šeimininkų

sius vienatiniam savo sūnui? ,~***u“*\ ”uvu f*“— \ Vavo puotoje. Buvo ir dau-
hicao-oie Artimesni velionės draugai kaiP Per d,dziaus,us at* |gįau kalbėtojų. Visi lin- 
d bloira* norėj°> kad nors dads minėtų *a*du>- nonjo pamatyti gtriogmns laimingo nau-
inkuliuo>iniglJ tektŲ Velionės sena’» veikėjo P. Striogos jungtuves, H gyvenimo Ant galo papi.a.

Sloan’s
Liniment

Jauniesiems pradėjus eiti sytas pats šio pokilio kalti-
kaip matote, galva ir-gi kai ]as. Ten kožnų dienų nauji 
kulnis, tačiau jai apželdinti ir įvykiai paįvairinimui ir taip’11 
morkų valgymo čempionatui jau įvairaus gyvenimo. Ten 
laimėti nedarys bandymų dėl gimsta, miršta, vedas, divor-

a Įima, doleris, kitas seseriai P™ a»orio«s, pasigirdo var- ninkas> kon(j

druKŠtorinose visokiu 5ili P1'i<‘žas<’i,J- Viena, mano El,ojan, varžosi, konkuruoja ir

asaras
broliams. Šiuo reikalu K°nU narsas ir žavinti sniui- 

kreipėsi į Lietuvos konsulatų, iyrtiotlija. Visiems suėjus gaug^ atsilankymų. Anot 
Konsulas, pakrapštęs galvų, į bažnyčių prasidėjo sv. j0> uflš negitikėjau tur|g tįck 
ir neradęs atsakymo, pavedė S1OS*

dėkojo visiems dalyviams už

plykė yra jau sena ir neg a- taip gyvenimas, kai sriauni 
Įima tikėtis, kad morkos pa- upė, plaukia, sriovena, ir 
gelbėtų jai jaunystę atgauti.'kiekviena praslinkus diena 
Kita, kas per profesorius, jei dingsta užmaršos bangose,

jiem? ta" vyriško groži? tra- ne.pl,yk“S.f! d“oda žl"«'tik rytojaus sensacingi jvy-
gediją. Bet iki šiol, nežiūrint gul ' aukf‘esn| ton« • Jel ne,kiaL teatkreipia šiokio tokio 

mano plykė vargu bau mūsų dėmesio. Bet kų tas turi ben- 
bedievių, socialistų, komums- j drąsu teisiųklausimais? Kie
tų, nezaležninkų, biblistų ir ko. Tik apygandos incidentas. I

“sėkmingų” vaistų nuo plau
kų slinkimo perkasi, galiaus, 
eina pas gydytojus, prof. ir 
prašo, kaip nors sulaikytų

visokių stebėtiniausių išradi
mų, joks pasaulio mokslinin
kas neišrado būdo, kuris ap
saugotų žmogų nuo plykės.

Bet, štai, staiga laikraščiai 
pranešė, kad vienas austrų 
gydytojas (kaž kodėl nepasa
kyta jo pavardė — prof. K.) 
išradęs vaistus vyro galvai 
nuo plykės apsaugoti. Vais
tai, pasirodo, taip pigūs ir 
taip paprasti, kad tik stebė
kis! Norite tuojau juos suži
noti? O-gi žalios morkos! Tos 
pačios morkos, kurios auga

kitokių plaukuočių sektų ge
nerolai, komisarai, ‘ ‘ kunigai, 
arkivyskupai, biblijos studen
tai ir t. t. su pagarba link- 
čiuotų mano tribūnai, o visi 
jų sekėjai veržtųsi kuoarčiau- 
šia išgirsti jiems sakomus 
teisybės žodžius, žinias, kurių 
pas savo viršilas jie ir už 
duodamas aukas negirdi.
. Bet bandymus mėgstantiems 
verta ir šis vaistas pabandy
ti.

LIETUVIAI AMERIKOJE
WESTV1LLE, ILL SĖST PULLMAN, ILL

Tėvo Dirvelės Pamokslai ir 
40 vai. iškilmės.

to dalyko išrišimų savo le- Pabroliais buvo M. Andruš- 
galiam štabui. kevičius, Al. Manstavičius, A.

Konsulato legalis gtaba^įKazmanskis ir L. Urbonas. Pa 
išnešė nuosprendį, kad velio-* mergėmis p-lės Bogusevičiute, 
nes Lietuvoje giminės likę, liiškiutė, Juškiutė ir dar vie
tai yra motina, sesuo ir bro- na, kurios neteko pavardės su 
liai, nieko negali gauti iš ve-'žinoti. Visi, sykiu su jaunai-
lionės paliktų apsaugas pini
gų. Tie pinigai, girdi, pri-

Prie tūlo lietuvio namo, du 
bloku į rytus nuo Halsted 
gatvės, buvo didelė minia 
žmonių, kuri knabždėjo lyg 
skruzdynas. Gatvėje, prie ša
ligatvio, stovėjo keli ambu- 
lansai ir pustuzinis policijos 
autų. Kas nors nepaprasto, 
netikėto ten dėjosi.

“0, tai nelaimė! Visi trys 
negyvi”, prabilo moteris mi
nioje.

“Baisus atsitikimas, ištįk- 
rųjų”, atsakė kita.

Policija išnešė iš stnbos, 
vienų po kitam, tris lietuvius, 

~azo dujų užtroškintus du 
vyru ir vienų moterį. Vienas 
jų, vyras, ligoninėj atsigavo, 
bet vėliau mirė. Kiti du, jau 

Į daugiau savo akių neatmerkė, 
nors buvo dedamos pastangos

siais, priėmė Komunijų jaunų
jų intencija. Bažnyčioje tvark

klauso antrųjam velionės vy- dariais buvo \. Kaminskas ir 
rui, nors ji su juom ir ne- Į J- Makaras. Per šliubų gražiai 
gyveno prieš savo mirtį. An-Į giedojo solo nortlisidiečių Vy- 
trasis vyras, šitokiose aplin- čių “Dainos” choro tenoras 
kybėse, esąs vienatinis velio- P- A. Kaminskas ir gražia- 
nės judinamojo turto pavel- balsis Čiapas, taipgi žavinčiai 
dėtojas. Nepatenkinti tokiu giedojo solo Chicagos Vy
štabo pranešimu, velionės dr- grojo smuiką, pritariant var-
augai kreipėsi prie manęs, gonais muz. N. Kuliui.
bet gavo tokį pat atsakymų. 

Sulig Illinois valstybės tei-
'siij, jeigu vienas vedusių as
menų miršta be testamento ir 
nepalieka savo vaikų arba 
anūkų, tai visas*
dinamas turtas

Iš Labdarių Veikimo.

