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40 Žirny NUSKENDO SU LAIVU 
B0SI0N0U2UUŪJ

Atsistatydino Japonijos Karo 
Laivyno Viršininkas

ATNAUJINTA SENOVĖS ATĖNŲ LIEKANA

t

BUSIMIEJI ISPANIJOJ RINKIMAI 
KARALIUI PAVOJINGI
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40 ŽUVO SU LAIVU ISPANIJOJ PRAA^ATOMAS 
/PERSILAUŽIMAS

11
Mi

BOSTON, Mass., birž. 12,
— Bostono užlajoj keleivinis ; 
laivas Fairfax tirštų miglų 
metu smogė į plaukiančio ku- 
bilinio laivo šonų. Šis pasta
rasis greitai nuskendo kartu s°j 8a^Y e^na karšta politinė

MADRIDAS, birž. 12. — 
Ispanijoj ruošiamasi į parla
mento atstovų rinkimus. Vi

- •

su Įgula. Galėjo žūti apie 40 
žmonių.

kampanija. Kai-kur monarchi
jos priešai vyrauja. Rinkimai

Vakar kol-kas nepatirta, i gali pasirodyti pavojingi pa- 
koks tas laivas buvo ir kiek čiam sostui.
jame būta įgulos.

Pagelba greitu laiku nebu
vo galima, nes prakiurintas 
laivas liepsnodamas tuojaus 
nuslydo į jūros dugnų.

ATSISTATYDINO LAIVY
NO VIRŠININKAS

TOKYO, birž, 12. — Kilus 
nesutikimams dėl karo laivy 
nų sutarties atsistatydiAo Ja

Tai Parthenono kolonados Atėnuose. 
tuAmerikoj fondu._______ _____________ 1

Ši istorinė graikų liekana atnaujinta surink-

Pramatomas šaly politinis 
persilaužimas. Jei kaip, kara-

KARDINOLO KOLEGIJA 
SUSILAUKS NAUJŲ 

PENKIŲ NARIŲ

ROMA, birž. 11. — Iš Va
tikano pranešta, kad Švento
jo Tėvo slapta konsistorija į-

CHICAGO JE
KOVA POLICIJOS VIR

ŠININKAMS

KENKSMINGAS POLICI
JOS VEIKIMAS

žinovai Tvirtina, Kad Sharkejr Laimes 
šampionata

SAKOMA, APIE 70,000 ŽMONIŲ MATYS 
KUMŠTYNES

NEW YORK, birž. 12. Šių ypatingi), kumštynių re-
Šiandie vakare čia Įvyksta Į ngėjai tikisi sulaukti 70,000 
kumštynės už pasaulio šam-Įižiūrėtojų ir 700,000 dolerių į- 

■pionatų. $ampionato siekia /plaukų, kurių dalis teks lab- 
igarsus Amerikoj lietuvis ša-iidaringiems tikslams, 
mpionas Jack Sharkey (Žu-J Eina laižvbos. Kaipo lietu- 
ikauskas) iš Bostono ir iš Vo-Jvis Sharkey turi daug prie- 
ikietijos atvykęs vokiečių kum- įsų. Nežiūrint to, laižybos yra
.štininkas šampionas Max 
iSchmeling.
, Pugilistikos (kumščiakovos)

ijo pusėje.
Jei šiandie pasitaikytų lie- 

rtus, kumštynės būtų nukeltos
žinovai tvirtina, kad lietuvis i į penktadienį. Jei penktadie-, 
nugalės savo priešų ir laimės ,nį lytų, būtų nukelta Į šešta- 
pasaulio šampionatų. i.dienį.

ŽINIOS IŠ LIETUVOSChicago municipalinio (mie
stinio) teismo vyriausias tei
sėjas Olson smerkia policijų 

iuž jos perdidį veiklumų dali
nti policines korteles automo
biliais važiuojantiems žmonė- 
'ins, neva už pergreitų važia
vimų, tai ne už sustojimų, kur

MARIJAMPOLĖS MARIJO
NŲ GIMNAZIJOS ATEITI
NINKŲ KUOPOS PEN

KIŲ METŲ SUKAK
TUVIŲ ŠVENTE Prokuratūra p. Voldemarui

iškėlė bylų už jo duotų spau- 
Kovo ĮB«D. G d. M»rijomJf<iai kuriame buvo

gimnazijos ateitininkai. iSkil-1 tT'rbnama es« konstitucija ne 
Patiria, 'teisėjas, kad _ .—. , turi autentiško dokumento ve-

rtės ir kt. i “R.”

VOLDEMARUI IŠKELTA 
BAUDŽ. BYLA UŽ VAL

STYBĖS IŠDAVIMĄ
Del Chicago Tribūne repor

terio Lingio'nužudymo praei- 
kirti penki nauji kardinolai, tų pirmadienį ir dėl žmogžu- 
Paskiau gal bus paskirtas dar džio nesusekimo, vietos spau- 
vienas daugiau.

Naujais kardinolais bus: a- 
irkivyskupas Fr. Marehetti — 
tSelvaggiani,- kurs kitados gy
veno AVashingtone, prigulėda
mas apaštalinei delegatūrai.

liūs gali pasiskelbti diktato- birMio 30 d' Bus P88’
num.

KINIJOS SUKILĖLIAI AT
SISUKA PRIEŠ NAN-

KINGĄ - _

da iškėlė griežtų reikalavimų.,
atsistatydinti policijos virši-]'re'^a sust°ti, tai už kitus ko- 

’ikius' mažus nusižengimus.

padėjė-
^azyrai-

SHANGHAI, Kinija, birž. 

12. — Šiaurinės Kinijos su- 

laimėjusios

ninkui Ru 
jui kapi'feftRB? stege 

ma, kad jiedu neatatinkamu 
būti policijos viršininkais, jei

. , . . v. . Į'kilėlių armijos,ponijos karo laivyno virsinin-» . ....
. i-i t- l t- v Shantungo provincijoje, atsikąs admirolas Rato. Jis bu-1- . • T

, . ,. . v, , ;suka ant Nankmgo. Ima pultivo laivyno generalinio stabo t , 1V. . ° \
. v. . , i valdžios kariuomenės eiles,viršininku.
Adm. Kato pareiškia, kad 

Japonija negalėjo sutarties 
pasirašyti pirmiau neatsiklau
sus laivyno štabo.

PILSUDSKĮ MAUDOSI 

DRUSKININKUOSE

kurios saugoja visus kelius į 
Nankingų, laikinųjų sostinę.

30 PLĖŠIKŲ PELNE 
KALĖJIMĄ

i Rio de Janeiro, Brazilijoj, 
(arkivyskupas S. Leme da Sil- 
•veira Cintra.

Arkivyskupas R. C. Rossi. 
- Vyskupas Julius Serafini.

Lille, Francijoj, vyskupas 
i A. Lienart.

Gi šeštasis — gal Šventojo 
{(Tėvo atstovas Ispanijai ar- 
Ikiv. Tedeschini.

leidžia mieste vyrauti galva-,kortelių.

kai-kurie poliemonai savo re- min«ai n,in8j° ”>T0 5'kh! me’

ikordui išduota kuodaugiausia nuo ku0IK>s !k0rimo sukak- 
tuves.

žudžiams.

DAUGIAU 25,000 DOL 
ATLYGINIMO

UŽPUOLĖ PERSIKRIKŠTY- 
JUSIĄ ŽYDŲ ŠEIMYNĄ

VARŠAVA, birž. 12. — A- 
tvyko kažkokiais reikalais I- 
talijos užsienių ministeris 
Graudi. Maršalo Pilsudskio 
nerado. Pilsudskį turi atosto
gas Druskininkų rezorte.

. . . . . . I
Ministens Graudi specialiu i 

traukiniu išvyko į Druskinin
kus.

BELGRADAS, Jugoslavija,1
birž. 12. — Kriminaliniam tei- J PASIRYŽĘS ŠALĮ pakelti 
sme Čačake 30 plėšikų nubau
sta kalėjimu. Jie visi kartu ė- 

mus gavo 396 metus.

EKONOMINIAI IR PO
LITINIAI

Už suėmimų 
kurs anądien nužudė dienraš
čio Chicago Tribūne reporte
rį Lingle, dienraštis Herald- 
Examiner pridėjo 25,(XX) dole
rius atlyginimo.

Tad viso yra 55,000 dole
rių atlyginimo už to< galvažu
džio suėmimų.

Automobilių savininkai ir ji 10 vai. ryto visi susirenka Į 
ihe, to apkrauti įvairiomis ta- į didžiulę salę. Pradžioje gie-i
tksomis ir sunkenybėmis. Kad damas Tautos Himnas. Po tol c, , ,. . v. ,

r,. .... , v, . ..... v . Sekmadieni, gegužes 25 d.,
^padidinti jiems tų naštų, jie eina sveikinimai žodžiu ir ra- TT O1 , , ., . . y.. , ė’ 'v. r, < . v. .-V. 2o Viliampoles Slabadojedažnai policijos be reikalo su- stu. Buvo atv\kę svečių iš TZ- ,, - m v , ...... Kaune, Dvaro g. nr. 10 Įvyko

-/tnntrviifl/in -laikomi. iuo pačiu laiku tik- Kauno, tų gimnazijų baigusių1 , . , ,žmogžudžio, ... f i , . ® , I ® , skandalas. Čia neseniai buvo
rieji kriminalistai yra nebe- studentų ir At-kii Centro \ ai-i
čiaiui ir laisvi. įvyrąs su pačia

_ , . _ apsigyvenusi Joffės šeimyna:
dvbos atstovai. Centro at&to-! * v. . , .
' m-poo ,xn..,n -v dyieUl V81-

Nusižengę patvarkymams vas stud. A. šerkšnas laikė į-1............ r. . , . . . , . ... kais, kurie pernai Girkalny iš
savininkai bus domių paskaitų “Organizacija j

INDIJA VIEN ĮŽEIDŽIAMA

BOMBAJUS, birž. 12. — 
Indiečių spauda Simono bri
tų komisijos raportų apie In- 
di.jų vadina vien Indijos įžei
dimu. Tas raportas paskelb
tas Londone. Tai tik pirmoji 
jo dalis. Kita dalis bus pas
kelbta šio mėnesio gale.

VADINA ISTORINIU 
DOKUMENTU

TAIKINS KARALIŲ SU 
ŽMONA

BUKAREŠTAS, birž.

. BUKAREŠTAS, birž. 12. 
— Naujas Rumunijos karalius 
'pranešė, kad jis pasiryžo va- 
ilstybę pakelti ekonominiai ir

Nušauto reporterio 
laidotuvės

Nušauto Tribūne reporterio
politiniai, taip kad Rumunija' Lingle laidotuvės įvyksta šia

Iš Bavarijos gryžta Rumu- /Europoje užimtų įžymių vie-

nijos karalienė motina Marie. Anot jo, Rumunija turi
Pirmasis jos žygis sugryžus, išeiti į tautų priešakį, bet ne
bus sūnų karalių Karolį 
įtaikinti su žmona.

STUDENTAI PUOLA 
KONSULIATĄ

VIENNA, Austrija, birž. 

12. — Italijos mieste Bari i- 

talai studentai akmenimis ir 

/plytomis apdaužė Jugoslavi

jos konRuliato būtų.

11 ŽMONIŲ ŽUVO 
AUSTRIJOJ

/pasilikti paskiausioj vietoj. 
Kol-kas karalius daug už

imtas valstybiniais reikalais. 
/Turi krūvas pranešimų apie 
išalies padėtį.

