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PUOŠIAMA OIDELĖMS IŠKILMĖMS
Vatikanas Kovoja Maltos 

Ministerį Pirmininką

RUMUNIJA GALVOJA APIE KARO 
LAIVYNĄ; NĖRA PINIGŲ

APAŠTALŲ SOSTAS 
PRIEŠ STRICKLANDĄ

SUGAUNAMAS PABĖGĘS BEPROTIS

BAZILIKA BUS ELEKTRA 

NUŠVIESTA

RUMUNIJA NORI KARO 
LAIVYNO

ROMA, birž. 22. — Prade
dami darbai nupuošti Šv. Pet

BUKAREŠTAS, birž. 22.- 
Rumunijos karalius nemažai

ro Baziliką iš vidaus ir iš o-1 susirūpino gavęs žinių, kad j 
ro. Tai visa ruošiama dide- Rumunijos pakraščius Juodo- 
lėms iškilmėms, kas įvyks atei! joj juroj Rusijos bolševikai 
nantį sekmadienį, birželio 29( kažkokiems tikslams sutrau- 
d. Bažnyčios šventųjų eilėn
bus įskaityti astuoni Šiauri- Į 
nes Amerikos kentėtojai, Je- ■ 
zuitai misionieriai, kuriuos 
17-am šimtmety indionai nu
kankino. plotuose, kuriuos 

šiandie užima Kanados provin 
cij^ Ontario ir Am. J. Vals
tybių New Yorko valstybė.

Garsi Bazilikos milžiniška 
bonė vakare elektros spalvuo
tomis lemputėmis bus iliumi
nuota (nušviesta).

Į šias iškilmes atvyksta 
daug arkivyskupų ir vyskupų.
Suvy ks galybės maldininkų.

kia savo karo laivus.

Tas sukėlė valdžioje pagel- 
! davimų Rumunijai įsigyti ka
ro laivynų. Tam tikslui rei
kalinga mažiausia 100 milio- 
nų dolerių paskola. Rumuni
jos finansininkai tuo reikalu 
jau turi pasitarimų su Brita
nijos finansininkais.

ROMA, birž. 22. — Vati-j 
kanas išleido taip vadinamų ’ 
“baltųjų knygų,“ kurioje iš
keliamas kaltinimas Maltos 
gubernatoriui ir ministeriui į 

pirmininkui lordui Strickland į 
už jo maišymąsi į bažnytinius 
reikalus Maltoje.

Pareiškiama, kad lordas 
Strickland stengiasi nuduoti 
esąs geru kataliku, bet ištik- 
rųjų jis tokiu nėra, nes tarp! 
katalikų platina nesutikimus 
ir kovoja bažnytinę tvarkų, 
taipat yra opozicijoje vysku
pams ir kunigijai.

Tokiu gubernatorių kas ga
li pasitikėti, tad vyskupai 
teisotai elgias drauzdami ka
talikams per rinkimus balsuo
ti už jį ir jo partijų. Vysku
pų priedermė yra tikintie
siems nurodyti neremti tų vi-
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PENKIEMS MĖNESIAMS 
DIKTATŪRA EGIPTE

BOLŠEVIKAI NUPIRKO 

RŪMUS

LONDONAS, birž. 22. — 
Rusijos bolševikų valdžia čia 
nupirko už 200,000 dolerių rū
mus, į kuriuos bus nukelta jų 
ambasada.
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Seimas Įvyksta Mieste Niagara 
Falls, N. Y.

Šiandien prasideda A. Lie
tuvių R. K. Susivienymo A-

sivažinėtų, bet kad nutiesus 
organizacijai ateities darbo

merikoje 43—44 Seimas, Lie-i planus visų narių ir pašalp- 
tuvių par. salėj, Niagara Fa- galvių gerovei.
Ils, N. Y. Seimui prisieis savo auto-

Seimas atsidaro iškilmingo
mis šv. Mišiomis 9:30 vai. 
ryte. Laukiama daug delega
tų. Seimo rengimo komisijos 
pirmininku yra gerb. kun. F.

ritetingų žodi tarti opiais klau 
simais. Bus nemažai svarbių 
konstitucinių pataisų, kurias 
reikės rimtai svarstyti. Po 
Seimo yra gyvas reikalas

A. Gelumbis, 1910 K Falls, ; Konstitucijų išspausdinti ir 
N. Y. Į išsiuntinėti visoms kuopoms

Sus-mo organas “Garsas“! ir nariams, 
apie šį Seimų taip sako: j Organizacija, kuri nori da-

Seimas yra vyriausia orga- ryti pažangų, turi pašalinti
nizacijos instancija. Jis iš
klauso Pildomo Komiteto Ir

visas kliūtis stovinčias ant 
kelio. Kitaip gyvenimas jų

konstitucinių komisijų rapor-; gali nublokšti kitų užpakalin, 
tus, iškritikuoja — išnagrinė- Tarp opiausių klausimų tu

Iš Ionia, Mich., valstybinės bepročių kriminalistų ligo
ninės andai pabėgo trylika bepročių. Čia atvaizduojama,

. • v.- ka'P aPskrities Hrifas Vieną beprOtį atrad0 lauku?se ,.ir hūt veikta, kad būt gerai. Sei las įsiregistruoti, o to iki šiol
sų, kurie tokiu ar kitokiu bu- su JU0m kalbasi. Žinoma, jis tuojau pristatytas atgal j li- 
du stato kliūčių tikėjimui. goninę.