West Pullmane gyvuoja atgaivjntl 
Birž. 1 d., Šv. Petro ir Po- Labdarių 10 kuopa it karts J Mįjėfe moteriškė buvo ve-

t

daug prietelių”.
Po Striogos kalbos vedėjas

pranešė

Vestuvių pokilis.
Čia jau tikrai reikia stebė

tis. P. Striogos ir p. Boguse- 
vič.iutės giminių, draugų ir
prietelių prisirinko pilna pa- 1

s paliktas ju- rapįjos svetainė. Sako, tai
s, apmokėjus pinna buvug tokia North Si_

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

8PECIACr8TAB 
Taigi nenusiminkit, bet eikit paa 

tikrą specialistą, ne pas kokj nepa
tyrei). Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas jums ken
kia. ar kur skauda, bet pasakys pats,

kad tuo ir baigiasi Ipa pUno Uegzamlnarlmo. Jus sutau
pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums del
tų, kad jie neturi reikalingo patyri
mo. auradymul žmogaus kenksmln- 

,gun»ų.
Mano Radlo — 8cope — Raggb 

jX-Ray Roentgeno Aparatas Ir vl- 
sUkas bakteriologlškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, tr jeigu si paimsiu 
Jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryž jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ilgų skil
vio. tarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, iirdies, reumatizmo. kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokių užslsenėjuslą, Jsl- 
kerėjusią, chronišką ligą, kur) ne- 

• pasidavė net gabiam Šeimynos gy- 
Į Oybojul, neatidėlloklt neatėjo P** 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas lil<
20 W. JACKSON BLVD. 

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

Nedėliotais nuo 10 ryto Iki 1 
no pietų

Sharkey’o

vilo bažnyčioj per sumų pra> 
sidėjo 40 vai. adoracija. Šv. 
Mišias atnašavo gerb. svečias 
tėvas Aug. Dirvelė Pranciško
nas; pastarasis taipgi sakė 
pritaikintų iškilmėms pamoks 
lų. Po pietų gerb. svečias sa
kė prakalbų svetainėje.

Rytais ir vakarais sako pa
mokinančius pamokslus.

Birž. 3 d. po pietų bažnyčioj

nuo karto šį bei tų veikia. I dus — du syk. Nuo pirmo
vyro buvo divorsuota, į o su 
antruoju vyru taipgi nesugy-

Nekartų ji nušluostė aša- 
ras našlėms bei pavargėliams; ’
materialiai juos sušelpdama, Jverio; virš du metu kai nuo jo

' buvo atsiskyrus, kada siela Per daugel metų pasišven-t ....
, . 1 v i v- 1 - apleido jos kūnų.tusiai labdarybės naudai, „ ...i Gyva būdama, velione savodirba šie gerb. veikėjai: Zig.l .
.1 -i -n n j- gyvastį apsaugojo ant $2,000Gedvilas, 1). Gudžiūnas, p. . , _». . ... . . ,, . . ir pavelrtetojum paskyrė sa-Shuziene, Kiaupiene, Mazei-i ....„ ,vo vienatini sūnų, su pirmu virius, p. Mažeika, ponios: B. | _T-5 - / jr • - ivym sugyventu. Nors sūnūsŽitkevičiene, G.udziunienc,1 .......... . . mirė trim menesiais pirma ve-papasakojo apie Šv. Pranciž-iShužizenė, Kiaupienė, Mazei- .... ... . ., J . I, . . ’ ... . ’ .,. liones, jo vietoj naujo paveikaus gyvenimų. kiene, Mateisiene, Drungnie- ... . ... ...07 * ...... .dėtojo velione nepazymejo.n<* ir kiti • •4 d. buvo laikoma. * 'Jai rnifus, paliko jos pirma-

mergaitėms. Kapinių dienoje turėjo 12 sis divorsuotas vyras; antra-

laidotuvių lesąs ir teisėtas je <«vesejg>\ Pokilio vedėju 
velionio arba velionės skolas, buvo A Bacevičius, kuris la- 
tenka pasilikusiam asmeniui Į baį gražiaį vjsūr tvarką palfli_ 
vyrui arba moteriai. Jeigu. Ap^dus stalufi) ir gerb. 
lieka ir nejudinamo turto, j kleb. atkalbėjus maldų prasi- 
real estate, tai velionio i<3ejo pietus. Šeimininkės vai- 
ha velionės našlė arba našlys žino skaniais vaigįais> 0 neį
gauna pusę tos nuosavybės, o mjnjnkaį saldžiais gėrimais, 
kita pusė tenka velionio ar-lgi p L Krekščiuno garsi or. 
ha velionės artimiausiems g?-)kestra žavėjo ^ažįomig Hetu-
minėms. Į vįgkomjs melodijomis ir įvai- i

Kadangi šiame atsitikime riaig lietuviškais gokiais. 
velionė nejudinamo turto ne-( Baig5ant pietu8> pasigirdo 
paliko, tai jos giminės nieko trimito balgag Jr pa.
ir liegavo. Antrasis veliones1
vyras paėmė visus likusius 
pinigus.

Sekantis straipsnis teisių 
skyriuje tilps sekančiam tre
čiadieny.

Birž.
konferencija
Susirinko gražus būrelis. Pa-j rinkėjų ir surinko gerų kru-'sis nedivorsuotas vyras, su 
mokinimai buvo begalo įspu- vų pinigų. Vėliau paskelbsime kuriuom, kaip jau pirma mi- 

kiek. nėta, virš du metu buvo per

LIETUVIAM!! LAIŠKAI 
CHICAGOS PAŠTE

di ngi.
Birž. 5 d. gerb. misionierius 

laikė paskaitų svetainėje. 
Nors oras pasitaikė lietingas, 
vienok žmonių susirinko daug. 
Visi stebėjosi šio jauno misio
nieriaus nepaprastų iškalbu
mu. Tikrai tai Dievo dovana.

Per visas atlaidų dienas 
žmonės naudojosi Dievo malo
nėmis, gausiai eidami prie šv. 
Sakramentų.

Gaila, kad šiame lietuviš
kam miestelyje atsiranda už- 
sikirtėlių kurie nesinandojo 
tais brangiais pamokinimais.

Gerb. misionierius žadėjo 
da grįžti į Westville į šv. Pe
tro ir Povilo atlaidus. lauk
sime.

Buvęs, siskyrus; liko taipgi motina.

924 Lukui Valturiui 
943 Šimkienei Sim. 
946 Stasulaitei V. 
963 Yamkauskiui P.

“Dolorosa”.

TUBBY

KETVERGO VAKARĖ
Nusipirkit iš Budriko 

krautuvės radio, kad ga
lėtumėt klausyti Shar
key’o kumštynių už pa
saulinį čempionatų.

Nepamirškite lietuvių 
radio valandų sekmadie
niais nuo 1 iki 2 vai. po 
pietų iš stoties WCFL 
970 k. ir ketvergais nuo 
7 iki 8 valandai iš stoties 
WJIFC 1420 k.

JOS. F BUDRIU, INC.
3417 SO. HALSTED ST

Tel. Boulevard 4705 

Chicago, Illinois

skis neniKG tins
Right f rom the Ant touefa. antissptlų, 
healing Žemo takes the Kening 
misery out of mosųuito bites, raahcs. 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itehing, peeling tom. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief Irom 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff f adė when tafe, 
antisėptic Žemo isiappiied. It in- 
stantly eases razor-emart. Alway»

^ve Žemo nearby wherever you go. 
iy druggist. 35c, 60c, $1.00.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

WISSIG.
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

10 PIECE COSMETIC 
SĖT 81.97

Thls Ir a Famous Vlyanl Sėt and ln- 
ęltidea Mce powder, $1.00; Rouge, 7Sc. 
Tlesue Cream 11.00, Depllatory tl.OO. 
Vaciai ARtrtnsent U.7S, Bath Salt LM, 
Tollet IVater »1.J5. Perfume IZ.7S. BrlI- 
llantlne 75c. Skln Whltener 75c. Totai 
Value 811.00. Speclal prlce, |1.»7 for all 
ten pleces to lntrodoce thle line.