Karalius reiškia gilaus 
džiaugsmo ir dėkingumo vi
siems tiems, kurie jį palan
kiai sutiko. Užvislabiau dėki
ngas savo broliui Nikalojui, 
įkurs palengvino ir gelbėjo 
jam gryžimų iš F ra,nei jos.

LONDONAS, birž. 12. — Į
žymieji britų vadai Simono ; VIENNA, Austrija, birž.

PARĖDYTA AREŠTUOTI 
KAROLYI

komisijos paskelbtų apie In
di jų raportų vadina istoriniu 
dokumentu. To raporto tik 
dalis paskelbta. Nepalankiai 
atvaizduojami Indijos gyven
tojai.

12. — Gesacuse kalnuose žuvo 

penki laipiotojai staiga paki

lus didelei vėtrai. Be to, tos 

^pačios vėtros laiku trys žmo-

BUDAPEŠTAS, birž. 12. — 

lUngarijos valdžia parėdė are

štuoti grafų Karolyi už sklei- 

rdžiamus prieš jų šmeižtus.

rėš nuskendo, kiti trys žuvo Grafas M. Karolyi yra radi- 

ant vieškelio. kalas. . ’ f

— a X. 1 *

automobilių
šaukiami į keletu teismų, kur pedagoginiu atžvilgiu.” Išpil 
jiems bus arčiau, pradėjus bi- dyta įdomi meno dalis, skai 
rželio 23 d. Šiuose teismuose tvta eilėraščių, pagriežta smui 
jų bylos bus klausomos: Po- ku ir pijaninu, kas buvo pui- 
licijos centralinėj stoty, So. kiai atlikta. Sukaktuvių proga 
Chicago, Town Hali, Shakes- kuopos garbės nariais pakelti

ndie. Kaip 10.0 ryte įvyks 
įgedulingos pamaldos Sopulin- i 
'gosios Dievo (Motinos bažny
čioje, 3121 W. Jackson boul.

i Velionis bus laidojamas mi- 
litariniai. Karo laiku jis tar
navo karo laivyne.

Chicagos gyventojų 
skaičius

Vakar paskelbta, kad Chi
cago turi apie 3,350,000 gyve
ntojų, Per dešimts metų pri
augo apie 650,OtX).

74 MILIONUS DOLERIŲ 
TURI ATMOKĖTI

WASHINGT0N, birž. 12. 

— Amerikos J. Valstybės tu

ri atmokėti 74,243,000 dolerių 

už užgrobtus šioj šaly vokie

čių laivus karo laiku. Taip

peare avė. ir Filmore str.

PAMIRŠO, KAD LAIKE 
GAZOLINĄ

,kun. VI. Mažonas, kuopos į- 
J kūrėjas, ir'mok. p. Ant. Ku- 
i činskas, dabartinis kuopos 
I globėjas.

žydų perėjo į katalikus ir ap
sikrikštijo. Žydai juos užpuo
lė, ir jų būto langus iškūlė. 
Jofienei škaplierius nudraskė. 
II nuovados policija kelius iš 
triukšmadarių suareštavo ir 
nusivarė į nuovadų. “R.”

PROTESTUOJA PRIEŠ 
LENKUS

Kauno pavyzdžiu, ir svar
besnėse provincijos vietose 
buvo suruošti protesto mitin
gai prieš lenkų žiaurumus. Vi-

bilų pristatė kalviui užlopyti *žų spausdintų laikraštėlį įsur pasmerktas lenkų vandalu 

vienų (šonų. <sų žygiai.”

oitptov v u v * m Susirinkimas buvo gyvas ir CALETON, Mich., birz. 12.' 
i— Harry Parisb turėjo gele- omU8, 
ižinį kubilų. Pamiršo, kad se- Sųryšy su sukaktuvėmis A- 
.niau jame laikė gazolinų. Ku- teitininkų literatai išleido gra

i Palietus liepsna kubilas 
isprogo. Viena jo dalis išlėkė 
-per stogų. Kita dalis sužeidė 
buvusius kalvėje kelis žmones.

S t. Šerkšnas.

zmas persekiojant 
lietuvius.

nekaltus 
“R.”

AGITACINIAI LAPELIAI 
ŠIAULIŲ MOKYTOJŲ 

SEMINARIJOJ 
EDISONAS UŽ HOOVERI i -----------

------------- J. Gegužės 24 d. vienam mo-
FORT MYERS, Fla., birž. kytojui mokinys per pamokų

42. — Išradėjas Thomas Edi- įdavė šapirografuotų lapelį, | 
įson pareiškė, kad jis ragin- kuriame šmeižiami Preziden- 
įsiųs prezidentų Hooverį ir tas p. Smetona, kunigai Mi- 
1932 metais būti kandidatu į ronas, Tamošaitis ir giriamas 
prezidento ofisų. p. Voldemaras. Ten jis daro

mas tautos didvyriu. Mokinių

PLATINKITE “DRAUGĄ’
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Apsiniaukę, prama- 
tornas lietus; maža tempera
tūroje atmaina.

PINIGŲ KURSAS

LONDONAS, birž. 12. — 

Britanijos moterys pradėjo 

darbuotis įgyti daugiau poli- 

išsprendė arbitražo komisija, tinės ir ekonominės laisvės.

pareiškimu, tokius lapus yra 

gavęs seminarijos “ Jaun. Lie

tuvos” būrelio pirmininkas, 

kad šisai juos išplatintų. ‘R.’

Lietuvos 100 litų r. .$10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.80 
Franci jos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23 
Belgijos 100 belgų 13.94 
Šveicarijos 100 frankų 19.37 
Vokietijos 100 markių 23.85

t
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draugas ketvirtadienis, BirŽ. 12, ifrjl)

“DRAUGAS”
M

UelDA kasdien, Uskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — >4.00. Pu

sei Mėty — *8.60, Trims Mėnesla#ns — *2.00, Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
tų — *4.00, Kopija ,0*c.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų neffrų- 
tflna. jei neprafioma tai padaryti Ir neprislunčiama tam 
tikslui pašto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 raL
kasdien.

Skalbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 

vai. po piet.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlsbed Daily, Except Sunday. 
BUBSCRIPTIONS: One Tear — *0.00. Slz Montbs 

*1.60, Tbree Montbs — *2.00, One Montb — 76c.
■urope — One Tear — *7.00, Slz Montbs — *4.00 
Copy — .08c.

Advertislns ln "DRAUGAS" bringa beet reeults, 
Advertlsing rates on application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

PREKYBOS BUTŲ SUVAŽIAVIMAS.

Šiandien New Yorke įvyksta Amerikos 
lietuvių prekybos butų suvažiavimas, kuri

greičiausia likviduotų diktatūrų, kuri žemina 
Lietuvos vardų ir yra didelė kliūtimi pre
kybos vystymui su užsieniais, o žinoma, ir su 
Amerikos lietuviais. .

Šis suvažiavimas, kaip jau esame pa
minėję, turi keletu gerų pusių; ji parodo mūsų
įmoninkų troškimų padėti Iietuvai ir bus ge-’ Katalikų Bažnyčia nuo se
ru akstinu jiems visuose didesniuose lietuvių (niausiu amžių rūpinasi labda- 
eentruose susiorganizuoti į taip vadinamus rybev Nėra tos diecezijos, kur 

nebūtų dirbamas

Labdarybės Skyrius.
LABDARYBĖS DARBAS 

ARCHIDIECEZIJOJ.

prekybos butus, kurie ir Lietuvai ir mūsų ir dabar 
tautiniam Anų 
gi ir naudingi.
tautiniam Amerikoje gyvenimui yra reikalin- labdaringųsai darbas. Dirba

ŠARKIO RUNGTYNĖS.

Jack Sbarkey (Juozas Žukauskas), Ameri
kos kumštininkų čampionas, šiandien New 
Yorke imasi su Vokietijos čampionu Max
Selnneling.

Kumštynės yra vienas iš 
sportų. Tačiau jos šioje šalyje yra populia
rios ir mėgiamos. Taip yra,gal būt, dėlto to, 
kad tas sportas yra žiaurus, kruvinas ir kad 
su juo yra surištas milioninis biznis.

žiauriausių

jo, nors žinome, kad pagerė
jimas eis palengva. Mes nu
matome, kad sekamais metais 
reikalavimai iš labdarybės bus 
didesni, negu bile kuriais me-lga. Taigi prieš mus stoja mil
tais pereito dešimtmečio. Mes j žiniškas darbas, ir išlaidos 
esame įsitikinę, kad spren- bus tokios didelės, kad reikės

džiant iš dalykų stovio, mūsų didelio jėgų intempimo iš ku- 
labdarybei ateinantieji metai 
bus sunkaus išbandymo metai 
ir būtų tikra nelaimė, jei j sėkmingai 
mes nepadarytume ypatingų 
pastangų teikti pagalbos ta
da, kada ji labiausia reikalin-

nigų pusės ir didelio duosnu- 
mo iš visų žmonių pusės, kad 

atlikti tą darbų, 
kuris greitai kris ant mūsų
pečių. Bet to darbo vertu im
tis. Šiuo laiku savo įstaigose 
globojame veik 4,000 našlai-

imas jis ir Cliicagos arcliidie- 
cezijoj.

Jo Eminencija Kardinolai 
Mundelein tikintiesiems lab

darybės reikalais išleido tokį; 
laiškų: I
Mylimieji:

Dienoje, kurioje šis laiškas 
yra rašomas, visame krikščio
niškame pasaulyje kunigai, 
eidami savo Dieviško Pašau- ] 
kimo pareigas, skaito šių dalį • 
iš šv. Jokūbo Laiško: “Kų pa-

„ i , . . - , , . dės, mano broliai, jei kas sa-Reikia manyti, kad, jei įstatymais butų'. , . . A.. ... , , ,... ..................... . . „ jkvtusi turis tikėjimų, bet ne-1
leista, bulių rungtynės čia dar didesnio už vy 
rų kumštynes turėtų- pasisekimo. Civilizuo

(Tųsa ant 3 pusi.)

Jack Sharkey ir Man Schmeling
KUMŠTYNĖS 

BIRŽELIO - JUNE 12, VAKARE
Tai yra svarbi mūsų Lietuvių diena, nes tikimės, kad Sharkis 

tą vokietį nugalės, nes Sharkis mūsų niekada neapvylė.

BUDRIKO Krautuvėj pirkdamas radio niekada nebūsi apvil
tas. Gausi naujus ir geriausius modelius ir daug pigiaus kaip 
kitur. Pas BUDRIKĄ jūs rasite visus naujus 1931 modelius, 
GENERAL MOTORS, Brunsvvick, Victor, Sparton, Atvvater Kent. 
Jūs galite gauti elektrikinę radio už $39.00 ir aukščiams su tū
bomis su viskuo. 10 dolerių tereikia Įmokėti.