Toliaus Apaštalų Sostas 
sakomoje knygoje pareiškia, 
kad jis neturi reikalo Maltos 
dvasiškijai drausti dalyvauti 
salos politikoje, nes jai tas tei 
sės pripažįsta salos konstitu
cija.

ja, kas gerai veikta, kas ne
gerai, nurodant, kaip turėjo

rime čarterio registravimų to
se valstybėse, kur yra reika-

mas renka ir tvirtina Pildo- nepadaryta. Ypač gyvai šau-
mo Komiteto narius ir atatin- kiasi įregistravimo čarterio 

GAVO 1 irinNA ?IN1A • 1 kainas komisijas. Seimas da-;Mass. ir Conn. valstybės. I- 
pildytinus Vy- Id tas nebus paryta, teftopų

Ksaveras Madustavičius,
I.

SUSEKTA, KAM PRIGU- Į^8 Feoples Furniture Kom- pr visiems nariams. _
: panijai, šiandie išvažiuoja į I Dėlto į Seimų prisieina ziu-LĖJO REVOLVERIS

Kada Chfcagoj nužudytas

CAIRO, Egiptas, Birž. 22.— 
Naujas Egipto ministeris pir
mininkas Ismal Sidky paša 
paskelbė penkiems mėnesiams 
diktatūrų Egipte. Karaliaus 
skelbimu suspenduota konstitu 
ei j a.

VYSKUPAS AUKŠTINA 
MOKYTOJAVIMO 

ORDENUS

i laikraščio Tribūne reporteris ... , D , 
Lingle, rastas piktadario pa
mestas revolveris. Susekta, 
kur ir kada revolveris pirk
tas ir kas jį pirko.

Policija dabar visa energi
ja ieško Frank Foster arba

CLEVELAND, O., birž. 21 
— Užbaigiant mokslo metus 
John Carroll Universitete Frost, kurs pirmiau prigulė

Lietuvų. Kelionės reikalus 
jam aprūpino Metropolitan

Trys metai atgal jis antru 
kartu atvyko į Amerikų tiks
lu užsidirbti pinigų ir grįžti 
į Lietuvų pas savo šeimynų į 

Šeduvos par.,

L Valdybai,/ komisijmmd-ir-Barių skaičius ten neis di
dyn, bet, priešingai, eis ma

žyn. Toliau eina Lėšų Fondo 
klausimas. Visi Susivienymo 
Fondai dabar tarpsta, tvirtė
ja, tik Lėšų Fondas “įgrimz- 
dęs.“

rėti rimtai. Ne tam iš kuo
pų iždų išmetama keli tūks
tančiai dolerių (apie $5000, 
6000.00), kad atstovai tik pa-

EXTRA DARBININKAI NETURI 
BŪT VERGAIS

APIPLĖŠĖ KELEIVINĮ 
LAIVĄ

HONGKONG, birž. 22. —
----------------------- Pearl upės deltoj kiniečiai

IŠ BRITŲ VALDOMOS plėšikai apiplėšė keleivinį lai- 
1NDIJOS vų. 4 laivo viršaičius nužudė
----------- ir apie 40 kiniečių keliauninkų

BOMBAJUS, birž. 22. — pagrobė. Pasislėpė deltos sa- 
Bombajaus tvirtumos plote inllaitėse.
(liečiu vaikai, kurie pikietuo-Į . —
ja krautuves, sukėlė demons
tracijas. Policija juos išvai
kydama 16 sužeidė.

NEŽINO KUR YRA GEN. 
CHIANG

Falonių k.,
Šiaulių ap.

. „ .. . , , « i . , . . , . Linksmai rengėsi kelionėn, į _____________kalbėjo vietos vyskupas Scb- J0 Morano gaujai, paskiau , . v. . .„ T .J™r.imet,-. j c ’ ’ lj# jį,;4*4 8ta> K"4““ 48 Lietuvos “INDŽIONKŠINAS” ANTpersimetė į t-apone Jlsj|ifld„4 žinilĮ _ hirMio 2 d
yra to revolverio savininku, i . . . . , .. ,. . ..mirė viena duktė o birželio 
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rembs. Jo Malonybė aukštino 
visus bažnytinius ordenus ir 
kongregacijas, kurie užsiima 
mokytojavimu.