Vardas '..........................................
Adresas ......................... .. .............
Siunčiame per paštų COD 

Pinigai grųžinami. Jei 
nepatenkintas.

Bea Vau 38O-5th Avenue, New Yotfc

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP tžSISENĖJYSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. SpecIallSkai gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, už- 
nuodijlmų kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo Jus išgydyti, ateikite čia Ir 
persitikrinkite, kų Jis.Jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
lį metų ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėllomis iki 12 d. 
4200 West 26 St. kampas Keęler Avė., Tel. Crawford 5623

Apsisaugokite užsikrė
timo 1 Gydykite kiek
vienų žaizda arba įsi- 
brėžimų su šiuo uenuo- 
dijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakte
rijas ir gydo.

MCLL.HAMHie. 01E I
COT TK *« OO PRUf

IAJ PO6 5H0V1
R* BIIM' tHAMPteN OOS 
- MXJ STAY MtftC AAl CtST 

YOORBtLF » 60
"TOUkO Ak)* 6»>EA)0 SOME OF 
TRIS MONBV- I CAATTHAMC 

IV sueirnr HOltt IM MY PNKtTS 
T
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I DRAUGAS trečiadienis, Biri Ii cL, 1930

HUDSON AGAIN WINS FAMOUS ANSALDO TROPHY Oliio, iš čia į Detroit, Midi., 
ir pagaliau į Canadų. Grįž na
mo apie birželio 23 d.

Vietiniai lietuviai, turėda
mi šiokius ar tokius reikalus, 
prašomi palaukti kol Antanas 
sugrįž.

Rap.

i

ŠVĖGŽDUS APLANKĖ 
GARNYS.

Tat laukim tos dienos ir vi
si ruoškimės į gražų išvažia
vimų.

no, Klaipėros uosto, Vytauto 
Jubiliejaus renginio komiteto 
ir kiti.

Ekskursantų pasitikimas 
buvo toks triukšmingas ir šir
dingas, kokio dar nėra buvę.

j Bridgeport. — Praeitų šeš- 
I tadienį J. Švėgždos, žinomo 
! biznieriaus ir elektrikinio konI
' traktoriaus, šeimą, atlankė 
i garnys ir paliko gražų ir [ 
sveikų sūnų. Motina (p-ni

Parapijos mokyklos baigi
mo vakarus įvyks 15 d. bir- j 
želio, parapijos svetainėj. Bus 
labai graži programa, kurių 
rengia Seserys Kassimierietės.

Tene palieka namie nei vie
nas, bet visi eina į tų gražų 
vakarų.

Rap.

ATIDARĖ OFISUS 
LIETUVOJ.

Scandinavian-Ainerican Li
ne, pradėjusi tiesioginį susi-

Svėgždienė yra n. Iz. Nausė-1 • , • . v i6 * 1 j siekimą taip New lorko ir

privalgydinti, ir tokiam p. j— kanarkėlė. Susirinkusiųjų, giliai tikintis žmogus. Jo nuo- 
įlatinis rūpestis buvo — išrasStriogos prietelių burelin pa- akyse sužiba ašaros, 

tekę. Niekas nei nepajuto, 
kai atėjo vakarienės laikas.
Šeimininkės vėl viskų rūpes
tingai priruošė.
Didelė padėka priklauso šei- j

mininkėms, kurios tiek daug L . .... ., , v ■
.J. , , , . , Žmonių pnsirinKo pilna baz-|, •svečių vaisino, būtent Smauk-1 „. Ali . . . . v oaigių.. ;nyeia. Altoriai gedulą papuos-

stienei, Kregzdienei, Sliukie- jitl.

ti kų naujo, sugalvoti

dos duktė) jaučiasi gerai, sti
prėja. Tėvas yra laimingas 
susilaukęs sau įpėdinio.

nei ir p. Andruškevičienei. 
Šeimininkais buvo: menedžie- 
rium A. Bacevičius, pagelbi- 
ninkais: Maskolaitis, J. Lebe- 
žinskas, B. šniaukšta, V. Ka
minskas ir J. Makaras.

Linksniai sotinanties, pra
sidėjo kalbos. Pirmas sveiki
no ir linkėjo pp. Striogams 
pasesekimo naujami gyveni
me vienas iš Peoples Furnitu- 
re Co. savininkų, “Vyties” re 
daktorius P. Zdankus, vietinis 
vargoninkas N. Kulis, jauno
sios brolis Bogusevičius 
daug kitų.

Ant galo pakviesta p. T. 
Striogienė, kuri reiškė džiaug
smų ir visiems dėkojo už at
silankymų ir atjautimų. Žadė
jo visiems kuom nors atsily
ginti.

Lai “Jack Sharkey”
LAIMSJA KUMŠTYNES

IR UŽDEDA GARBES VAINIKĄ VISAI 
LIETUVIŲ TAUTAI!

Ketvergo vakare, Birželio 12-tų dienų, kiekvienas 
pasaulio Lietuvis su didžiausiu nervų įtempimu lauks 
žinių apie Sbarkio laifnėjimų. Šios kumštynės bus brod- 
kestinamos per orų ir visi Amerikos gyventojai galės 
gridėti per radio kiekvienų smūgį po smūgio.

LIETUVIAMS būtų nuodėmė praleisti negirdėjus, 
nes kas da neturi radio ar jis neveikia gerai, eik šian
die Į Didžiausias Lietuvių radio Krautuves Chicagoje, 
užsisakyk sau naujų radio, arba duok Peoples Krau
tuvių radio Mekanikams pataisyti jūsų radio.

Kimų
Klaipėdos, rado reikalu Lietu
voj atidaryti savo ofisus. 
Kaune ofisas randasi po num. 
18 Laisvės Al. ir Klaipėdoj 
Polangenstrasse 39.BRUZDA.kų!* I

ir1
tam

Lydėjimas į bažnvčia. i naudingo žmonių 
Iš koplyčios, tvarkiai kalvi atoguuluL Ululg 

itas lydimas į Dievo Apveiados |)uv0 paSventęs. Daug dalykų 
'bažnyčia, kurioje klebonauja'_____ ... , . , ,

gerovei 
laiko North Side. — Visi kalba, 

visi bruzda apie metinį para-
ažnyčių, Runoje klebonauja' pradėtų> bet del galutinai pijos piknikų, kuris įvyks 
erb. kun. Ig. Albavičius. jnusįipUsįos sveikatos liko ne-j 27 d. liepos Niles, Ilk, Silvei

Kunigai ir vargonininkų
choras gieda egzekvijas, po organizacijos. Jų rėmė \i- 
kurių prasideda penkerios šv. s°kiais būdais: darbų, auko- 
Mišios, liūdnai giedant vai- m^s naudingais patarimais, 
gonininkų chorui. Jis neatsisakė ir nuo kitų ge-

Leaf G rovė. Daržas labai pui
„ .. ,..................... jkus ir patogus. Mes, nortlisi-
Be to, us -mylėjo ir jauni-1.. „. ... . . ,’, . . ,. / dieciaų tokios vietos da nesamų. Priklausė prie Liet. vv-i , . .. .....line turėję parapijos piknikui.. 

Vieta prie gražios upės, me
džiais apsaugus, tikrai atrodo 
kaip žemiškas rojus.