BUDRIKO DVI DIDELES MUZIKOS KRAUTUVES;

Jos. F. Sudrik, Ine.
3417 S. Halsted St. Tel. Blvd. 4705

Rex Radio Shop
3343 S. Halsted St. Tel. Blvd. 3986

turėtų darbų? Ar-gi tikėji-
Imas galės jį išganyti? Jei bro-

. . __  ir sesuo būtu pliki ir ne-
amžiuje, žmonės, rodos, turėtų nusikratyti to- i .. , Y . . ... ., . . v. . tektų jiems kasdieninio išlai
kai sportu, kurie žiūrėtojuose sukelia žvėris- , " . ,. kymo, kas nors is jūsų sake
lius jausmus. ‘ .. t,., , . ■tų jiems: Eikite ramybėje,

Bet Šarkio — Sclmiehngo šio vakaro' 
rungtynės ne vien amerikiečių, bet viso pa
saulio akis į save turi atkreipusios. Visas
pasaulis šiandien mato Neu- Yorko arenoje^ ir tiksji„l!Kj jei į, ne i 
Amerikoj gimusi lietuvi Žukausku ir vokieti' darblJ> yra pa(s savy.
Sclnnelingų, kovojančius ne tiek gal delčani-jje £jįr(,s ” 14-17) Šie
pionato garbės vainiko, kiek dėl pinigų, ku-j žodžiai šįuo laiįu yra 'it tri-l| 
rie ateina kartu su pasaulio čampionato lai-|lnito garsas iS dangaus> it Į
mejnnu. ispecijaliai dabar mums pri-

Iš aukščiau pasakytų žodžių mūsų ma-Į taikintas įsakymas. Visos lak
iomis skaitytojai galės spręsti, kad mes ne- dalingosios organizacijos per
šame kumštynių šalininkai. Bet mes Šarkiui gyveno šaltų ir vargingų žie- 
linkime pasisekimo šias rungtines laimėti, nes ’ niQ. Keletos priežasčių delei, 
čia įeina ir amerikiečio ir kartu lietuvio gar-j kaip va didis nedarbas, rei

sukvietė p. P. Žadeikis, Lietuvos generalinis f krašte ii šiame pažangos dvidešimtame j
konsulas.

Kadangi suvažiavimų organizavo ir su
kvietė p. konsulas, dėl to suprantama, kad 
suvažiavimo tikslas yra pasitarti, kaip būtų 
galima daugiau pagelbėti Lietuvai, kaip la
biau išvystyti prekybų tarp Jungtinių Vals
tybių ir Lietuvos.

Savo laiku jau esame pažymėję, kad p. 
Generalinio konsulo sumanymas yra gražus 
ir Lietuvai naudingas.

Keikia pagirti ir tuos, kurio pašvenčia 
laikų ir pakelia išlaidas nuvykdami į suva
žiavimų, turint galvoje Lietuvos valstybės la
bų.

Mes iš savo pusės šiam suvažiavimui lin
kime kuogeriausio pasisekimo, tačiau nesiti
kime, kad jis pilnai savo tikslo atsiektų.

Mūsų biznieriai ir pramonininkai men
kai tėra organizuoti. Taip vadinamieji lietu
vių prekybos butai tik keliuose mūsų centruo
se teveikia ir tai dar silpnokai. Dėlto orga
nizuotų butų atstovybė bus dar menka. Iš pa
vienių asmenų nedaug paramos valstybė ga
li laukti, ypač. šiais biznio ir pramonės nu 
kritimo ir nedarbo laikais.

Nieko gero nežada ir Lietuvos vidaus 
politinė tvarka, neteisėtumai, konstitucijos 
laužymai, visuomeninių ir net biznio organi
zacijų persekiojimai. Kaip žinoma, užsieniai 
šia tautininkų neteisėtąja vyriausybe nepa
sitiki. Negauna reikalingos paskolos, netuii 
kreditų, be ko sunku yra plačiau išvystyti 
prekyba su užsieniu. Tas trukdo ir pramo
nės ugdymų.

Tokia padėtis gyvai atsiliepia į Ameri
kos lietuvius.

Del to prekybos būtų atstovų suvažiavi
mo dalyviai būtų logiški, jei jie, pasiryžda
mi eiti Lietuvai į pagalbų prekybos atžvilgiu, 
pareikštų pageidavimų, kad tautininkai kuo-
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Eikite
i susišildykite ir pasisotinkite;'] 
bet neduotumėte jiems, ko 
kūnui reikia, kų tai padės'! i i

kė, išstatyta prieš viso pasaulio akis. | kalavimų pagalbos ir labdr
Jei kultūringos tautos kumštynių nepas- ringų darbų buvo daug, o tuo i 

merkia ir jei lietuvis atsistoja jų priešakyje Į tarpu aukos iš pasiturinčiu 
ir siekia čampionato, nėra to lietuvio, kurs į žmonių neplaukė taip gausiai 
nelinkėtų jam garbės, o galų gale, ir turto, kaip pereitais metais. Žinant,
nes turtuolių savo tarpe nedaug teturime ir 
jie mums yra reikalingi.

Šarkio laimėjimas, beabėjo, lietuvių tau
tų visame pasaulyje plačiai išgarsintų. Mums 
ir tas yra labai reikalingas dalykas.

Nežiūrint, kad Šarkis yra ir kumštinin
kas, tačiau jis yra geras katalikas ir lietuvis. 
Jisai mūsų jaunimo tarpam įneša mums labai 
reikalingo tautinio entuziazmo.

Už tat, mes Šarkį gerbiame ir linkime 
jam šiandien savo karjerų, kaipo sportininko, 
apvainikuoti pasaulinio čampionato vainiko 
laimėjimu.

Sakoma, kad ne visiems yra supranta
ma, ar kiniečiai savo krašte naujų, karų pra
dėjo, ar senąjį tebeveda.

jog žmonėms labiau tinka al
ga, negu išmalda, tai vysku
pijos ir jos labdarvbių nusis
tatymas buvo ir yra žmonėms 
duoti darbą, kada tik tas yra i 
saugu daryti ir tuo pat laiku 1 
padvigubinti labdarybės dar
bus. Ir kadangi mes pradėjo
me metus, turėdami atsargos,' 
ir kadangi prisilaikėme griež 
tos ekonomijos? tai mes pajė 
gėme metus baigti be defici 
to, nors mūsų iždas liko vi 
siškai tuščias.

Dabar mes stojame prieš, 
kitus metus, metus nieko ge
ro nežadančius.. Tačiau vili- 
mės, kad pati bloguma prade
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BEDIEVYBĖ SIUNTA.

(Pabaiga)

Melai, prasimanymai, apgavystės ir 
visokios biauriausios priemonės pasiren
kamos išniekinti viską, kas tik turi nors 
mažiausių ryšį su tikėjimu.

Kokis ten labai “mokytas bolševikų 
istorikas” savo paskaitose studentams ir 
paprastiems žmonėms surado Lebane ko
kius ten Moronitus Jėzuitus (kurių nebu
vo niekuomet ir nėra) ir kad tie jėzuitai 
misįjonieriai, padedant francūzų imperi- 
jalistinei valdžiai, smarkiai varginų mu- 
zulmanus, kurių esanti ten didžiuma.

Be to, bolševikų laikraščiai skelbė, 
kad Šv. Tėvo pakvietimo niekas nepaisęs, 
kad žmonės nesirinko skirtoje dienoje 
melstis ir kiti, protestuodami atsisakę at
likti išpažintį ir priimti šv. Komunijų.

Baisi yra bolševikiškoji, raudonoji 
“bestija.” Ji nežino pasigailėjimo, nes 
ji Dievo priešininkė. Ji pilna šėtono dva
sios ir dega baisiausia neapkanta prieš 
visus tikinčiuosius. Ji nori, kad visa žmo

nija jai liuosa valia nusilenktų, bet I

gali daryti tik bepročiai ir kruvinieji bu
deliai.

Šv. Tėvo vardas Rusijoje pasidarė la
bai žinomas ir visų tikinčiųjų didžiai ger
biamas. Tikintieji žino, kad Šv. Tėvas 
juos užstoja, jiems užjaučia ir pasiren
gęs pagelbėti, kaip tik galės prieiti.

Kaip Reikia Melstis?
Stropiai Ir pamaldžiai. Maldoje rei

kia saugotis laisvos valios išsiblašky
mų. Jų reikia 'vengti, ar tai meldžian
tis vien mintimis, ar vien lūpomis, ar 
viešai, ar slaptai, o ypač dalyvaujant 
pamaldose. Laisvos valios išsiblašky
mai mažina arba ir visai panaikina ma
ldos vertę. Yra išsiblaškymų, kurie ky
la ne iš žmogaus kaltės, bet iš kūno 
silpnumo. Pavyzdžiui, silpni nervai, di
delis nuovargis ir 1.1. Tokios rūšies iš
siblaškymai maldos vertės nemažina. 
“Jei kas maldos metu,” sako šv. Pran
ciškus Salezietis, “nieko kito nedary
tų, tik su išsiblaškymais ir pagundomis 

i kovotų, to malda bus gera. Dievas su

pamėgimu žiūri į mūsų gerą valią.” 
Šv. Augustinas tiesiog sako: “Širdies, 
skausmas, kilęs iš to, kad mes nega
lime pamaldžiai ir susitelkę melstis, 
jau yra pati malda.”

Jei be mūsų kaltės maldoje pasi
taiko netobulumų, tai maldos jokiu bū
du negalima apleisti. Norime, pavyz
džiui, eidami ar dirbdami melstis, bet 
negalime susitelkti, nenusiminkime, nes 
daug geriau netobulai melstis, negu 
visai nesimelsti.

Pradėdamas melstis, visuomet pra
šyk šv. Dvasios pagalbos. “Prieš mal
dą parenk savo sielą, kad nebūtum 
kaip žmogus gundąs Dievą.” (Ekkli 18, 
23.) Kalbėk: “Dieve, ateik man į pa
galbą. Viešpatie, skubinkis man padė
ti,” arba: “Šv. Dvasia, išmokyk mane 
melstis, padėk man.”

■ Nuolankiai. “Nuolankaus žmogaus 
malda persimuša per debesis.” (Ekkli 
35, 21.)

Su pasitikėjimu. Kas ateidavo pas 
Išganytoją ir prašydavo pagalbos, Jis 
paklausdavo: “Ar jūs tikite, kad aš ga
liu, ko prašote, padaryti?” Ir kada 
žmonės atsakydavo: “Taip, Viešpatie,

mes tikime, mes pasitikime tavo pa
galba,” tada tik išklausydavo jų pra
šymų. (Mato 15, 28; Mork. 2, 5; 5, 34.)

Vardan Jėzaus. “Ko tik prašysite 
Tėvą mano vardu, jis jums duos.” (Jo
no 16, 23.)

Kiek galima, drauge su kitais. Vie
špats bendrąją maldą mėgsta ypatingu 
būdu. “Kame du ar trys susirinks ma
no vardu, ten aš esu jų tarpe.” (Mato 
18, 20.)

Melstis reikia kiek galima esant 
malonės stovyje. Kas meldžiasi, būda
mas Dievo vaikeliu ir nariu mistinio 
Jėzaus Kūno, to malda turi ypatingą 
galią. “Jei pasiliksite manyje ir mano 
žodžiai pasiliks jumyse, jūs prašysite, 
ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. 
(Jono 15, 7.) Kas meldžiasi, būdamas 
malonės stovyje, tas surenka amžiny
bėj daug nuopelnų, o melsdamasis su
nkioj nuodėmėj, gali išprašyti atsiver
timo malonę,

Su ištverme ir atsidavimu Dievo va
liai. Dievas turi teisę, kada nori ir kaip 
nori mūs išklausyti. Tačiau neabejo
tina, kad Dievas visuomet žmogui duo
da tai, kas Jam patinka. Tik amžiny

bėj mes tesuprasime, kokia meile ir 
kaip išmintingai Dievas tvarkė mūsų 
gyvenimo žingsnius. Dahar turime ge
rai jsitėmyti, kad jokia malda nenu
eina niekais ir nelieka neišklausyta.