NAUJAS BAŽNYČIOS 
PALAIMINTASIS

kita. Viena duktė bu-

SLA. TURTO

ROMA. — Vatikano laikraš 
tis Osservatore Romaųd rašo, 
kad nesenai Kanados parla
mente vienas katalikas atsto
vas iškėlė priemonę, kaip val
stybėms apsidrausti nedarbo. 

Jis sakė, kad pramonę rei-
Žuvo keli žmonės •’ ~ ’‘“7 7 ! Baigiant SLA. seimą, te-

\nt Chicaeo \urora & EI 1 V° lr pases metU’ &nt.ra nugirstb kad komunistai . . .
i rin elektrinio kelio traukio7 ■ """* ™° užtraukė “indžionkšiną” ant k,a ,snau|° k"Į°**o»"> '• K«-
1 f"lw,7l, ",<|aJr,,rav7i„„ 30t . 'SLA. turto. Reiškia, ši orga-ida tas būt,» atl,k‘a’ ta,la <lar-
B<l\\ood< sudauži pravaziuo | Madustavičius vra n-nn . .. ...................... . ,bininkai nebūtų laikomi pap-

ROMA, birž. 21. — Anų 
dienų Šv. Petro Bazilikoj įs
pūdingomis iškilmėmis Bažny 
čios palaimintuoju paskelbtas 
Konradas iš Parzham. PamalĮ Rado katilus alkoholį 
dose dalyvavo keliolika kardi
nolų.

K. Madustavičius yra p-nų
jautį automobilių. Keli zmo- J Rrukų> peoples Furniture ^j .. neužsjbajcs vajdyba! rastais vergais, būtų daugiau 
nes žuvo. Nukentėjo ir trau-kornp .direktorių, Svogeris. 1 negaJės daryti jokių Sus- Pris'laikorna teisybės ir to še

rno pinigų investmentų. " Skr^je darho;

SLA. Visi reikalai neuž- Taipgi, pirmoje vietoje dar-

kiniu važiavę. Keletas sužeis-

BOMBAJUS, birž. 21. —
Visoj Indijoj seka indiečių 

areštavimai už kurstymus gy
ventojų nemokėti valdžiai tak
sų, jnepirkti ir nevartoti svai 
galų, boikotuoti britų prekes, 
ir tt.

Areštuotus teismai aštriai 
baudžia kalėjimu.

Guntur, Madraso distrikte, 
uždrausti gyventojams visoki 
susirinkimai ir vaikštynės. A- 
reštuota ivirš 59 asmenų.

SHANGHAI, Kinija, birž. 
22. — Valdžios kariuomenės 
mūšiai su šiaurinės Kinijos 
armijomis sustoję. Kiniečiai 
tautininkai susirūpinę tauti
nės valdžios galvos, gen. Chi- 
ang Kai-šek likimu. Jis se
niau apleido mūšių laukus ir 
nežinia kur dingo. Gal mirė, 
jei buvo sužeistas.

IŽDININKAS GINA MUITŲ 
TARIFĄ

NEPAPRASTA JAPO- 
NIETĖ

Pakeisti vietomis
Einęs policijos viršininko' bairti‘svarštvtL Naujos ko'n įbinink“8 reikia Prir“žintI di 

gaminti ' pareigas Alcock pakeitė. vieto-^stitucjjos svarstymai nebai- džiosios krikščionių šeimynos
Probibicijos agentai keliuo-j r,1*s kapitonų. ’ gti. Likusius konstitucijos Be ^°’ rolk’“ 2^kintl

se. Cicero namuose atliko kra Be b)’ i’s P°bcijai gruziną1 punktus apsvarstys kitas ĮI °Pe^laus .ls^a.
|tas ir juose atrado keliolikų ,n’htarinę drausmę. seimas ir galutinai visą kon ningIls nurodymus kapitalui

stituciją užtvirtins.katilų ir įvairiausių įtaisymų 
gaminti alkoholį. Kasta ir 

(daug pagaminto alkoholio.

ir darbui.

BOMBAJUS, birž. .22. — 
Esplandade Maidan policija 
sužeidė 200 indiečių, išvai
kant demonstrantus. Tarp su
žeistų yra ir moterį].

WASHINGTON, birž. 22.- 
Iždo departamento sekreto
rius Mellon gina įvestų nau
jų muitų tarifų. Pažymi, kad 
pataisytoji tarifa “sustipri
nanti biznį.“

I OLIIUUIJCJ ULl V II UIIO.