LAIMINGAI PASIEKĖ.

Prie didžiojo altoriaus, šv. 
Mišias laikė a. a. Stanislavo 
sūnus, kun. Tarnas Gasparai- 
tis. Jam asistavo kun. M. Švar 
lis ir svetimtautis, kurio var
do, neteko sužinoti. Viso da
lyvavo net dvidešimt kunigų.

Po gedulingų šv. Mišių, 
gerb. kun. Dr. J. Navickas, 

11 M. I. C., Amerikos Lietuvių 
Bernaičių Kolegijos rekto
rius, pasakė įspūdingų velio
nio gyvenimui pritaikintų pa
mokslų. Priminė jis, kaip a. 
a. St. Gasparaitis nebuvo vie
nas tų, kurie gyvena tik sau.

rų darbų, dažnai net save pa
miršdamas, kol nepasiguldė 
mirtina liga.

Amžinų atilsį duok jo sielai 
Viešpatie, o amžina šviesa 
tegul jam šviečia.

Laima.

Tikietai tuojau bus gatavi 
ir visi galės iš anksto nusi
pirkti, nes kas-gi nenorės to
kiam gražiam darže pasilinks
minti. '•

Lietuvių ekskursija išplau-1 
kusi Scandinavian American1 
Linijos laivu Oscair II jau'y 
pasiekė Klaipėdų. Apie tai te
legramų praneša apie tai J. 
Smitrus, Linijos atstovas ir 
ekskursijos palydovas. Kelio
nė buvo labai maloni, juros 
ramios, visų ekskursantų ūpas 
visų laikų buvo kuopuikiau- 
sias. Klaipėdoj ekskursijų pa
sitiko triukšmingai. Pasitiki
me dalyvavo priėmimo komi
tetas, valdžios atstovai iš Kau

ATOSTOGOSE.

Jo rūpestis ir troškimas buvo, 
Paskutinį žodį tai ė Striogų, kad įgrastį kę naudingo, pa

kulis da kartų visiems sakė

Brighton Park. — Antanas 
Naugžemis, kuris jau gerokai 
yra pasivaręs politikoj, su 
birželio 7 d. paėmė porų sa-t
Vaičių atostogoms.

Pirmiausia išvyko į Lima,

PER 200 METŲ
Virš du šimtmečiu/'"'l T? 1J A O Gold Medai Haarlem 
Oil buvo pripažinta VJ H/ 1\ IV O gyduolė Inkstų, Kepe
nų ir pūslės bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga padarė Naujas ir 
Pagerintas Gold Medai Haarlem Oil Capsules maloniomis ir len
gvomis vartoti. Galvų ir nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant, 
lumbago, sciatka ir panašiose ligose, vartokite The New Imp- 

ĄND roved Gold Medai Haarlem Oil Capsules.
H) Pradėk tuoj. T rijų dydžių vaistinėse :35c,

75c ir $1.50. Gauk tikrąsias. Ieškok dėžu- 
- HAARLfM O ^*tėse „Gold Medal” vardo ir kįtų neimk.

»

nuoširdų lietuviškų aeių, o y- 
pač šeimininkėms už* didelį 
triūsų ir rūpestingų šeiminin
kavimų. Dėkojo pokilio vedė
jui, šeimininkams ir mergai
tėms, kurios patarnavo prie 
stalų: Daugirdaitei, Nausėdai
tei, Šniaukštaitei, Macikoniu- 
tei, Aleksnaitei, Sinkevičiūtei 
ir kitoms. Viskam pasibaigus, 
visi skirtėsi į namus pakilu
siu ūpu.

Negreit iš nortbsidiečių iš
dils linksmios Striogos ves
tuvės. * .fį Jr

Bijūnėlis.

A. A. STANISLAVO GAS- 
PARAIČIO IŠKILMIN 
GOS LAIDOTUVĖS.

(Suvėlinta).
A. a. St. Gasparaitis, sun-

giai sirgęs šešias savaites,
mirė gegužės 27 d. Laidotu < •
vės įvyko geg. 31 d.

Kadangi velionis buvo sim
patingas, kilnios širdies žmo
gus, tat susirinko skaitlinga 
minia žmonių atiduoti jaiii 
paskutinį patarnavimų.

Lygiai 9 vai. ryto, sugau
džia liūdnai varpai. Ateina 
aštuoni kunigai ir vargonin- 
kų choras j jaukiai išpuoš
tų graboriaus Skudo koplyčių, 
ant 18 St. Užgieda liūdnų lai
dotuvių giesmę, kuriai karts 
nuo karto pritaria paukštytė

gerinančio žmonių gyvenimui 
Po pamokslo, ir baigtų visų

apeigų, apie 12 vai. lydėtas į 
amžinų atilsio vietų — šv. 
Kazimiero kapines. Lydėtojų 
buvo begalo daug. Automobi
lių nebuvo galima matyt ga
lo.

Ant kapinių, prie skaitlin
gos minios žmonių, sakė pa
mokslų gerb. kun. H. Vaičiū
nas.

Jis savo pamoksle ir-gi pri
minė pavyzdingų velionio gy
venimų, kaipo dorų lietuvi ir 
ištikimų Kristaus Bažnyčios 
kareivį. Primenė jo gerašir- 
dingumų, kovų už tiesų ir Į 
iaip jis ne vien įvairiais iš- j 
radiniais smegenis vargino, | 
bet vartojo ir savo gabią 
plunksnų. Daug rašė į laik
raščius tiesai ginti ir t. t.

Po pamokslo, ir pamaldų,! 
prie išpuoštos ža)iumynais’| 
duobės, leidžiamas karstas į '• 
juodų žemelę, iš kurios jau ’ 
niekuomet negrįš. į

Dieve, Dieve! Koks žmo
gaus likimas. Nepaisant, kaip 
jis būtų naudingas pasauliui, 
žmonijai, vienok beširdė mir
tis nepaiso to. Nepaiso, kad 
lieka daug gailesčiu suspaus
tų širdžių. Bet ji... kerta, kaip 
dalgė žolelę, ir varo net be 
laiko į kapus.

A. a. St. Gasparaitis buvo 
begalo kilnios širdies, švie
saus proto, malonaus būdo ir

ATOSTOGAUTI - LIETUVOJ
Skandinavų - Amerikos Linija

ASMENIŠKAI 
vadovaujama 

per KUN. G. M. ČESNĄ

EKSKURSIJA
Birželio 14tą Dieną

i
i

' ■

Laivu ‘UNITED STATES’
LIETUVON 

per
KLAIPĖDĄ

P

OFICIALINE

Lietuvių
VYČIŲ

EKSKURSIJA
Liepos 5tą Dieną

Laivu FREDERICK VIII
LIETUVON

per
KLAIPĖDĄ

— KELIONĖ

Naujas KimbalI Kombinaci
jos Radio Mados No. 7 

Užsisakyk Sau šiąndieną Oro Galiūną .

K I MBALL RADIO
Iš Peoples Furniture Kompanijos Krautuvių

Arba pasirink, R. C. A. Radiola, Brunswick, Atwater 
Kent, Majestic, Sparton, Fada, Zenitb, arba Victdr 
Radio!

Kurie yra nauji ir pilnai atsakomiigi ir kaipo del 
priežasties sumažinimo didelio radio stako ir davimo 
Lietuviams progos girdėti Lietuvio galiūno Sharldo 
kumštynes, nekuriuos iš virš žymėtų radios dabar gali
te pirkti už daug mažiau, negu pusę kainos Peoples 
Krautuvėse.