Tvirtai pasiryžkime per visą savo 
gyvenimą nė kartą nepraleisti kasdie
ninių maldų. Jei neturime laiko ar jau
čiamės esą labai pavargę, tai nors tru
mpais atsidūsėjimais kreipkimės j Die
vą. Nors vieną minutę, nors vieną aki
mirksnį vis tik surasime kad ir sun
kiausiose’ aplinkybėse.

Apleidimas kasdieninių maldų yra 
pirmas žingsnis į atšalusį tikėjime gy
venimą. Vieną kartą pasiduosime ne
doram įpročiui, antrą kartą jau bus 
sunkiau atsispirti. Nesimelsdami nu- 
skriauskne patys savo sielą, priešin
gai, juo dažniau melsimės, tuo leng
viau pasieksime amžinąją laimę. “Tik 
dėl to prakeiktieji yra amžinai žuvę, 
kad jie nesimeldė. Jei jie būtų meldęsi, 
jie prakeikti nebūtų. Visi šventieji tik 
per maldą liko šventais.” (Šv. Alfonsas 
Liguori).
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Petras. — Laikraščiai rašo, 
kad Rusijos bolševikai labai 

J įsiskolinę Bedei Šamui. Tik 
| vieno New Yorko rinkoje so- 
!vietų vekselių guli virš 20 
milionų dolierių.

Jonas. — Dabar aišku, del- 
ko bolševikai čia nori revo
liucijų sukelti. Šelmiai, nori 
skolų Bedei Šamui nusukti.

Jeznas. — Vienų gražių die 
apskrities viršininkas per 
nuovados viršininkų šniokšt 
ir pranešė, kad tampa uždą 
rytas Ūkininkų Sąjungos sky
rius už... “neveiklumų”. Mat,' 
apskrities “načalninkas” at
siminė nedavęs skyriui leidi
mo susirinkimus laikyti. Da
bar jėzniečiai . tariasi rašyti 
padėką aukštesnei valdžiai dei 
apskrities viršininko “veik
lumo”, kuris uždarinėja “ne
veikiuosius”.

Chicaga. — čia komisarų 
ofise gauta linksma žinia, kad 
viena lietuvių plytnyč.ia Ru
sijoj per gegužės demonstra
cijų surinkus aukų 30 rublių 
komunizmo nevalninkams pa
remti kapitalistinėse šalyse. 
Nutarta prašyti, kad tuos pi
nigus atsiustų Chicagon, nes 
čia, ir visoj Amerikoj, komu
nistai yra didžiausioj neva
lioj.

Žmonės kalba ir spauda ra
šo, kad didžiosios pasaulio 
valstybės ruošiasi prie naujo 
karo.

E. M. Remark’as pagarsė
jusio.) savo knygoj “Vakarų 
fronte nieko naujo” (įdomus, 
vietomis šiurpulingas aprašy
mas kovų buv. Bidžiųjame 
kare; išleido Sakalo B-vė 
Kaune) vienoj vietoj duoda pa 
siūlymų karo paskelbimo die
nų laikyti žmonijos švente 
“su įeinamais bilietais, mu
zika, lygiai kaip į bulių ko
vų. Per šventę arenoje turėtų 
susirungti kitas su kitu prie
šingų šalių ministeriai ir ge
nerolai su maudymosi kel
nėm, ginkluoti basliais. Kuris 
išliks sveikas, vadinas, to 
kraštas bus laimėjęs karą. 
Tai būtų paprasčiau ir ge
riau kaip čia (fronte — prof. 
K.), kur grumiasi ne tie žmo
nės, kurie turėtų grumtis.”

Pasiūlymas, ištikrųjų yra 
visais žvilgsniais puikus!

VYTAUTO SUKAKTUVES šelpti šeimynų, kurių duonos 
-------------- jpelnytojai yra be darbo, kiek

(Tąsa nuo 2 pusi). Į senelių, ligoniu; kiek vaikinų
čių ir neturtėlių vaikų, kuni-pr opiausiu jų gyve-
gų ir seserų auklėjamų; veik!n*ni° nie^u palaikoma ant do 
tiek pat kūdikių ir vaikų ran-įros kelio. Koks tai saunas 
dasi prie motinų, kurioms Į daiktas būti tokių darbų da- 
teikiama pastogė, maistas ir gyviais. Tai darbas svarbus 
drabužis; o kiek dar reikia ne vien krikščioniškos labda
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Taupomoji Sąskaita 
Ir Lietsargis 
Suteiks tikrą

Lytfmgos Dienos Apsaugą

DYKAI
šilkinis Lietsargis

su kiekviena nauja sąskaita 
— Ateik ir pasirink — lygiai 
vyrams ir moterims — gra
žiose spalvose — naujausių 

madų

NEATIDELIOK 
Pradėk Lietsargio Sąskaita

ŠIANDIE

THE STOCK YARDS NATIONAL BANK 
STOCK YARDS TRUST & SAVINGS BANK

4150 South Halsted Street

rybės žvilgsniu, bet neapsa
komai svarbu ir pasauliniu 
žvilgsniu. Juk tuotni stipri
nama silpnieji pamatai mūsų 
socijalio surėdymo. Ir kadan
gi šie darbai yra Dievui pa
tinkami, kadangi mūsų liuos- 
noriai darbininkai dirba krik
ščioniškos meilės vedami, ka
dangi visi, kurie prisideda 
prie to darbo tikisi atlygini
mo ne šiame, bet ateinančia
me gyvenime, kadangi tas et- 
yginimas yra užtikrintas ir 
jus gausus, kadangi už labda- 
ingus darbus seka Dievo pa- 
aima dar šiame gyvenime, to 

dėl šių visų priežasčių mes 
<atalikai tvirtiname, kad mes 
galime didi labdarybės darbą 
varyti geriau, negu bile kas 
eitas ir iš tikrųjų tą galime 
atlikti visuomenei ir atski
ram piliečiui pigiau, negu tai 
galėtų atlikti pasaulinė vy
riausybė. Kiekviena dovana ir 
auka, kurią mes gauname veik 
visoje pilnybėje eina tam 
tikslui, kuriam skiriama: 93c. 
iš kiekvieno dolerio neina į 
plytas, ar mūrą, neina ko

kioms nors skoloms panai- 
einti, bet eina našlaičiams, 
našlėms, seneliams, pavargė- 
iams, sergantiems. Mes tiki

me, kad mūsų žmonės tą su
pranta ir kad nereikia pla- 
esnio aiškinimo tame reika- 
e.

Prieš mūsų akis, kaip jau 
aukščiau minėta, stovi sunk
metis. Būtų tikra nelaimė, 

jei dabar imtume svyruoti sa
vo išganingame darbe. Bėda 
jutų, jei mūsų šaunus lab
darybės darbas būtų sutruk
dytas. Todėl kiekvienas kata- 
ikas, vyras ir moteris, šiais 
metais privalo padaryti ypa
tingų pastangų, kad užtikrin
ti pasisekimą. Niekas, kas tik 
pajėgia, neprivalo šiemet ma
žiau dėtis prie labdarybės už 
pereitus metus. Atsimenant, 
<ad šiemet bus nemažas skai
čius tokių, kurie pernai auko
jo, o šiemet to padaryti nega
lės, tai aukos kitų- privalo bū
ti didesnės, kad atpildyti ne- 
galinčiųjų aukoti. Mes pa
kartojame, kad, nebent vis

kas kitaip virstų, sekamais 
metais priseis daryti nepap
rastų pastangų. Surinkę ir 
didžiausią sumą ir išleidžiant 
su didžiausiu taupumu var
giai galės užtekti patenkinti
labiausia stokuojančius.

i
Didžiojo Karo metu mes tu-1 

rėjome obalsį: “duok iki su
skaudus ”, Rodos, kad nei ne
reikia čia tą obalsį pakarto
ti, vienok, niekaip geriau ne
galima išreikšti mūsų parei
gos ir mūsų progos šiuo lai
ku. Duosniai aukodami toje 
dienoje mes nuveikiame dau
geriopą labdarybės darbą. Mes 
pasotiname alkaną, priglau- 
džJame benamį, paguodžiame 
nuliūdusį, išaukštiname savo 
Bažnyčią, sudrfitiname savo 
miestą, pradžiuginame Sal- 
džiausiąją mūsų Išganytojo 
Širdį, o svarbiausia tai už
sipelnome Dievo palaimą sau 
ir savo šeimynai, nes mes bū
sime praktikavę labdaringus 
darbus ir biisime “mylėję sa
vo artimą, kaip patys save”.

KAIP DIRBAMAS LABDA
RYBĖS DARBAS.

j Labdarybė padengia dau
gybę nuodėmių. Geri darbai

------------- 'liudija žmogaus gyvą tikėji-
Iš arkivyskupijos atskaitos'mą. Užmokestis už labdarin- 

matoma, kiek daug praeitais į gus darbus via tikras. Veik 
metais Katalikų Labdarybės'ant kiekvieno šventraščio 
yra nuveikta. Aukų surinkta puslapio apie tai kalbama. 
$742,327.54. Biednų mes visad turėsime

Šelpimo drbas, kaip ats-j^avo tarpe ir jų aprūpinimas 
kaitoje paskelbta, ėjo šia;y>« mūsų pareiga. Jie yra 
tvarka: i Dievo siųsti mūsų globai iv

rūpesčiui.

LIETUVIAI AMERIKOJE

BROOK.LYN, N. Y.
LABDARYBĖS SKYRIUS

šios dainos ir vėl jam keliama 
ovacijos.

Toliau, sujungti chorai, 
diriguojant J. Žilevičiui, su
dainuoja labai puikiai ir jaus- 

“Pabuskim”.

“f Katalikų Labdarybę jų 
kreipiasi tūkstančių tūkstan- Nors Katalikų Labdarybė
čiai, prašydami paramos; Ii-^palaiko 34 įvairias įstaigas, ji, 

Igoti, neturto prispausti; išbu- 
1 dėjusios motinos su savo al
kanais, menkai aprėdytais val

akėliais. Gyvenimo sunkūs smū į niekas neatstos. Todėl Lab- 
giai į daugelio širdis įvarė darybės darbininkai eina sta

čiai į namus, teikdami gyve
nimo reikmenas, kad tokiu 
būdu šeimyniškas gyvenimas 
galėtų tęstis ir kad nebūtu 
širdį draskančių atsiskyrimų.

vienok, aukščiausiu tikslu 
sau stato šeimynos č.ielybe. 
Motinos meilės ir rūpesčio

SKELBIMAI “DRAUGE” 

PASISKELBUSIEMS DUO

DA DAUG NAUDOS.

nusiminimą ir tuštumą; jie 
nemato išeities iš bėdų, jie 
nemato sau šviesesnio gyve
ninio.