Apsvilus mirė mergaite | šeštadieny įvyko areštuo 
SAO PAULO, Brazilija. —idaug pagaminto alkoholio. Miarion Jurgelait, 8 metų, tųjų komunistų teismas. Tei 

Viena 18 metų japonietė prieš Sųryšy su tuoni tik du as- GO727 So.'Burley avė., virtu-''sėjas VISUS išteisino ir pa- 
tėvo norų priėmė katalikybę. I meniu areštuota. Kai-kurie įvėje kerosimi apsiliejo drabu- leido.

SLA. seimas praėjo it ko
kia audra. Jis čia ilgam lai
kui paliko visokių sensicin- 
gų kalbų ir, reikia pasakyti, 
daug nemalonių atsiminimų

Kada ji apkrikštyta ir ruošė- namai buvo 'žmonių apleisti (žius ir šie užsiliepsnojo. Mo-
se prie Pirmosios Šv. K Ūmu- agentų puolimo metu. 
nijos, jos tėvas jų ilgas laikas 
kasdien ligi 2:00 popiet užda
rydavo kambary, kad tuo bū
du jų sulaikyti nuo bažnyčios
lankymo. , Į jame lavonas. Pasirodė tai

Pagaliau jai pavyko pasprū- Lorenzo Juliano lavonas. Ju-

Atrastas nužudytas
Ties 123 gat. ir Californla 

avė. rastas automobilius ir

Įtina atbėgusi iš antrojo aukš- 
>to liepsnas prigesino. Mergai 
įtė mirė ligoninėje.

PATVIRTINTAS ATSTO
VU KANADAI

AVASIIINGTON, birž. 22.- 
Senatas patvirtino Am. J. 
Valstybių atstovu Kanadai pre 
zidento paskirtų II. MacNider.

kti iš to naminio kalėjimo ir 
priimti Šv. Komunijų.

Už keletos dienų tėvas nu
sileido ir patsai šiandie ren
giasi į šv. Krikštų.

liano buvo Capone gaujos va
du’ir raketeriu. Jis nenušau
tas, tik užmuštas. Kaukuolė 
perskelta, šonkauliai sulaužy
ti. ’

, IŠPLĖŠĖ STOTIES KASĄ
i Gegužės 16 d. Telšių stoty 
buvo atplėštas bilietų kasos 
langelis ir pavogta 154 lt. Į- 
tariami atvykusieji darbinin
kai prie naujai statomo gele
žinkelio. Tardymas nustatys, 
kas tikrai kaltas. “R.”

GAISRAS KARALIAUS 
RŪMUOSE

NEAPOLIS, Italija, birž. 
22. — Čia karaliaus rūmuose 
buvo kilęs pavojingas gaisras. 
Atlikta dideli nuostoliai.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų r. .$10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.88 
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.i
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DIENOS KLAUSIMAI
MUSŲ SUSIVIENIJIMO SEIMAS.

registruoti Sus-mo čarterį Mass. ir* kitose I 
'valstybėse ir kuogreičiausia nuimti nuo tų 
kuopų suspendavimo stovį, gražinant joms 
teises.

c) Ant kiek gulima mažinti išlaidas, kad 
atgaivinus lėšų fondų be uždėjimo extra mo
kesčių, kad vėl nereiktų be reikalo erzinti na
riai.

d) Atstatyti organizacijai taip reikalingų 
vienybę ir atitaisyti nupuolusį nariuose ūpų.

e) Įsakyti centro valdybai vengti netak
tų, dėl kurių organizacija tąsoma po teismus 
ir tuomi daromi moraliai ir medžiaginiai 
nuostoliai.

f) Sudaryti tinkamus planus pritrauki
mui prie L. R. K. A. ‘jaunimo ir jo palaiky
mui.

g) Labiau išvystyti Sus-mo centre ir kuo
pose tikybinę ir tautinę akcijų.

Šiomis keliomis pastabomis mes nenorime 
gerbiamiems L. R. K. S. A. Seimo delegatams 
diktuoti, tik reiškiame nuoširdžiausius savo 
linkėjimus, kad šis seimas gerai paruoštų 
dirvų šios brangios mūsų organizacijos augi
mui.

Šiandien prasideda ir mūsų t. y. Lietuvių 
R. K. Susivienymo Amerikoje 43 seimas, Nia
gara Falls, N. Y.

Spėjama, kad ir L. R. K. S. A. bus šiek 
tiek barnių, diskusijų, nors čia nebus nei bol
ševikų, nei socialistų. Čia eis kova ne dėl 
idėjų, ne kokio nors politinio nusistatymo, 
bet dėl grynai organizacijos reikalų, dėl jo 
sutvarkymo ir sustiprinimo. Ir čia gali būti 
asmeninio pobūdžio įsikarščiavimų, bet dėl 
jų organizacijoj, berods, neturėtų iškilti jokio 
krizio.

Daug taisytinų dalykų yra ir mūsų Su- 
sivienyme.