Štai keletas pavizdžių;
$195.09 R. C. A. Radiolas už ...................  $70.00
$895.00 R. C. A. Radiolas su viskuo.............200.00
$350.00 Atwater Kent Kombinacijos radio. .145.00
$274.50 Sparton radio už su viskuo ......... 195.00
$150.90 Atrvater Kent radio ................... 60.00
$246.50 R. C. A. Radiolas už ...................  113.50
$245.00 Fada radios su viskuo ...................  98.00
$145.00 R. C. A. Radiolas už ...,.......... ... 48.00

Atsiminkite, kad virš minėtieji radios yra visi nauji.
Vartoti Radios Gerame Stovyje po:

$10.00, $15.00, $18.00, $20.00, ir $25.00
Pasirinkimas Gerų Padarymų

Kiekvienas radio pirktas ne vėliau kaip iki Ketver
ge vidudienio bus pristatytas ir įrengtas girdėti kumš
tynes.

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems

Visi, kurie negalėsite ar nesuspėsite įsigyti radio 
šiomis dienomis, tai sueikite į Peoples Furniture kom
panijos krautuves ketvergo vakare ir išgirsite Shar
key ’o kumštynes.

— SMAGIAUSIA — PATOGIAUSIA
Visas kelias vandeniu iki Klaipėdos

LAIKO NEDAUG. — RUOŠKITĖS!
« - . t l \ ’

Del visų informacijų kreipkitės pas jūsų agentų arba į
SKANDI N AVI AN AMERICAN LINE

27 WHITEHALL STREET NEW YORK CITY
h J

■i

: i

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.,
JjAFAYETTE 3171 HEMLOCK 8400

Chicago, III. Chicago, III.

gaąnfl.the Family-, „jnoeu^y.r, 'Olenic reasory dium occur to Biliyl.
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C H I C A G O J E
WEST SIDE ŽINIOS.

X Vakar Aušros Vartų 
klebonas buvo išvykęs į Itoek- 
ford, 111., šv. Petro ir Pau
liaus lietuvių bažnyčios 40 už
baigų.

\ /

želio, Petrinių dienoje, Berg- 
mans darže, visiems savo na
riams išsiunčia paštu pakvie
timus, kuriuos savo narių pra 
šo turėti įeinant j daržų. 

į X Sužinojome, kad ateinan
čio sekmadienio vakare Mel-

Aušros Vartų vyrų ir j dažio svetainėje, 2244 AV. 23 
moterų draugija, norėdama' Place, rengiamas Gedimino 
“in corpore” dalyvauti para-į tvirtovėje rūmas su lietuviais 
pijos išvažiavime, 29 d. bir- Į karžygiais, ruošiančiais Vii-

niaus gražinimų Lietuvai. Pra 
džia vaidinimo bus 7:30 vai., 
o įžanga $1.00. Visus užpra
šome atsilankyti.

X Ryt Vyčių 24 kp. Aušros 
Vartų svetainėje susirinki
mas vakare 8 vai.

X Šiandien, penktadienyje 
ir šeštadienyje metų ketvir
čio pasninkai.

X Ryt vakare žymus west- 
sidiečių būrelis jau pasirengė 
nuvykti šv. Kazimiero Vie-

44 St. ir Fairfieid avė., Bri- 
ghton Parlfl.

Į šį svarbų susirinkimų iš- 
kiekvienos kuopos būtinai tu
ri atstovai atsilankyti.

Vaidyba.

Rosela,nd. — Birželio 13 d. 
7:30 vai. vakare, svetainėje 
341 Kensington Avė. įvyks 
Klubų ir Draugijų Susivieni 
jimo .susirinkimas, šiame su- 

, sirinkime bus raportų, prane-

G R A B O R I A I:

Simpatiikas — 
Mandagia

Geresnis ir Piges
nis nž kitų patar
navimas.

Telefonas Yards 11*8

DAKTARAI:
=

Rez. Tel. Midway 55X2

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

Telef. Canal 1713-0241

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

DR. J. J. KOWARSKIS i“: "’L.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. W setam Avenue 

TeL Prospeot 1088 
Reeldenclja 8868 So. Leavitt fc 

Tel. Canal 2888
Valandos: 2-4 po pistų Ir 7-9 v. V. Ofiso Vai. Nuo 8-12 rytais: nuo 7-8

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET 

Antras ofisas Ir Rezidencija 

6504 S. ARTESIAN AVĖ.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisu:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 H 1742 
8KYRIU8

4447 8o. Fairfieid Avenue
SKYRIUS

1414 So. 48 Ct. Cicero 
Tel. Cicero f794

SKYRIUS
22*1 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 1281

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

Šimų ir svarstoma nauji rei- 
.molyno Auditorijon, 2#01 W. VM ir
Marųuette Road pamatyti draugljos mriai ir

T^ofrzol i * ’ Izuvn • • • v
tie, kurie norite prisirašyt,1

t 

1 

i

Sielas Darželį”, kurį šv. 
Kazimiero Akademija stato 
mokslo metus baigiant.

atsilankykite paskirtu laiku.
Sekretorius.

ŽINIŲ-ŽINELĖS
X Praloto Juliaus Macie- 

jausko varduvių ir išleistuvių 
vakarėlis įvyks birželio 29 d., 
Chicagos Liet. Auditorijoj. 
Komitetas deda pastangų, 
kad sutraukus publikos ir jų j
patenkinus gražia programa.

LIETUVIŲ VALANDA.

Ofiso Tel. Vlrglnla *0*8
Rezidencijos: Van Buren 6888

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 iki 4 Ir 8 Iki 8 v. v. 
Nedėllomls nuo 10 iki 12 ryto 

Namų Cflsas 8412 Franklln Blvd. 
Vai.: nuo 8:20 Iki 8:30 vak.

□tiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098'

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

Pereitų sekmadienį vėl gir
dėjome gerų Jos, Budriko mu
zikos krautuvės radio progra- 1900 S. HALSTED STREET 
mų iš stoties WCFL. Be link- j 
smos muzikos buvo malonu

I
klausytis dainavimo tokių:'

NAMAI:

4193 ARCHER AVĖ.

Nedelloj pagal sueita- Ima

Ofiso Tel. Vlctory 0893
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

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

Ofisas 3102 So. Halsted St 
Kampas 31 Street 

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

Tel. Hemleck 8700
Rez. Tel. Prospect

DR.B.ARON

Valandos: prieš pietus pagal sutarti 
kaip Babravi- Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.

vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-8 po 
piet. Utarn. ir Subat Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 
t

Republic 8466

DR. A. RAŠIUS

0618

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzie

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

GYDYTOJAS.
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKA8 
Gydo stalgias ir chroniškas ligas 

vyrų, motorų Ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ugonlus priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomls Ir seredomls tik 
lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

• 2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

S. D. LACHAwICZ
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnaija laidotuvėse kuopigiau- 
ala. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 Arba 251«

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

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

J. Luleviftius
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
3103 S. Halsted 
S t. Chicago, 111.

Tel. Vlctory 1118

Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th St.