Bet, ačiū Dievui, niekuomet I 
jie nebuvo atstumti nuo Lab-į Pernai 
darybės durų; neatsižvelgiant buvo

38,318 neturtėlių 
■sušelpti jų namuose,

nei į tautą, tikybą arba rasę, 141,243 musų įstaigose; 13,-
nebuvo jiems pagelba atsaky- 590 sušelpė draugijos mūsų
ta. Ši gerai sutvarkyta, eko- remiamos. IŠ viso neturtėlių 
nomiškai vedama jūsų ir sušelpta 193,148.”
mano organizacija atlieka įs--------------------------
tabius darbus biednųjų nau- • Remkite tUOS Profesionalus 
dai. Todėl remk ją Savo gau-1 ir Biznierius, kurie garsinasi 
siomis aukomis. į dienrašty] “Drauge”.

(Pabaiga).

Po kalbų, vėl seka dainos, 
ir vak. vedėjas perstato Ona 
Katkauskaitę, buv. Lietuvos 

Į Operos Kaune artistę, kuri 
i sudainuoja “Mano rožės” ir 
[“Visur tyla” (solo), muzikai 
j akompanuojant, taip puikiai, 
gražiai ir žavinčiai, kad žmo-

Inės, ilgu rankų plojimu, iš- . 1A4 ,’ ° e i o i j daktarų negalėjo pagelbėt Jum* dėl-
.Šaukia ją pasirodyti. Ji gal- to. kad jie neturi reikalingo patyrl- 

... ... ... tmo, suradymul žmogaus kenksmln-
vos linkterėjimu visiems pa-į gumų.

Mano Radlo — Bcope — RaggL 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir Tl- 
sifikas bakteriologifikas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tlk- 

i ras negeroves. Ir jeigu afi paimsiu 
; jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryfi jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, Širdies, reumatizmo. kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užslsenėjuslą, Jsl- 
kerėjusią, chronišką ligą, kurj ne
pasidavė net gabiam Šeimynos gy
dytojui. neatldėlloklt neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 101#
20 W. JACKSON BLVD.

Arti Stote Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 6 Iki 1 

Nedėliomla nuo 10 ryto Iki 1 
po pietų

dėkoja ir vėl nueina, o pub
lika; dar ilgai vis rankomis 
ploja.

Sekantis dainuoti perstato
mas dainininkas J. Babravi- 
čius, kuriam, ateinant ant sce
nos, pasigirsta plojimas. Jis 
sudainuoja, muzikai prita
riant, “Karvelėli” ir “Ty
kiai Nemunėlis teka” (solo) 
taip įspūdingai ir žavinčiai, 
žmonės ilgu rankų plojimu iš
šaukė da kartą padainuoti. 
Jis dainuoja “Naktis svajo
nėms papuošta” (solo). Po

m ingai

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

8PECIALZ8TAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pa* 

tikrą specialistą, ne pas koki nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno lžegzamlnavimo. Jus sutau
pysit laiką tr pinigus. Daugelis kitų

Qamels
padariti rūkyti

NUO DIENOS, kaip Turkijos ir naminiai saulėj nunokusio tabako la
pai išrinkti, išdirbti Camels cigaretus, kiekvienas žingsnis daromas 
viena minčia — išdirbti tikrai malonius cigaretus.

Malonumas, kuris randasi Camel cigaretuose, yra vienintelė prie
žastis rūkyti. Dėlto Camels turi pretenziją būt geru rūkymu. Camel 
rūšis turi puikų švelnumą, yra lengvi ir nepaprastai maloniai kvepią. 
Užsirūkykit Camel cigare tą!

9
it PER RADIO ★

Camel Malonumo Valanda — Trečiadienio vakarais N. B. C., W J Z Ir suvlenytoe stotyo, 
* Pažiūrėkit savo laiko sąraše.

N. C
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Kalba vakaro vedėjas ir 
paaiškina, kad jie darė taip 
stambias programoj permai
nas dėl to, jog radio buvo leis 
tas naudotis tik nuo 4 vai. iki 
5:15 vai. ir, kadangi buvo ma
ža laiko, todėl kaikurie daly
kai programoj buvo sukimšti 
ne savo vietoj.

Po to, vedėjas perstato ats
kirų chorų mokytojus, k. a.: 
Aušros Vartų par. choro mo
kytojų ir vedėja iš New York 
K. Vaškų, Šv. Mykolo par. 
choro vedėjų iš Bayonne, N. J. 
— V. Sereikų, Šv. Cecilijos 
choro vedėjų iš Nevvark, N. 
J. — A. Stanišauskų, Karalie
nės Angelų par. choro vedėjų 
iš Brooklyn, N. Y. — J. Dul
kę, Šv. Jurgio par. choro ve
dėjų iš C. Brooklyn, N. Y. — 
J. Brundza, Apreiškimo Pane
lės par. choro vedėjų iš Broo
klyn, N. Y. — A. Vismanų ir 
Operietės draugijos choro ve
dėjų — Ks. Strumski (po kiek 
vieno perstatymo, rankų ploji
mai). Dėkojama A. Vismanui 
(antro vardo nenugirdau), 
kaipo daug pasidarbavusiems 
dėl programos, o J. Žilevičiui 
prašo publikos sukelti ovaci
jas.

Toliau vedėjas, padėkojęs 
visiems muzikams, Komiteto 
nariams ir J. Žilevičiui, už pa
sidarbavimų, rengiant taip iš- ■ 
kilmingų “Dainų Švente”, 
perstato kalbėti A. L. R. K. 
Federacijos Rytinių Valstybių 
Apskrities ir L. D. K. Vytau- į 
to Didžiojo 500 m. sukaktu-į 
vėms minėti Komiteto pirmi- i 
ninku K. J. Krušinskų (ploji
mai), kuris vaizdžiai nupiešia ‘ 
Vytauto D. būdų (rankų pio-' 
jimai, pagerbimui Vytauto Di 
džiojo), iš jo gyvenimo žy- į 
mesnius, svarbesnius įvykius! 
ir jo reikšmę lietuvių tautai, į 
Pabaigus kalbėti, jam kelia- ? 
mos didelės ovacijos.

Dainuoja vyrų choras “Oi 
šėriau, šėriau bėrų žirgelį”,1 
“Pražydo” ir “Vaikščiojau, 
vaikščiojau”. Sudainuoja la
bai puikiai ir jaudinančiai. 
Kiekvienų jų dainų seka ran
kų plojimai.

Pabaigus vyrų chorui dai-1 
nuoti, vedėjas perstato publi
kai Dr. BĮ. Vencių pakalbėti, 
kuriam, išeinant ant scenos, 
keliama ovacijos. Jis kalba 
apie Vytauto Didžiojo 500 
metų nuo jo mirties sukaktu
vių paminėjimo apvaikščioji- 
mų (plojimai), Vytauto D. 
reikšmę Lietuvai, apie Lietu- i 
vos laisvę ir ragina visus ir 
ateityje pasilikti Lietuvos > 
vaikais, nežiūrint, kur gimę, 
kur augę.

Perstatomas Klaipėdos vei
kėjas, p. M. Jankus, ir Vil
niaus atstovė p. E. Vileišie 
nė, kuriem keliama ovacijos.

Paprašoma I’. Petraitis ir

M. Strumskienė padainuoti 
.duetų. Jiedu, muzikai prita
riant, labui puikiai sudainuo- 

I ja “Aš įsivilkščiau čigono rū
pių ” ir “Oi berneli vientūri”. 
į (triukšmingi plojimai).

Toliau dainuoja J. Babravi
čius “Kur bakūžė samanota'’ 
ir “Aguonėlės”. Sudainuoja 
labai puikiai.

Po dainų, vak. vedėjas da 
kartų dėkoja visiems, kurie 
prisidėjo prie surengimo taip 
gražios ir iškilmingos “Dai
nų Šventė”, dėkoja Komiteto 
nariams ir J. Žilevičiui (triuk 
šmingas plojimas) ir paprašo 

!choru programų ir “Dainų 
Šventę ’ ’baigti.

Chorai, diriguojant J. Žile
vičiui, sudainuoja “Pragėriau 

i žirgelį” ir “Vilnius” (ploji- 
imai), ir “Dainų Šventė” bai
giama 6:25 vai. Amerikos ir 
Lietuvos himnais, o publika 
patenkinta skirstosi į namus, i Be to, dar reikia paminėti, 
kad dalis programos buvo 

! perduota per radio W. N. Y. 
C. laikotarpyje tarp 4 ir 5:15 
vai., kurių girdėjo ne tik lie
tuviai, bet ir svetimtaučiai, 
darė didelį įspūdį. Ameriko
nai, girdėjau kalbant, sakė, 

i kad lietuviai labai puikiai 
jper radio dainavo.

S. L-us.

L\a

C H I C A G O J E
ŠV. KAZIMIERO AK ADE- 
MIJOS RĖMĖJŲ DRAU

GIJOS XI-T0 SEI
MO PROTOKOLAS

Šv. K. A. Rėmėjų Dr-jos 
XI-tas Seimas įvyko geg. 18, 
1930, Gimimo P. Šv. parap. 
svetainėje, C'hicago, Illinois.

Seimas pradėtas iškilmin
gomis šv. Mišiomis 10:30 vai. 
ryto, Šv. K. Seserų koplyčio
je, Mišias šv. laikė dr-jos ka
pelionas, gerb. kun. Dr. K. 
Matulaitis ir pasakė gražų 
pamokslu.

Po pamaldų buvo pietūs 
Vienuolyno auditorium dele
gatams ir svečiams.

Sesijų pradžia.
2 vai. po pietų, Gimimo P. 

Š. parap. svęt., gerb. Centro 
pirm., Antanina E. Nausėdie
nė, atidarė Seimų trumpa, šir
dinga sveikinimo kalba ir pa
kvietė gerb. kun. Dr. K. Ma
tulaitį sukalbėti maldų.

Seimui prezidijumas.
Seimo prezidijuman išrink

ta vedėja', gerb. A. E. Nau
sėdienė, vice-pirm. p-nios O. 
Reikauskienė, M. Šedienė

Seimo raštininkės: p-lės v. 
A. Galnaitė, M. L. Gurinskai- 
tė.

į Rezoliucijų komisijon: j>as 
ĮL. Šimutis, gerb. kun. Dr. K. 
Matulaitis, p-lė Slokęnaitė, p- 
nia Venskienė.

Mandatų komisijon p-lė-s 
S. Jurgaitė, K. Garuckaitė, 
p-nas A. Vardauskas.

Knygų revizijos komisijon 
p-nios B. Bitautienė, H. Ne
dvarienė, p-lė B. Čerkauskaitė.

Maršalka p. A. Rabačaus- 
kas.

Seimo delegatams ženklelius
prisegė p-nios 
Nedvarienė.

Bitautienė ir

Sveikinimai:
Gerb. kun. A. Baltutis, nuo 

Gimimo P. Š. parap.; gerb. 
kun. L. Draugelis nuo Aušros 
Vartų para}).; gerb. kun. J. J. 
Jakaitis nuo Tėvų Marijonų 
Kongregacijos; p-nia Biežienė 
nuo Šv. Kryžiaus Ligoninės 
Rėmėjų: p-nas L. Šimutis nuo 
dienraščio “Draugo”; gerb. 
kun. A. Linkus, nuo Rėmėjų 
1 skyr. (Tovvn of Lake); gerb. 
kun. F. Vaitukaitis nuo Brig- 
hton Park; p-lė Šedaitė, jau
namečių 1 skyr. (Tovvn of La
ke) ; p-lė Lekavičiūtė, jauna- 
mečių 4 skyr. (Roseland); p- 
lė Vištartaitė, jaunamečių 5 
skyr. (Apveizdos Dievo par.), 
dainininke p-nia M. Janu

šauskienė nuo rėmėjų 8 skyr.. 
Marquette, Manor; p-nia Ned 
varienė nuo Moterų Sųj. 1 kp. 
(Bridgeport); p-nia Bitautie
nė nuo Rėmėjų 2 skyr. (Bri
dgeport); gerb. kun. Mučiulio- 
nis nuo Bernaičių Kolegijos; 
gerb. kun. Dr. K. Matulaitis 
nuo Seserų Kazimieriečių.