Gauname iš Sus-mo apskričių ir kuopų,
skundų, kad organizacijos centre t reikalai |
dar nėra taip atliekami, kaip turėtų būti.
Centro santykiai su kai kuriomis kuopomis
esą gerokai įtempti. Pavyzdžiui čia galima

‘nurodyti Massacliusetts valstybės kuopas,
kurioms jau 1926 m., gegužės 30 d. atimta
teisės dalyvauti centro valdybos rinkiniuose,• ■
dalyvauti seimuose ir t. t. Tos teisės dar ir 
dabar joms nesugrąžinta ir neišgauta iš val
džios žadėtųsai išgauti Sus ino karterio įre
gistravimas toje valstybėje. Kuopos dėl to 
pamatuotai nusiskundžia.

Tokia L. R. K. S. A. kuopų padėtis 
Mass. valstybėj tikrai yra nepavydėtina ir 
ji trukdo organizacijos auginiu.

Kilnojimas centro raštinės ir spaustuvės, 
visa eįlė išvengiamų teismų padarė Sus-mui 
nemaža nuostolių, įvarė skolon lėšų fondų, o 
svarbiausia apardė nariuose vieningumų, su
erzino, atėmė ūpų, kuris organizacijos gyve
nime yra labai svarbus dalykas.

Taigi šio seimo dienotvarkėn, tarp kitų 
dalykų turėtų įeiti:

a) Išrinkti tikrai atsakančių centro val
dybų ir pilnai sutvarkyti patį centrų.

b) Įsakyti centro valdybai kuogreičiausia

PRAL. J. MACIEJAUSKO GYVENI
MAS IR DARBAI.

Rašo Vienas Jo Draugų.

I. Jaunystė ir Mokslas.
Be jokios gėdos prisipažįstu, jog 

daug klaidų esu padaręs. Tačiau visų 
didžiausių klaidų padariau tada, kada 
mėginau atspėti kiek pral. Julius Macie- 
jauskas turį metų. Jis man atrodo, kaipo 
žmogus, turintis apie 40, arba daugiau
siai 50 metų. Jei aš neturėčiau tikrų įro
dymų po savo ranka, jog pral. J. Maeie- 
jauskas gimė liejios 1 d., 1868 metais, aš 
niekados netikėčiau. Jis dar atrodo gra
žus ir jaunas vyrus. Kai kurie žmonės 
Bako,.jog jis niekados nepasens. Iš tik
rųjų, Dievas nepasigailėjo jam sveikatos.

Jis ėjo mokslus Aleksandr) gimnazi
joje, Rygoje, kurių pabaigęs, įj stojo į Že
maičių Seminarijų, Kaune, 18^5 metais, 

in mokslas labai gerai sekėsi, nes jis
’0, kaip ir dabar, labai darbštus.

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI

NORVEGIJOS GLOBĖJO 
SUKAKTUVĖS.

Šįmet Norvegijoj paskelbti 
šventieji metai. Įvyks nepap
rastos iškilmės, į kurias val
džia pakvietė svetur gyve
nančius savo tautos sūnus ir 
dukteris. Bus minimos 900 
metų sukaktuvės, kaip miręs 
Šv. Olavas, Norvegijos globė
jas. Šios sukaktuvės yra ypa- 
tingiausios tuomi, kad šv. O- 
lavas buvo katalikas — nor
vegų karalius, gi Norvegija 
yra liuteroniška šalis. Taigi, 
liuteronai pagerbs Katalikų 
Bažnyčios šventąjį. Liuteronai 
šv. Olavui reikš dėkingumo, 
kad jis į Norvegiją įvedė 
krikščionybę ir jis pirmasis

niu. Šis pastarasis 1536 metais 
buvo priverstas apleisti Nor- 
v»gijų, kada šalį palietė liu- 
teronizmo banga ir imti per
sekioti katalikai.
Norvegas katalikų vysku

pas apie katalikybės padėti 
Norvegijoj pareiškia, kad 
šioj šaly katalikų skaičiaus 
priaugimas gana mažas, bet 
nuolatinis. Tas reiškia, kad 
nors palengva, bet nuolat di
dėja katalikų skaičius. Kata
likybės idėja vis daugiau ima 
prigyti norvegų tautoje.

Kokiais tikslais Norvegija 
ruošia šias šv. Olavo mirimo 
sukaktuvių iškilmės? Žinovai 
sako, kad ieško
pagelbos savo naminiuose rei
kaluose, suirutėse. Koki gi tie 
reikalai ir suirutės? Kad ap
sidrausti komunizmo idėjų,

Pirmadienis, ftirz. 23 3., 1030

BAIGTA LINCOLN VIEŠKELIS. į

Užbaigimus Lincoln vieškelio (liigbway), kuris eina iš
ilgai J. A. Valstybės nuo New Yorko Į San Francisco šiomis 
dienomis buvo paminėtas mažam Ely, Nev., miestely, kur 
Nevados gubernatorius Balzar nutraukė “retežį” į “Wel- 
come” vartus. Paroda buvo suruošta iš seniau naudojamų 
vežimų (coverd wagon).

norvegų tautų sujungė kru- 
Tat, sveikiname Sus-mo 43 seimų ir jo jvon prieš svetimuosius gaiva

lus.delegatus!