J. F. BADŽIUS Kampas 46th ir Paulina Sts. 
Tek Boulevard 5203

PRANEŠIMAI.
Lietuvos Vyčių Chicagos 

Apskričio susirinkimas įvyks 
trečiadieny, birželio 11 d., 8 
vai., Nekalto Prasidėjimo Pa
nelės šv. parapijos svet., prie

žymių artistų
čius, Kipras Petrauskas, G it 
gaitienė, kuriu reprodukcijos Tel. Wentworth 3000 
dainos tikrai skambėjo gyvai,
realiai.

S. S.

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRKOL Tel. Lafayette 5793

ADVOKATAI

F

PIGIAUSIAS HEET. GRABORIUS 
CHICAGO JE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dirbystės.

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

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

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
Canal 3161

Phon» Boulevird 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Masu patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marsbfield Avenue

Tai. Boulevard 9277

$

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

J. F. EUDEIKIS KOMP.

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

A. PETKUS
GRABORIUS 

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

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

Tel. Vlrglnla 1290

A. j" A. 

PRANCIŠKUS ŪSELIS
mirė birželio 9. 1930 m. 9:50 
Vai. vak. 35 metų amžinis. Ki
lo iš Tauragės Apskričio, Švėkš
nos Parap.. Kikališkio Kaimo. 
Amerikoje išgyveno 18 metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Marijoną po tėvais 
Paubkaitė, 2 broliu Kazimierų 
ir Petrų, 2 brolienes Teklę ir 
Domicėlę, seserį Marcljoną ir 
švogerį Pranciškų Dargelą, dė
dę Ir dėdienę Ūselius, Sese.r 
duktę Adelę Budvitaltę, 2 pus
broliu Kazimierų ir Bronislovą 
ir gimines, o Lietuvoj 3 seseris 
Genovaitę ‘Raudienę, Valeriją 
Budvitienę ir Eleną Šmitienę,
2 broliu Tadeušą Ir Dominiką.

Kūnas pašarvotas 6059 So. J 
Sacramento. Laidotuvės įvyks 
pėtnyčioj, birželio 13. Iš naiuų 
8 vai. bus atlydėtas į Gimimo" 
Panelės Sv. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę:
Moteris, Broliai, Brolienės, 

Sesuo, švogeris ir Giminės.
laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Yards 1741.

—

Telephone Central 6926

F. W. CHERNAUGKAS
ADVOKATAS

134 North La Šalie Street
CHICAGO, ILL.

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

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

1 . n

Rez. Tel. Stewart 8191

I DR. H. BARTON
I . . ’

Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telefonas Boulevard 1939

PAUL. M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Suite 721 First Nailonai Bank Bidg.
38 S. DEABĮBORN ST.

Tel. Randolph 5130-6131. Vai. 10-6 
Vakarais: 2221 W. 22nd Street 

(Su Adv. John Kūchinsku) 
Vai.: 5-8; ser. ir pėt 6-6.

Tel. Canal 2552

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Baile St., Roocn 1701 
Tel. Randolph 0321-0333 Vai. 9.4 

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

Tel. victory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir 

Pėtnyčloe

38
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DR. A. J. J AVOIŠGYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belsklo-Rakščlo aptie- 
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. , Val': 2 ikl 5 P° 7 Iki 9 vak.
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet Tel. c n t c • a
Prospect 1930. Office: 44o9 S. California Avė.

Senas ofisas toj pačioj vietoj:
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7828 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Proe- 
pect 1928. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

Nedėlioję pagal sutartj.

DR. S. BIEZIS
Dr. S. A. Brenza

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

9:30 vakare
4608 S. ASHLAND AVENUE 
Netoli 46tb St. Chicago, III.

Ofiso ir Res. Boulevard 6913

BR. A. J. BERTASR
2464 SO. HALSTED STREET 

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

Res. 8201 S. WALLACE STREET

DR. ŽMDIŪZINAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

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

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

Nedėll-oj: 10 — 12 ryto
I-

AKIŲ GYDYTOJAI:

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 
AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drezel 6328 

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

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

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

Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare

DR. VAITUSH, 0. P. D.

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

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

i Tel. Canal 0267 Ree. Prospect 6669

“ DR. P. Z. ZALATŪRIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6600 So. Arteatan Avė,

Valandos 11 ryto Iki 8 po pietų 
6 Iki 8:20 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
pe

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunaa Borden)

ADVOKATAS

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

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

Name; 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

JOHN KDCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonu Canal 2552

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

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Franklln 4177
Nuo 9 Iki 1 Išėmus Bubataz

b'
52 East 107-th Street

Kampas Mlchlgaa Ava 
. Tel. Pullmau 1919

Nuo 8 Iki 9 vak. Ir Subatomla

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS

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

Tel. Kenwood 5107 
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadienio

D E N T IS T A I

Palengvins akių įtempimą kuris 
esti priežasttmgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
rtgystę.

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

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiam^.

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

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Nedėllomls
Susitarus vak: ryto nuo 10—13 nuo 2 

pietų: 7—8:89 vakare 
Nedėllomls 18 iki 12

Telef. Midway 2880

Tel. Boulevard 1491

Office Boulevard 7948

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTA8

4446 8o. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptlekoa

TeL Canal 4888

DR. 6.1. BLOŽIS
DBNT1BTA8

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt Bt.)

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

Beredoj pagal sutartį

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas. Chirurgas Ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 9 — 4 »

7—9 vakare

DR. HERZMAN ė

I S RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 20 
metus kaipo patyręs gydytojas, chl- 

' rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal nau

jausius metodus X-Ray ir kitokius 
'elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street ' >,

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

Boulevard 7589

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

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

Paatebėklt mano Iškabas 
Vai. 9:20 ryt Iki 8:20 vak. Beredo- 
mis 9:30 Iki 12 v. Nedėllomls nėr 

skirtų valandų. Room t
> Fhone Canal 0521

Rez. Homlock 7091 ™ Ca"al J"1? 8°- ShOre
2238, arba Randolph 6800.

DR. A. P. KAZLADSKIS
DENTISTAS 

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

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
DENTISTAS

4901 W. 14 St Cicero. I1L
X-Ray Ir Oas

Valandos: 10-12 ryt. 1:30—8 Ir 4-9 
vai. vak. Serodomls Ir Ned. susitarus

DR. MADRIGEKAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Pla 8200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 lkl S po pietų.
Nuo 7 lkl 9 vakare.
Nedėl. nuo 10 lkl 11 dieną

I
s
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Trečiadienis, Birž. 11 d., 1930
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ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOS PIKNIKAS
SEKMADIENY), BIRŽELIO (KINE) 15 D., 1930

CHERNAUSKO DARŽE, 

Pradžia 10:00 vai. ryte,

79 Ir Archer Avė., Jiistice, III, 

Įžanga 50c. Asmeniui.

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

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

C H I C A G O
PIKNIKĖLIS LABAI GE

RAI PAVYKO.
I -----------
' Linksmas piknikėlis, reng
tas studento Atkočiūno nau
dai, kuogeriausia pavyko.

Oras buvo malonus visų 
dienų, žmonių suplaukė mi
nios. Iš viso ineigų buvo 
$223.52. Gryno pelno liko 
$133.07.