Sveikinimas telegramų Iii 
skyr. iš Šv. Kazimiero parap 
Philadelphia, Pa., su auka 
$10.00, priimtas gausingu del
nų plojimu.

Centro valdybos raportai.
Kapelionas, gerb. kun. Dr. 

K. Matulaitis, dalyvavo sus- 
į nuošė sulyg išgalės. Vajaus 
laike kalbėjo ten, kur buvo 
kviestas.
Pirm. gerb. Antanina Nausė

dienės raportas priduotas raš 
tu. Įvyko 12 Centro susirinki
mų ir vienas Centro valdybos 
posėdis. Visuose dalyvavo. 
Vajaus metu buvo’kviesta kai,' 
bėti į Tovvn of i«ake, Northj 
Side, AVėstPullman. Visose1 
kalbėjo. 10-tojo Seimo nutari
mai įvykinta sulyg išgalės. 
Naujų narių vajus įvyko vi
suose skyriuose. Jaunamečių 
skyriai organizuojami tose 
parapijose, kur yra patogu. 
Centro metinės pramogos, 
piknikas, bazaras ir vakarie
nė įvyko. Surengta visa eilė 
įdomių paskaitų, kurias davė

gerb. prof. kun. J. Vaitkevi
čius. Visų Centro darbuotę ii 
visas pramogas plačiai skelbė 
dienraštyje “Drauge”, taip 
pat ir skyrių. A. Rėmėjų Dr- ! 
ja plačiai dalyvauja visuo Į 
menės veikime ir turi atsto-i 
ves K. Federacijoj ir Mot 
Sų-goj. Gerb. Centro pirm

LABDARIU CENTRO 
VALDYBA

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

Rašt. P. Fabijonaitis
, 2350 So. Oakley Avė.

džiaugėsi didele pasišventimo,^ p
vieningumo ir idealumo dva-'
šia kaip Centro valdybos na
rių tarpe, taip ir skyriuose 
Dėkojo visiems už sutartimi 
darbuotę. Taipgi, reiškė dė-

2334 So. Oakley Avė.

AGITATORIAI:
Kun. K. Matulaitis

2334 S. Oakley Avė.

kingunio gerb. dvasiškijai už'V. Duoba
visokių parama, plačiųjai vi
suomenei ir dienraščiui “Dr 
augui”, kurs visad buvo Rė
mėjų draugu. Gerb. Seserims 
Kazimierietiems už nuoširdu
mų ir didelę, nuolatinę mora
lę paramų.

(Bus daugiau)

2328 W. 23rd St.
J. Dimša

3230 So. Emerald Avė.,
M. Šlikas

10555 So. State St. 
Visokiais Labdarybės rei

kalais kreiptis į valdyba arba 
agitatorius.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš

O WBSIG,
Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

NEŽII RINT KAIP t ŽSISENĖJŲSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už- 
nuodijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir 
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
li metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėliomis iki 12 d. 
4200 West 26 St. kampas Kccler Avė., Tel. Cravvford 5573

PASINAUDOKITE
gal jau ir paskutine proga išgirsti musų garsų tenorą dainininką 
ir artistą p. Juozą Babravičių dainuojant ir . Miką Jozavitą, pianis
tą, kuriuodu dar kartą duos programą ateinančio ketvergo vaka
re birželio (June) 12 d. nuo 8:15 iki 8:45 vai. iš WCFL Radio 
Stoties. Šią malonią progą suteikia mums

UNIVERSAL STATE BANKOS
3252 SOUTH HALSTED STREET

TREČIA DIDELE VYČIU EKSKURSIJA
Į LIETUVĄ 

Išplauks iš New Yorko LIEPOS 5 
SKANDINAVŲ—AMERIKOS LINIJOS LAIVU

“F R E D E R I K VIII”
KITI IŠPLAUKIMAI:

.. Birželio 14 d. United States ...
.. Birželio 28 d.

United States 
Oscar II . . . .

Liepos 10 d.

UŽSISAKYK IT VIETį DABAR.
KREIPKITĖS PRIE CH1CAGOS AGENTŲ:

Paul P. Baltutis, 3327 So. Halsted Street,
V. M. Stulpinas, 3255 So. Halsted Street,
Universal Stato Bank, 3252 So. Halsted Street,
J. J. Zolp, 4559 South Paulina Street,
Metropolitan State Bank, 2201 W. 22nd Street,
Central Manufaeturlng District Bank, 1110 \V. sr.th Street

ARBA SGANDINAVIAN - AMERICAN LINE
180 N. LA SALI,E ST.. CHICAGO. ILL.

THE CATHOUC SUPPLY HOUSE
Mes turime pilnų pasirinkimų religinių 

daiktų.
Misijų ir novenų reikrnenos musų spe- 

cijalybė.
Pareikalavus mielai suteiksime žinių 

apie musų patarnavimų.

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

A s

No thrill like~an:Eight'

No Eight likę a
HUDSON

LENGVAS PIRKTI — NEBRANGUS OPERUOTI
Hudson suardė visas aštuoniy cilinderiy kary augšty kably ir operavimo bran
gumo užtvaras. Pastebėtinas naujas išsivystymas suteikia tūkstančiams tą 
pažymėjimą ir veikimą, kuris ikišiol buvo prieinamas tik keliems.1

Nuo momento, kaip jus paimsite valdomųjį ra
tų šio paties moderniškiausio iš Astuonių, jus 
tuojau pajausite jo viršenybę. Gražus ir dide 
lės jėgos, jo jokis karas neviršija pradėjimo 
greitume ir švelnume bėgimo.
Slenkite pamaži augštojoj gvroj. Tada nepa
liesdami gyros šiftavimo rankienos, paspaus
kite savo kojų iki grindų ir šaukite priekyn 
ekspresinio traukinio greitumu.
Ateikite, pamatykite jį ir pasivažinėkite juo. 
Jis panaujins jūsų pirmąjį pradžiugimų važi
nėjimo automobiliais. Jis suteiks jums smagu
mo savo aštuonių cilinderių jėga. Jis paten
kins jus savo operavimo ekonomiškumu, kokio 
niekad pirmiau nebuvo pasiekta panašaus vei

kimo kare. Ir jus pasakysite, kaip tūkstančiai 
sako, “Štai karas”.

1050
už COACH

Devyni kiti modeliai tiek 
pat žemai Jkainiuoti. Dide
lis pasirinkimas spalvų. 
Visos kainos t o.b. Detrolt, 

iš dirbtuvės.

Karas jusy išbandymui bus prisiųstas 
pas jūsų duris.

Tik pasivaži nedarnas ar draivindamas Hud
son’s Great 8 jus įkainuosite jo smagų opera- 
vimų. Jus esate kviečiamas pasiimti bandy
mui karų ir išbandyti jo švelnų bėgimų, grei
tumų, įsibėgimų, jėgų, lengvumų valdyti, kom
fortų ir ekonomijų. Pašaukimas telefonu atvež 
Hudson’s Great 8 pas jūsų duris.

hudson’s^8
HUDSON MOTOR CO. OF ILL.

2220 So. Michigan Avė. Tel. Calumet 6900. Kreiptis j artimiausią pardavėją

Bueklngham Motors, Iac. 
3948 N. Dainen Avė.

Lincoln Avė at frvlng Park 
Blvd., Bueklngham 2310

Hudson Motor Co. of Illinois 
Evanston Branch 
1820 Rldge Avė.

Shcidrake 2300 Unlversity 720 
Hudson Motor Co. of Illinois

North Slde Branch 
6259 Broadway 
Sheldrake 7210

Keystone Motor Kates Corp.

3143 W. Lawrence Avė. 
Keystone 3400 

and
4940 N. \Vestern Avė. 
North-\Vcst Hudson Co. 

6715 Olmstead Avė.
Edison Park, III. 

Newcastle 3150
A. W. Person 

Hlghland Tark, III.
Hlghland Park 2492 
Plamondon Motor' Co. 
4824 Sheridan Road

Longbcach 1818 
Torlage Park Hudson Co.

4101 MiRvaukce Avė. 
Pallisado 1800

Berwyn Hudson-Easex Co. 
3145 Oak Park Avė.

Bervvyn. III.
Berwyn 351

Crandall Motor Car Co. 
439 Madison St.

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

of Maywood

51 Lake St. at First Avo. 
Maywood, III. Maywood 360 
Hudson Motor Co. of Illinois

Logan gąuaro Branch 
2647 Miiwaukee Avė. 

and
2401 Logan Blvd. 

Spaulding 3000
Hudson Motor Co. of Illinois 

Parkway Branch
3308 W. North Avė. 

Albany 4010
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ŽIHIU-ŽIHEIeS
X Šiandie Juck Sharkey’o 

kumštynės už pasaulinį čam- 
piontų. Kumštynės per per
duodamas per radio. Kas turi 
radio, tai šiandie vakare galės

ves, 4177-83 Archer avė. ir 
2536-40 W. 63 st., kur per ge
riausius radio galėsite kumš
tynes išgirsti.

X Šiandie birželio 12 a-

townoflakietė, susirgo “apen
diksu” ir turėjo vykti ligo
ninėn. Linkime jaunai pane
lei greitai pasveikti.

X Musų tautietis Jack 
Sharkey, prieš savo rungty
nes su Schmelingu už pasau
linį čempionatų, birželio 12 d,.

dainininkas J. Babravičius siunčia chicagiečiams pasvei-
dainuos per radio nuo 8:15 iki 
8:45 vai. vak. iš stoties WC

tas kumštynes išgirsti. Netu- FL. Programų rengia Univer- 
rinčius radio kviečia Peoples j sal State Bank.
Furniture Co. į savo krautu-' X P-lė Kleofa Vitkauskaitė,

kinimus. Tokį pasveikinimų 
gavo A. Valūnas, dirbęs Uni- 
versal State liaukoj.

GRABORIAI:

Simpatižkas — 
Mandagia

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

Telefonas Yards 11 >8

piknikus smarkiai aplijo, bet 
West Sidėj buvęs linksmas 
piknikėlis, išsisuko nuo lytaus.

JUSTO KUDIRKOS MOKI
NIŲ KONCERTAS.

Buvusio Lietuvos operos 
artisto Justo Kudirkos studi

jos mokinių koncertas bus 
ketvirtadienio vakare, birželioi į r

(June) 12 dienų, lygiai 7:30,
X Aušros Vartų par. pik- Gage Park Hali, 55 St. and

rengimo komisija jau ;Western avėniko
lanko biznierius, kurie gau
siai aukuoja įvairių piknikui

Programoje dalyvauja se
kantieji skyriai: dainavimo, 

reikalingų daiktų — cigarų, piano ir smuiko, taip-gi mo- 
kumpių, kilbasų ir kinių orkestrą ir dainininkuciugamo,

DAKTARAI:

Rez. Tel. Mldway 5512

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 24-tas Street 

Telef. Canal 1713-0241

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

Ofiso Tel. Vlrglnia 4038
Rezidencijos: Va* Buren 6818

DR. T. DUNDULIS

DR. J. J. KOWARSK1S
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street

Kertė Bo. Wsstem Avenaa 
Tel. Prospect 1938 

Reeldenclja 1159 So. Leavitt Mt 
Tel. Canal 1880

Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-0 ▼. 
Nedelloj pagal sueita1 Imą

Ofiso Tel. Victory 3887 
Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas Ir Rezidencija

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

vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-8 po 
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak.