S. L. A. SEIMUI UŽSIBAIGUS.

SLA. seimas pasibaigė. Kilęs jame triukš
mas, areštai, jo skilimas ir kiti dalykai jį pa
daro istoriniu seimu. Komunistų triukšmas ir 
jų išmetimas iš seimo policijos pagalba, da
vė pradžią ir pačiam SLA. skilimui, nes ko
munistai savo “seime” atvirai pasisakė užjs1° vardo. Norvegų parla- 
skyrimosį, už traukimų Sus-mo į teismų, už mentas, neatsiklausęs Trond-

Pirm 900 metų šv. Olavas— 
'karalius žuvo mūsų ties 
Trondhjem, vadovaudamas 
savo kariuomenei. Šiame mie
ste tad įvyks šių sukaktuvių 
iškilmės.

Nesusipratimai kilę dėl mie-

griežtų kovų su taip vadinamais social-fašis- 
tais arba sočiai—buržujais bei sočiai—tau
tininkais.

Savo tautybę branginą lietuviai liūsta*
dėl to fakto, kad triukšmadarius reikėjo mė
tyti iš seimo policijos pagalba, areštuoti tuo
mi rodyti svetimtaučiams kai kurių lietuvių 
nekultūringumų ir teršti mūsų tautos vardų. 
Ištikro, gaila, kad tokiais skaudžiais įvykiais 
iš pamatų yra griaunamas tų patriotų dar
bas, kurie visas pastangas deda lietuvių tau
tos garbės ir vardo kėlimui.

lijem gyventojų sutikimo, 
pirm kelerių metų šiam mies
tui grąžino senovės vardų, 
būtent, Nidaros. Tai įvyko, 
kada parlamentas sostinės Cli- 
ristiania vardų pakeitė Oslo 
vardu. Frondlijemo gyvento
jai pripažinti teisotu. Norve
gijos valdžia sąryšy su šio
mis iškilmėmis pagamino daug 
literatūros, kurioje minimas 
Nidaros miesto vardas. Gi to

Iš kitos pusės žiūrint, SLA. 36 seimas' mie8‘° kvietimuose
parodė, kiek daug šiukšlių Amerikos lietu
vių gyvenime yra privisę, kad jau yra laikas 
pradėti šluoti tas šiukšles lauk ir kad Sus- 
mo seime šiokia tokia pradžia jau yra pa
daryta.

Teigiamoji SLA. 36 seimo dalis yra ir 
ta, kad besvarstant naujos konstitucijos pro
jektą, įdėta jon ir Dievo vardas. Reiškia, šie
met, šiais Vytauto Didžiojo metais, padary
ta toks žygis, kuris per trisdešimts metų ne 
išdrįsta padaryti. Tas žygis padaryta tų žmo
nių akyvazidoje, kurie ugnimi spiaudė į Lie* 
tuvos katalikų politinių partijų vadus, kurie 
Lietuvos Valstybės Konstitucijų pradėjo su 
Visagalio Dievo vardu. Dabar jie turėtų at
šauktų savo šmeižtus ir atsiprašyti Dievo, 
kad jie savo nesupratimu Jį užrūstino.

II. Kunigas.

Jis buvo išventintas į kunigus liepos 
7 d., 1891 metais. Reiškia, jau 39 metai 
kaip kunigas. Del to, labai daug žmonių 
yra Amerikoje, kuriuos jis pakrikštijo, 
prirengė prie pirmos šv. Komunijos, arba 
suteikė Moterystės Sakramentų.

Tuojaus po švenFininių, 1891 metais 
buvo paskirtas vikaru į Ramygalos pa
rapija. Penkis metus tenai sėkmingai pa
sidarbavus,’ jam buvo skirta 1896 metais 
užimti vikaro vietų Panevėžyje. Iš ten 
jis turi daug pažįstamų Amerikoje.

Prieš kiek laiko, vienas gydytojas 
man pasakojo, jog jis buvo paties pra
loto prirengtas prie pirmos šv. Komuni
jos. Tas gydytojas ir dabar gerai atme
na, kaip pralotas mokydavo vaikus prie 
bažnyčios, kaip paskui sakė pamokslus. 
Ar tik jis vienas atmena? Yra šimtai 
arba net tūkstančiai žmonių, kurie taip 
pat jaučiasi laimingi sutikę pralotų, nes 
tai primena jiems jaunystę ir Dievo ma
lonių laikus.