Žmonėms labai rūpėjo pa

ninkai skirstėsi pakiliame ū- Pru*° v’s9 atsiskaityti už sodelio. Lekuojame
tikietus, o norintieji paremti i v ... ‘ ..., ’ , v. seritams Vincuistudentų Petrų Atkočiūną Į T . T .

pe ir tarėsi apie Aušros Var
tų par. piknikų, kurs bus bir
želio 29 d., Bergmano darže 
ir apie dienraščio “Draugo” 
piknikų, kurs bus liepos 13 jca#°’

vanų daugiau, negu buvo ža
dėję. Kazimieras Būras ir K.
Kavalčikas, biznieriai iš To- 
wn of Lake, suteikė gerų do- d., Černiausko darže. Svečiai
vanų. Taipgi West Sidės kon- 
traktorius J. Šliekis, F. Rim
kus Birjotienė ir F. Siminas 
suteikė piknikėliui dovanų. O 
Jurgis Navadomskis sodely 
suvedžiojo elektros šviesas.

Iš North Sidės gabios šei
mininkės pasidarbavo prie

aplankė “Draugo” ofisų ir 
matė didelį ir gražų radio 
iš Peoples Furniture Co., taip 
gi girdėjosi kalbų apie vyki
mų į Ciceriečių šv. Antano 
par. piknikų, Bergmano dar
že ir į šv. Kryžiaus par. pik
nikų, Černiausko darže. Abu

matyti piknikėlio vieta. Mat, “bot dogs” ir ice creamo. šie piknikai įvyks ateinantį
tame sodely pirmų sykį pikni
kėlis įvyko. Visiems vieta la
bai patiko, visi gėrėjosi ir 
šnekėjosi tarp savęs, kaip tai 
atsitiko, kad ikšiol nesusipras
ta tų sodelį panašiems reika
lams panaudoti.

Svečių piknikėly buvo iš į- 
vairių kolonijų.

Muzika buvo gera — turė
ta geras radio iš Peoples Fur
niture Co. Be to, buvo gera 
orkestrą, kurių vedė Mykolas 
Surplis ir Antanas Budris ir 
kiti. I

Šokiams ir žaislams platfor
ma buvo šauniai padaryta. Už 
tai visas kreditas priklauso 
namų statytojui ir kontrakto- 
riui Jonui Jokantui iš Brigh- 
ton Parko, 4138 Archer Avė. 
Platformoj buvo nuolatinis 
susigrūdimas, taip kad C. 
Druktenis ir A. Vaičiekaus- 
kas sušilę dirbo, kad palai
kius tvarkų.

Visi bizniai ėjo gerai. “Rū
tų darželis” sukirto “strai- 
kierį”.

Svečių tarpe buvo plačiai 
žinomas dainininkas A. Ča- 
pas, p.'J. Krukas su šeimyna 
iš Peoples Furniture Co.; iš 
North Sidės Teofilius Mačys 
su šeimyna1, p. J. Krotkus, 
Metropolitan State banko vi- 
ce-prezidentas, graborius La- 
chavičius su žmona, p-nai 
Balehunai, Westsidiečiai; su
sipažinę su stud. Atkočiunu, 
darė gerų biznį. Jonas Krū
mas, pasidžiaugęs tokiu dar
bu, ir-gi gausiai rėmė. Petras 
Vasiliauskas atsižymėjo prie 
lietuviškų saldainių ir laimė
jo “Draugo” prenumeratų pu
sei metų. “Lietuvos Albumų” 
laimėjo p-nia Rokienė. Didelį 
farmeriškų sūrį laimėjo p-ni 
Januškienė iš Marųuette Par
ko.

Buvo atsilankęs ir sodelio 
savininkas adv. Bagdžiunas 
sn šeimyna. Pagyrė rengimo 
komisija už gerų' surengimų 
piknikėlio ir palaikymų pa
vyzdingos tvarkos.

Komisijai pridavė pinigines 
dovanas bridgeporto biznierius 
Iz. Nausėda, West Sidės Vin
cas Duoba ir p-nia Šlickienė.

Pieno apdirbėjai St. Dau
gėla ir M. Vaitkus suteikė do-

O westsidietės SLRKA 1001sekmadienį, birželio 15 d. Tik 
kp. narės, vadovaujant po- piknikieriai teiravosi ar aibe- 
nioms Šliogerienei, Šiaulienei juose piknikuose bus lietu- 
ir Dočolienei, padarė gryno viškų “Rūtos” saldainių ir
pelno $38.30. Gi brightonpfr 
kiečiai Anužis ir Gubista prie 
lietuviškų saldainių padarė 
$38.63. Visi svečiai ir darbi-

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

3200 SO. HALSTED ST.

Ramova
3618 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

Ut. ir Ser. Birželio 10, 11 
“SUOH MEN ARE DANGE- 

ROUS”
Dalyvauja AVarner Baxter

Vitaphone Vodevilio aktai 
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios.

Sakavičiui,

siųskite jo vardu šiuo adre- llz , . , . . , ... . ,..„„„t. . iKolesmskui ir kitiems uz (lašu: 2334 So. Oakley avė., Chi-

Linksmo piknikėlio rengimo 
komisija taria ačiū visiems 
atsilankiusiems ir parėmu- 
siems tų gražu darbų. Ačiū 
p-nui adv. Badžiunui už su-

bojimų tvarkos.
Komisija.

PLATINKITE “DRAUGĄ"

DIDELI BARGENAI

lietuviškų skilandžių bei deš
rų.

Komisija, pabaigus darbų, 
įteikė pinigus studentui At
kočiūnui. Kadangi tikietų bu-

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EKPRESS

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

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

7126 So. Rockwell Street

Telef. Republic. 5099
Mes pervežame daiktus ir į

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

Enamel indai buvo 
$1.50, dabar »8c.

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

Turim ir kitokių bargenų. At
eikit.

ST. BUKAUSKAS
Fifteenth St. Hardware

4938 WEST 15 STREET
Tel. Cicero 689 
CICERO, ILL

6 MIRĖ SPROGIME — Kasamam giliai žemėje va-

DFTROIT, Mich., birž. 10.
ndens tunely įvyko sprogimas. 
6 darbininkai žuvo, kiti 6 pa
vojingai sužeisti.

MORGIČIAI-PASKOLOS Tel. Humbold 5230
Rez. Armltage 3857

MAJESTIO FLORIST
1711 ELLEN STREET

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

JUSTINAS P. ANTANAVIČIUS
Savininkas

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MOROICIŲ
Skolinam pinigus ant medi

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

Public Mortgage Ezchangc
S. L. FABIAN, Mgr. 

809 West 35th St.

ISRENDAVIMUI

ISRENDUOJAMAS KAM
BARYS.

Gražioj Marųuette parko kolonijoj, 
netoli parko, išrenduojamas gražus 
kambarys su visais patogumais.
Kreipkitės į ‘■Draugų11, arba telefo- 
nuokite: Hemlock 1006.

SKOLINAM
PINIGUS

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

J. NAMON & CO, 
6755 So. Westem Avė.
Telefonas Grovehill 1038

Rendon 826 No. St. Louis avė., 
prie Chicago avė., 4 kamb. flaias, 
maudynė peč. šilti. $30.

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

vo daug išdalinta, tai komisi- kitus miestus. ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI: ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Ą U T O M O B Į L
NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE• ■ >«Ai
Kaina $845.00 P. O. B.