J, F. EUDEIKIS KOMP,
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel.* Tardo 1741 Ii 1741 
' SKYRIUS

4447 3o. Fairfidld Avėjau?
SKYRIUS

141# So. 48 Ct. Cicero 
Tel. Cicero f794

SKYRIUS
8261 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

S. D. LACHA wICZ
biuru US GRABORIUS

Patarnaija laidotuvėse kuopigiau- 
•la. Reikalo meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 Arba 2518

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

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

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE
Chicago, III.

S. M. SAUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

tt. Šeimininkės yra supona
vusios iš anksto pradėti ga- 

I minti valgius, kad piknikie- 
riams nepriseitų laukti užkan
džių. Žmonės bus gabenami į 
piknikų dviem expresais — 
Jono Okso, 2146 So. Hoyne 
avė. ir Alek. Masiliūno, 2311 
So. Leavitt St. Sūriai užsa
kyti iš faunų, o lietuviški Eu-

solistų “anssambly’s”.
J. K.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 
2 Iki 4 ir 6 Iki 8 v. v. 

Nedėllomls nuo lt iki 12 ryto 
Namų Cfisas 8418 Franklln Blvd. 

Vai.: nuo 8:20 iki 9:20 vak.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS EJ.ET. GRABORIUS 

CHK3AGOJE
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.

1 Victory 4088.

Phonft Boulevard 4139

, A. MASALSKIS
GRABORIUS

Mošų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes ne tari
me Ifilaldų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

PRANEŠIMAI.
Town of Lake. — Teatrališ-' 

kas klubas “Lietuva” laikys ' 
mėnesinį susirinkimų birželio , 
12 d., 8:30 vai. vak., Pavis

J. Luleviėius
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
8103 S. Halsted 
St Chicago, III.

Tel. Vlctory 1115

tos saldainiai jau atėjo iš 
Šiaulių.

X Pereitų sekmadienį įvyko 
Dievo Apveizdos par. pikni
kas Bergmano darže. Prisiren
gimai buvo geri, žmonių atsi
lankė daug, tik biznius.sutruk 
dė užėjęs smarkus lietus. Tų 
dienų debesys praėjo vakari
niu Chicagos šonu ir visus

, į Sųuare Park svet. Visi nariai
malonėsite atsilankyti ir 
tiems pranešti.

Valdyba,

Otiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI:

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

GARSINKITĖS “DRAUGE"
ADVOKATAI

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th St.
Kampas 46th Ir Paulina Sta. 

Tel. Boulevard 5203

A. A. 
PRANCIŠKUS ŪSELIS

Ofiso Tel. Vlctory 6892
Rezidencijos Tel. D.rexel 9191

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

Ofisas 3102 So. Halsted S t 
Kampas 31 Street 

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

Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Republic 8466

DR. A. RAČKUS

Tel. Hemlock 8700 
Rez. Tel.

DR.B.ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. 6622 So. IVhipple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

GYDYTOJAS.
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKA8 
Gydo staigias ir chroniškas ilgas 

vyrų, moterų ir valkų

1 DARO OPERACIJAS

■ Ligonius priima kasdieną nuo 
, pietų Iki 8 vai. vakaro.

Prospect 0 610 j Nedėliomis ir seredomls tik 
lškalno susitarus 

Ofisas ir Laboratorija 'Į

Ir X-RAY
•2130 WEST 22nd STREET

CHICAGO

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

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Llc.
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
Canal 3161

A. PETKUS
GRABORIUS 

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

Tel. Vlctory 4088-80
Res. 4424 S. ROCKWELL ST.

Tel. Vlrglnia 1290

ezersk!
t

LIETUVIS GRABORIUS
Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

mirė birželio 9. 1930 m. 9:150 
vai. vak. 35 metų amžiaus. Ki
lo iš Tauragės Apskričio, Švėkš
nos Parap.. Kikališkio Kaimo. 
Amerikoje išgyveno 18 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Marijonų. po tėvais 
Paulikaitė, 2 broliu Kazimierų 
ir Petrų, 2 brolienes Teklę ir 
Domicėlę, seserj Marcljonų ir 
švogerį Pranciškų Dargelų, dė
dę ir dėdienę Ūselius, Scser 
duktę Adelę Budvitaitę, 2 pus
broliu Kazimierų ir Bronislova 
ir gimines, o Lietuvoj 3 seseris 
Genovaitę Raudienę, Valerijų 
Eudvitienę ir Eleną Šmitienę, 
2 broliu Tadeušų Ir Dominiką. 
Velionis buvo narys Dr-jos 
Gvardijos 1-ma Divizija, šv. 
Kazimiero Karalaičio.

Kūnas pašarvotas 6059 So. 
Kildare Avė Laidotuvės įvyks 
pėtnyčioj, birželio 13. Iš nalnų 
8 vai. bus atlydėtas į Gimimo 
Panelės šv. bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas Į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę:
Moteris, Broliai, Brolienės, 

Sesuo, fivogerls ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Yards 1741.

-ir?

Telephone Central 6926

i

ADVOKATAS

134 Nortli La Šalie Street
CHICAGO, ILL.

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

-į Tel Roosevelt 8710
Vai. nuo 6 Iki 9 vai. vak.

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

i DR. H. BARTON
r Gydytojas ir Chirurgas 

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

PAUL. M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Suite 721 First National Bank Bidg.
38 S. DEARBORN ST.

Tel. Randolph 5130-5131. Vai. 10-5 
Vakarais: 2221 W. 22nd Street 

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

Tel. Canal 2552

Naujausio iš
radimo su ge
riausiais pa
tobulinimais 
ambulansas 
(ligonveži- 
mis) jūsų pa
tarnavimui 
dieni} 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

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKO!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptle
kos) po nr. 2423 West Uarąuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
5 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1920. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

I---------------------------------------------------------

Telefonas Boulevard 1939

Dr. S. A. Brenza
Ofiso Valandos:

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

4608 S. ASHLAND AVENUE 
Netoli 46th St. Chicago, III.

Ofiso ir Rss. Boulevard 5912

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

Ofiso valandos nuo 1 Iki S po 
pietų Ir 6 Iki 8 vai. vakar*

Res. 3201 S. WALLACE STREET

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIš
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

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

DR. S. RIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

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

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

Nedėlloj: 10 — 12 ryto

AKIŲ GYDYTOJAI:

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR, ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
TeL Drezel 6328 

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Room 1791 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-8 

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

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

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunae Borden)

ADVOKATAS

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

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

Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

JOHN KOCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefono 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 Subatas

52 East 107-th Street
Kampas Mlchlgan Avė.

Tel. Pullman 6960
Nuo S Iki 9 vak. Ir Bubatomla

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

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

Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare

DR. VAITUSH, 0, P. D.

OFISAI:
4901 — 14 St 2924 Washington 
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

Tel. Canal 0267 Rea Prospect NM>

DR. P. Z. ŽALAM
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6600 So. Arteslan Avė. 
Valandos 11 ryto iki 8 po pietų 

6 iki 8:30 vakar*

Rezidencija 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

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

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių Jtetnpimą kuris 

esti priežastimgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšt). Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę ir tolimų 
rtgystę.

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

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

Kainos pigesnės, kaip kitur
4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

PERSKAITĘS ‘ DRAUGĄ ’, 

DUOK JĮ KITAM PASKAl 

TYTI IR PARAGINK 

UŽSISAKYTI.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECUALISTAS

Nedėllomls Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Susitarus VaL: ryto nuo 10—13 nuo 8—4 PC 

pietų: 7—8:8* vakare 
Nedėllomls 19 iki 13

Telef. Midway 2880

DENTISTAI
Office Boulevard 7948

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4146 Bo. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptlekos

Tel. Boulevard 1491

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

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 8 — 4 p. p.

7—t vakare

Tel. Canal 6888

DR. G. I. BLOŽIS
DENTI8TA8

2201 WEST 22nd STREET

(Kampas Leavitt Bt)
Valandos* Nuo 9 Iki 18 ryto 

nuo 1 Iki 9 vakare
Seredoj pagal sutartį

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7G91

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTĮSTAS

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

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 20 
metus kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas Ir akušeris.F

| Gydo staigias ir chroniškas il
gas vyrų, motorų Ir vaikų pagal nau

jausius metodus X-Itay 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.

^Tel. ofiso Canal 3110 Itcz. So. Shore 
2238, arba Randolph 6800.

Tel. Cicero 2962

DR, S. ASHER
DENTIST AS

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

Valandos: 10-18 ryt.. 1:80—6 ir 6-9 
vai. vak. Serodotniz Ir Ned. susitarus

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 8 po pietų.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nsdil. nuo 10. Iki 13 dieną
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ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOS PIKNIKAS
SEKMADIENY!, BIRŽELIO (IUNE) 15 D., 1938

CHERNAUSKO DARŽE, 

Pradžia 10:00 vai. ryte,

79 Ir Archer Avė., Justice, III, 

Įžanga 50c. Asmeniui.

Bus išlaimėjimų. 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 Piknikų 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 Venckevič.iaus muzikos, 
prie pasistiprinimo ir atsivesinimo stalų. Klebono Pavaduotojas ir Komitetai.

C H I C A G O J E
RADIO ŽŽŽ. 2112 W. 23 PI., išvežtas į 

Cook County ligoninę.

X Teodoras Be eikis, 2144 
Coulter St., linksniam pikni- 
kėly su savo žmona žaisluose 
ant platformos taip pasižymė
jo, kad komisija jiem pripaži-

Town of Lake. — Birž. 7 d.
Šv. Kryžiaus bažn. Juozas 
Januška su Elena Ruzgaite 
iškilmingai priėmė Moterys
tės Sakramentų, kurį teikė 
kun. A. Linkus. Giedojo Šv.
Cecilijos choras, vad. p. V. no dovanų: 
Daukšai, solo giedojo poni A. 
Pieržinskienė. Ponų Ruzgių 
iškelta didelė ir smagi ves
tuvių puota.

X Birž. 8 d. N. P. P. Šv. 
mergaičių sodalicija skaitlin
gai in corpore ėjo prie Šv.
Komunijos. Gražus ir girti
nas šių mergaičių pavyzdys.
Po pietų įvyko susirinkimas.
Prie sodalicijos prisirašė de
šimts naujų narių. Birž. 29 d. 
turės išvažiavimų' į smiltynus 
Indiana valstijoj.

X Birž. 8 d. ponai Jonas 
ir Jedvyga Čepuliai minėjo 
10 m. sukaktuves Moterystės 
luome. Puotoje dalyvavo gi
minės ir artimi draugai. Sve
čiai ponams Čepuliams linkė
jo Dievo palaimos ilgiausių 
metų džiaugtis tame luome.

X Birž. 9 d. įvyko Šv. Var
do draugijos susirinkimas.
Prisirašė penki nauji nariai.
Ūpas narių pakilus, visi pasi- 
rįžę su pasišventimu darbuo
tis, kad Šv. Vardo draugija 
išaugtų į skaitlingų ir pavyz
dingų vyrų — vaikinų drau

gijų prie Šv. Kryžiaus pa
rapijos.