Už nepastovių kalbų norve-1 patentus tik įregistruoja ir iš- 
dieviško«ios'baltina danus. Bet danus duoda liūdymų. Tuomi viskas 

turi kaltinti ir už įnešimų į ir baigias. Valdžia tolesniai 
Norvegiją liuteronizmo 16-uni nieko bendra neturi. Valdžios 
šimtmety. Ligi to laiko norve- Iii* . ra tik nurodymas,
gai buvo katalikais, Katalikų Ims yra ižiudimo autorius, 

komunistų veikimo, kad "jj: I Bažnyčios nariais. Danai ii jų kas yra to savininkas. Jei pa- 
vengti suiručių savo liutero-i5irdžil! iSl)lėSė tikr«« tikūji-^įtaiko kam svetimų išradi- 
.niškoje bažnyčioje, kad ima m» “ šy. Olavo tikėjimų - mų pasisavinti, savininkas ga- 
jau kilti ir gręsia liuteronų j šviesų
vienybei. Pagaliau savo kai

ir atsiliepimuose pažymimas
Frondhjem miestas. Gyvento
jai nemano pasiduoti. Sako
ma, jie turį noro dar ir iš
kilmes trukdyti.

Praeito balandžio mėnesiu
Romoje konsekruotas pirma
sis po Reformacijos norvegų

Akstinas.

bos reikalais. Norvegai neturi 
ligšiol vienos nuosavos kal
bos ir rašybos. Visa kalba |
išmarginta darių žodžiais ir l)aug žmonių vienaip ar ki- 
ivairiais lokaliais dialektais. '^a*P svajoja apie praturtėji-

PATENTAI IR JŲ VERTĖ,

Ii kreiptis teisman remdama
sis tuo gaut u s patentų ofi
so liudymu.

To liaus, išradimo savinin
kas patento gavimu neapturi 
jokios teisės vykinti savo išra
dimų, ty. pradėti kokių-nors 
gamybų. Jei taip daro, tai už 
tai ant savęs ima atsakomy
bę. Nes retkarčiais pasitaiko 
įregistruoti tokių išradimų,

mų. Tai lengviausia atsiekti 
kokiu-ntors naudingu žmonijai 
išradimu. Amerikoj ypač daug 

Tais nesutikimais naudojasi į žmonių yra užsiėmę įvairiau- 
komunistai. Didžiuma laik- j s^a^8 išradimais. Iš to kai- koki jau yra išrasti pirm ke- 
raščių leidžiama net trimis ! kuriems plaukia turtai ir gar-Įierių metų ir jau naudojami, 
kalbomis. Susisiekimams taip į^®* nedaugelis tuomi gali Pavyzdžiui paduodama toks 
pat trys kalbos vartojamos, naudotis. Išradimams yra rei

kalingas mokslas ir protas.
Kas sugeba daugiau protau
ti, tas dažnai turi ir pavy 
kimo.

Valsčiai' ir net šeimynos nuo
lat barasi, kokia kalba turi 
būt vartojama mokyklose.

Pati valdžia iš dviejų kalbų 
yra sutaisiusi vienų vardu 
‘ ‘ nynorsk ’ ’. Bet gyventojai 
priešingi.

Įvykis:

Miesto St. Lonis vienas iš
radėjas 1928 metais gavo pa
tentų elektrinei prietaisai. Ka
da vienas fabrikantas tų iš-

Štai kame norvegai ieško I Aplamai imant, didžiuma į radinių nupirko ir pradėjo nau 
sau dieviškosios pagelbos. į išradėjų yra nuomonės, kad doti, pasirodė, kad tokia prie- 
Bet šios pagelbos gali susi- i kuomet jie savo išradimus taisa ankščiau buvo išrasta, 
laukti tik atradę tikrųjų švie j užpatentifoja valdiškoj pateu- Taigi, St. Louis išradėjo išra
šų. Gi tikroji šviesa yra tik tų įstaigoj Wasliingtone, jie dimas pasirodė be vertės. Iš 
Kristaus moksle — Romos Ka-: esą tuomi apdrausti, būtent,
tahkų bažnyčioje. į niekas negali pasisavinti jų

Vyskupas 'Offenial, kurs išradin,ų’ Jie kalba, kad tais
v. , -v, .v patentais pati valdžia įuos~________ __________šįmet įskilo iš paties norve- 1 .