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

Taipgi turime ivalrlų {vairiausių 
vartotų karų už labai mažų kainų.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: Vainoras, J. Lasltys 
Telefonas Lafayette 6866 

3962 Archer Avenue

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjams ir savinln- 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p. kam" *,tm pirkimo naujo karo šlr- 
c r dingai prašom atsilankyti ir pama-

........... .... — i ,i. .. i tytl naujus 19?0 Nash automoblius
s i sul vėliausios mados automatiškais

I (taisymais. Sport Royal tekiniais ir 
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai 
Nash gali papuošti- Už tokias prl- 

1 einamas kalnas pas
BALZEKAS MOTOR SALH^j

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių. 

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

lukatnlų Ir zlda- 
orlnių daiktų, vė
liausios mados ra
lio. pianų rolių, 
rekordų ir t t 
raižau laikrodžius 
Ir muziko* instru
mentus.

2660 Weat 63rd St. Chicago. 
Telefonas HEMLOCK $186

Pasiuvu Dreses
Moterys nusiplrklt materljolų, o 
ai padarysiu gražių dreslukę pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings 
(Burba)

4174 Archer Avė..
Phona Lafayette 2218 

Valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. 
vakare, utarninke, ketverge ir su-

batoms Iki 8 vai. vakaro.

4030 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 2082

VIENATINE LIETUVIŲ 

AGENTŪRA
GENERAL MOTORS

PONTIAC IR ŪAKLAND

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS, Sav. 

806—6 West 61 Street 
Tel. Vk-tory 1686

WILLYS, WILLYS KNIGHT 
IR WHIPPET

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažų kalnų.

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės i mus

WHITE SOX MOTOR SALES

610 West 36 Street 
Tai. Tards 0888

PUIKIAUSI KARAI

DE SOTU. REO IR 
PLYMOUTH

Pigus važinėjimas.
Labąį Žemos Kainos

Didžiausias pisirlnkimas Vartotų 
Karų už Labai Pigių Kainų.

ROKE MOJDR SALES
907 W. 35 St. Yards 4500
Galite pirkti Cash ar išmokėjimu 
Tel. Lafayette .7139

NAUJI STUDEBAKER
Kaina $895.00

114 W. S.
Atstovauja

MIDLAND MOTOR SALES
4402 ARCHER AVĖ.

A. KASIULIS, Savininkas

LEAVITT STREET 
GARAGE

Viktoras Yuknis, Savininkas

Visokis automobilių dar
bas. Kainos prieinamos, dar
bas garantuotas. Red Crown 
gazolinas.

2226-30 So. Leavitt St. 
Tel. Canal 6954

TAISOME
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS 
Sutalsom medžio, geležies, sėdy
nes, naujus viršus ir kas tiktai 
reikalingų prie mašinos vlskų 

padarom.

Drillings Auto Body 
834 W. 35th St.,

Pbone Yards 1888 
Chicago. UI.

AUTOMOBILIU CHAMPION A 8

B U I C K
Per 26 Metus Užima Pirmenybė. 

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

4400 Archer Avenue
Virginia 2406 

1 Blokas Nuo Kedsie Avė.
JONAS BLEGAITIS
LIETUVIS PARDAVĖJAS

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlua 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonui Hemlock B814 . . . ETB.- Ufr. r?
J. MEZLAIŠKIS

Generalis Kontraktorius
Budavoju naujus namus ant 

orderių. Senus priimu į mai
nus..

2453 WEST 71 STREET 
Tel. Republic 4537

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas
Elektros kontraktorius

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

STANLEY CIBULSKIS
MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Poperioju, moliavoJu Ir atlieku vi
sokiu namų dekoracijos.

I Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653

V. PAUKŠTIS
HARDWARE STORE * 
2701 West 47 Street

Tel. Lafayette 1237

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

Pri statom į visas miesto da
lis.

MES
Budavojam naujas namus, 

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

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 7674

Pardavimui Victor komb. radio 
ir gramofonas. $30. Tel. Pensacola 
0286.

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

Leasehold pardavimui $67.50 mėn. 
Spal., ( kamb. apt. visi šalo korido
riaus, rak. $300. Wilson L. 4446 
Cllfton Avė. 3-ėlas.

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

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

REAL ESTATE

Phone Virginia 2064 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4566 So. Rockwell Street

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausia.

4426 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 8227
Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
MaliavoJImo Kontraktorius

Maliavų ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas atakas.

2334 So. LEAVITT ST. CHICAGO

NEGIRDĖTAS BARGENAS
2 flatų mūro namas, po 6 

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

J. YUSHKEWITZ
REAL ESTATE

Darome {vairius legalius dokumen
tus, apdraudžiame namus, automo
bilius ir kitokias nuosavybės.

2433 West 69 Street
Telef. Prospect 3140

PARSIDUODA naujas 2 flatų miį- 
ro namas, 5x5, dideli kambariai. 
Beismentas gražus — modemiškas. 
Nafnas randasi prieš Lietuviškų baž
nyčių, Brighton Park. Parsiduoda 
labai pigiai, nes savininkė išvažiuo
ja Lietuvon. Atsišaukite i

“DRAUGO” OFIS.j

WM. BENECKIS
MALEVOJU IR POPIERUOJU 

Naujausios mados poplera. 
Pigiai. Greit. Darbų garantuoju 

Reikale telefonuokit 
Lafayette 7554

TIK PARDAVIMO 
Vasaros Rezortos Indianoj, prie 3

ežerų, 16 namelių, šokių salė, hote- 
lls Jš 10 kamb., maudynė, Storas, 
gar. 15 ak. gera dejų kolonijų pra
dėti gera vieta pinigams daryti.

JOHN IZENBARGER 
North Manchc.stcr, Ind.

MUSŲ BARGENAI
DIDELIS NUPIGINIMAS KAINŲ ANT DAIKTŲ 

JUMS REIKALINGŲ
Kviečiame pasinauduoti musų nupigintomis kai

nomis.
Ypatingai dabar nupiginome kainas ant AVhite 

Lead, įvairių maliavų ir aliejaus.
HARDWARE & PAINTS

A. M. BUTCHAS, Savininkas 
4414 South Rockwell Street 

Telefonas Lafayette 4689

Mod. 7 kamb. plytų, Norwood 
Parke, furn. šiid., g-vė lšbrukuota 
ir išm., 2 karų gar. išrenduotas, sti
klinis, didelis porėtus, langinyčios, 
medžiai, krūmai, gestais pečius, arti 
strytkarių, fi. V. gelžk. Pigiai $8,500. 
Įmokėti $500. 6465 No. Sayre avė., 
Tel. Newcdistlc 0693.

Mainymui $1,500 eųuity 5 kamb. 
plytų bung. už lotų. '2352 No. Nor- 
mandy avė. Tel. Merrimac 3885.

į Roomlng namas. 10 kamb. 2 ka
rų gar., elektra, furn. Sild. rendų 
$75. Listas už $350 cash. 1259 W.

, Jackson Blvd.

F aTm o s =a==
i 700 p. prie Mlcbigan ežerų, 1,000 
gilu, Saugatuck, Mich., puiki vieta 
vasaros kolonijai, galima dalyti j 
3 60 lėtų. Pulki pakrantė. Sav. $S,- 
600. Rašyk ar telegrafuok. Sav. P. 
E. Jonės, 40 S. Ix»s Robles Avė., 
Pagadena, Cal.

Pardavimui maža Šveicarija (223 
ak. >, puiki vieta rezortul, klubui, 
namams, Devils Lake distrlkte. Iš
tirk. Sav. Coblelgh, La Valle, Wla