X Šv. Kryžiaus par. “Bov 
Scouts” jau įregistruoti po 
numeriu 459.

X Penktad. vak. po pamal
dų bus susirinkimas visų ku
rie šiame sekmad. darbuosis 
parap. piknike. Tie kurie iš
rinkti draugijų ir kiti para
pijos rėmėjai prašomi susi
rinkti, bus išduoti bilietai nu
važiuoti į daržų.

X Vieni šnekėdami, kiti 
patylomis, bet visi nuoširdžiai 
rengiasi šį sekmad., birž. 15 
d., į Šv. Kryžiaus par. pik
nikų, kuris bus Cliernausko 
darže. Kai Town of Lake lie
tuviai ir jų prieteliai suburę 
spcikas kų daro, tai nelabai 
kas gali juos įveikti, arba 
pralenkti.

IS AKADEMIJOS RĖMĖJŲ 
SUSIRINKIMO.

Bridgeport. šv. Katzimiero 

Akademijos Rėmėjų 2-sis sky
rių laikė susirinkimų, birželio 
6 d.

Nors tų vakarų smarkiai 
lijo ir nebuvo vilties, kad kas 
nors ateitų, tačiau rėmėjų su
sirinko skaitlingas būrelis, 
taip kaip ir visuomet.

Svarstymas pradėtas geram 
ūpe. Pranešimų iš Seimo daro 
p. M. Tamanauskienė, A. Var 
dauskas ir B. Naugžemienė. 
Seimas visapusiai buvęs sėk
mingas.

Gerb. pirm. p. A. Nausėdie-

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Cbicagoj

Šiandie, Birželio 12, 
“BEAU BANDIT”

»•
'Dalyvauja Road La Rocque

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

nė, dapildo kaikuriuos truku
mus, pažymėdama, kad 2 sky
rius savo darbuote užėmė pir
mų vietų ir laimėjo pirmų do
vanų, kurį teko p. Mare. Ta- 
inanauskienei už gausų prira
šymų naujų narių. Gi trečių 
dovanų laimėjo A. Vardaus- 
kas. Praneša, kad p. p. Naug- 
žemiai aukojo stambių dova
nų — lotų, kuris ateinančiame 
Seime bus leidžiamas laimėji
mui.

Toliau praneša, kad seimas 
buvo nepaprastas tuo, jog 
iš keturių parapijų dalyvavo 
jaunamečių rėmėjų skyriai. 
Yra vilties, kad ir Šv. Jurgio 
par. 2-sis skyrius susilauks 
tos laimės — kitame seime —j 

jei tik visi noriai dirbsime.
Šįmet Centro pilnikas pri

puola rugpiučio 17 d. Kaip 
kas met, taip ir šįmet 2-sis 
skyrius neatsisakys nuo šio 
darbo.

Kalbėta, kad rengus kokia 
nors pramogų.

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

3200 SO. HALSTED ST.

Nutarta rengti piknikėlį 
Marąuette Parke, liepos 20 d. 
Tam tikslui išrinkta komisi
ja iš p. V. Lukas, M. Tama- 
nauskienės ir A. Vardausko. 
Nėra abejonės, kad 4«is pik- 
nikėlis pavyks.

i

Gerb. pirm. p. Ant. Nausė
dienė agitavo už “Draugo” 
piknikų, kuris įvyks liepos 13 
d. ir padalino tikietus rėmė
joms, kurios noriai žadėjo 
remti, kaipo savo vienatinį 
prietelį, skaitlingu atsilan
kymu.

Nors vajus jau pasibaigė, 
bet nenuleisk’im rankų ir to
liau. Klaidinga būtų manyti, 
kad jau mes atlikom savo

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EKPRESS

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

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

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic, 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

užduotį ir dabar galim silsė
ti. Ne, gerbiamosios rėmėjos 
ir rėmėjai! Varykim nariu 
prirašinėjimo darbų ir toliau.

Juo daugiau pasidarbuosi
me, daugiau pinigo sukelsime, 
greičiau likviduosime skola.

Kadangi kito mėnesio 1-mų

DIDELI BARGENAI
% raudono roberio 

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

Enamel indai buvo 
$1.50, dabar 98c.

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 C89 
CICERO, ILL.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Aušros Vartų parapijos 
Petrinių išvažiavimui rengti 
komisija šiandienų vakare 8 
vai. kviečia visus savo narius 
ir darbuotojus į posėdį, mo
kyklos 7 kambaryje.

X Ryt kaipo birželio mė
nesio antrame penktadienyje 
Šv. Jė-zaus Širdies pamaldos 
bus musų bažnyčioje vaka
re 7:30 vai.

X Stanislovas Petraitis,

AUTOMOBILIAI

WILLYS, WILLYS KNIGHT 
IR WH1PPET

I Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažą kainą.

Į Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės } jnus

WHITE SOX MOTOR SALES 

610 West 35 Street
Tel. Yards 0699

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALIJEY 
PRODUCTS

Olseiis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevaril 1389

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

lukslnlų ir sida- 
orinlų daiktų, vė
liausios mados ra
lio, pianų rolių, 
rekordų ir t. t 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos Instru
mentus.

2650 West 83rd St. Chicago.
Telefoną* HEMLOCK 1M8

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
Kaina $845.00 F. O. B.

Jei manai pirkti karą. pirmiausiai
ateik pas mus ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšies au- 

|tomobillu8 už žemą kainą, 
i Taipgi turime ivalrių Įvairiausių 
: vartotų karų už labai mažą kalną.

iBRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: Vainoras, J. I.oskys 
Telefonas lafayette 8888

3962 Archer Avenue

PONTIAC IR OAKLAND

penktadienį pripuola “Fourtb 
of July” šventė, tat susirin
kimas bus laikomas 2-ro 
penktadienio vakarų.

Rėmėja.

Tel. Humbold 5230
Rez. Armitage 3857

MAJESTIC FLORIST
1711 ELLEN STREET

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

JUSTINAS P. ANTANAVIČIUS 
Savininkas

IŠRENDA VIMUI

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ
Skolinam pinigus ant medi

niu ir mūriniu namu. Komisas 
i tik 2%. Kreipkitės į

Public Mortgage Exchange

S. L. FABIAN, Mgr.
809 West 35th St.

IŠRENDUOJAMAS KAM- 
BARYS.

Gražioj Marąuette parko kolonijoj, 
netoli parko, išrenduojamas gražus 
kambarys su visais patogumais. 
Kreipkitės į "Draugą.”, 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 Groveliill 1038

Rendon 826 No. St. Louis avė., 
prie Chicago avė., 4 kamb. flatas, 
maudynė peė. šild. $30. +_ ____________

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

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI:

Pardavimui Victo.r komb. radio 
ir gramofonas. $30, Tel. Pensaeola 
0286.

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

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5528

Pasiuvu Dreses
Moterys nusiplrkit materijolą, o 
aš padarysiu gražią dresiukę pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

Valandos nuo 10 ryto Iki 6 vai. 
vakare, utarnlnke, ketverge ir su

imtoms iki 9 vai. vakaro.

VIENATINĖ LIETUVIŲ 
AGENTŪRA

GENERAL MOTORS

MILDA AUTO SALES
D. KUKAITIS, Sav.

808—8 West 31 Street 
Tel. Victory 1898

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjams ir savinin

kams pirm pirkimo naujo karo šir
dingai prašom atsilankyti Ir pama
tyti naujus 1930 Nash automobiius 
sul vėliausios mados automatiškais 
jtaisymais. Sport Royal tekiniais ir 
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai 
Nash ga'i papuošti- Už tokias 'pri
einamas kainas pas

BALZEKAS MOTOR SALĖJ
4030 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 2082 
AUTOMOBILIŲ CHAMPIONAS

B U I C K
Per 20 Metus Užima Pirmenybė. 

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

4400 Archer Avenue
Virginla 2400 

1 Blokas Nuo Kedzie Avė.
JONAS SLEGAITIS
LIETUVIS PARDAVĖJAS

PUIKIAUSI KARAI

DE SOTO. REO IR 
PLYMOUTH

Pigus važinėjimas.
Labai žemos Kainos

Didžiausias pasirinkimas Vartotų 
Karų už Labai Pigią Kainą.

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

J. MEZLAIŠKIS
Generalis Kontraktorius

Būdavo ju 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

MES
Budavojam naujas namus, 

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

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 7674

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorius

4558 So. Rockwell Street

Leasehold pardavimui $67.50 mėn. 
Spal., 6 kamb. apt. visi šalę korido
riaus, rak. $300. Wilson L. 4446 
Clifton Avė. 3-ėias.

Nauji rak. 3 kamb. apt. $125 sub- 
lease, rend. $45. 3-ėias fl. 634 Roseoe 
Tel. Bittersweet 8922.

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

REAL ESTATE

NEGIRDĖTAS BARGENAS
2 flatų mūro namas, po 6 

kamb. Priimsiu lotų į mainus. 
Priežastis — einu į biznį.
1608 So. 49 Avė. Cicero, 111.
2-ros lubos.

J. YUSHKEWITZ
REAL ESTATE

Darome įvairius legalius 
dokumentus, apdraudžla- 
me namus, autobiobilius 
i.r kitokias nuosavybes.
2433 West 69 Str.

Telef. Prospeet 3140
i STANLEY CIBULSKIS
i MOIJAVOJIMO KONTRAKTORIUS 
I Poperioju. moiiavoju ir atlieku vi- 
I sokias 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.

Pristatom į visas miesto da
lis.

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausta.

4426 So. Western Av<e.
Tel. Lafayette 8227

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojimo Kontraktorius 

Maliavų ir sieninės popieros krau
tuvė. Naujas stakas.

2334 So. LEAVITT ST. CHICAGO

NEGIRDĖTAS PIGUMAS
Štoras ir 3 flatai už $3,000. 

’ Randasi Bridgeporte. Įmokė 
•ti $1,000. Tuoj atsišaukit.

V. M. STULPINAS 
3255 So. Halsted Street,

Victory 6122

z«PlEThlEWlČZ

WM. BENEGKIS
MALEVOJU IR POPIERUOJU 

Naujausios mados popiera. 
Pigiai. Greit. Darbą garantuoju 

Reikale telefonuokit 
Lafayette 7654

CONTRACTORS

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

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

padarom.

Drillings Auto Body 
834 W. 35th St.,

Phona Yards 180$ 
Chicago, III.

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

F A R M O S
700 p. prie Michigan ežerą, 1,000 

gilu, Saugatuck, Mieli., puiki viela 
vasaros kolonijai, galima dalyti į 
160 lotų. Puiki pakrantė. Sav. $8.- 
500. Rašyk ar telegrafuok. Sav. P. 
E. Jonės, 40 S. I.os Robles Avė.,

, Pasadena, Cal.

Pardavimui maža Šveicarija (22 3 
ak.), puiki vieta rezortui, klubui, 
pamams, Devils Lake distrtkte. Iš
tirk. Sav. Cobleigh, Im Valle, Wis.

Parsiduoda farma, labai puikioj 
vietoj, 80 ak. juodžemis, prie kieto 
kelio Indianoj. Mylintieji farmą ne
praleiskite progos. Del platesnių ži
nių kreipkitės:

I JOS. GAIŽAUSKIS
59S9 80. ROCKWELL 

Grovehlll 0473

I