tautos vyskupas. Tai vysku-lgų tautos kamieno, turi vii- aP rau žianti.
_ į pas Olavas Offerdal. Paskir- ties, kad ši išldaidinta tauta Bet tokia jų nuomonė yra 

tas Gardo vyskupu ir bus netolimoj ateity atras tikrųjų i klaidinga, kaip aiškinama iš
vyskupo Engelbretsono įpėdi-! šviesų. [patentų ofiso. Patentų ofisas

radimo pirkėjas turėjo teisės 
iš išradėjo pareikalauti gra
žinti įmokėtus pinigus. Bet 
pasirodė, kad išradėjas gautų 
pinigų jau senai neturi, ap
mokėjęs skolas ir posenovei 
gyvena beturčiu, galvodamas 
apie naujus išradimus.

s
Išradimų patentas be teis-

tūringoje Amerikoje ir Kongresas, ir didžiau-Į nro patvirtinimo yra žinomas 
sios bei garbingiausios organizacijos ir net,kaipo “žaliasis”. Savininko 
politinės partijos savo darbų pradeda su jis neapdraudžia.
Dievu. Aguona.

Įtraukimas Dievo žodžio Į SLA. konsti
tucijų yra ženklu, kad ir mūsų taip vadina
mieji kairieji šiek — tiek pradeda kultūrėti, 
nes jau prasikrapštė akis ir pamatė, kad kul-

III. Švėkšnos Klebonas.
Dvasiškoji vyriausybė, matydama 

praloto uolumų, jau 1899 metais pasky
rė jį klebonu į Švėkšną, kame ir dabar 
garbingai darbuojas. Jis ne tik mokė 
žmones Dievų garbinti, bet taipgi pastatė 
naujus Dievo namus. Jis tuojaus pradė
jo kasti naujus Švėkšnos bažnyčios pama
tus, kurie 1900 metais buvo pašventinti. 

IV. Keleivis.
Kad gavus įkvėpimo savo planams ir 

arčiau susipažinus su Bažnyčios dvasia 
arkitektūroje, pralotas palieka savo my- 
liftių parapijų ir keliauja į svetimus kraš
tus. Taigi 1904 metais mes jį matome Pa
lestinoje. Tenai jis vaikščioja po tas vie
tas, kur pats Išganytojas vaikščiojo. Jis 
žiūri į tuos namus ir tas bažnyčias, ku
rias uolus krikščionys pastatė ir pasi- 
aukojantieji vienuoliai daboja. Jis mąstė: 
“Kaip aš galiu pastatyti panašių baž
nyčių Lietuvoje, mano parapijoje Švėkš
noje?”

Toliau jis keliauja į Egyptų. Tenai 
jis nori pažiūrėti, kas paganų buvo įkur-

, ta prieš Viešpaties atėjimų. Tiesa, ir te
nai yra daug senovės paminklų, bet jie 
neturi krikščionybės dvasios. Jie neturi 
gyvumo, kurį krikščionių rankų darbai 
turi. Tai dėl to pralotas ilgai ten nebū
na. Jis toliau važiuoja į patį krikščiony
bės centrų, Romų.

O kaip malonu jum tenai buvo! Jis 
net ir dabar su pamėgimu kalba apie di
džiausias bažnyčias Romoje ir patį Kris
taus vietininkų Pijų X, kurį jis turėjo 
garbės aplankyti. Džiaugėsi ir šv. Tėvas, 
matydamas jaunų energingų kunigų ir 
tikrų Lietuvos sūnų. Pralotas sako, kad 
5v. Tėvas pavadino vyskupų Paliulionį 
“tikru Kristaus kareiviu”. O aš sakv 
čiau, jei kas dabar aplankytų Pijų XI 
ir pasakytų apie praloto J. Maciejausko 
'darbus, tai ir jis būtų pavadintas ne tik 
kareiviu, bet taipgi vienu Lietuvos at
gaivintoju, jaunimo auklėtoju ir pavar
gėlių mylėtojų.

Sugrįžęs iš kelionės pralotos baigė 
statyti Švėkšnos bažnyčių. Darbas pasi
sekė. Bažnyčia buvo pastatyta 1905 me

1 111 —— .M J.

tais ir keletą mėnesių vėliau konsekrota. 
Be abejonės, džiaugėsi pralotas užbaigęs 
statyti bažnyčių', bet taipgi jo širdis tu
rėjo daug ir liūdnumo, nes dikčiai sko
los buvo. Švėkšnos gyventojai jokiu būdu 
negalėjo šios skolos atmokėti. Del to po 
ilgo svarstymo, maldos, išmintingų žmo
nių į,atariamas, pralotas pasirįžo aplanky
ti savo brolius Amerikoje.

V. Pirma Kelionė į Ameriką.
Rudenyje tais pačiais 1905 metais pra

lotas važiuoja į Ameriką. Tada lietuviai 
labai vargingai gyveno. Daugumas jų tik 
atvažiavęs iš Lietuvos, anglų kalbos ne
mokėjo. Sunku buvo gauti darbų. Apie 
“biznį” lietuvių tarpe nebuvo ir kalbos. 
Be to, daug jų dar nebuvo susipratusiais 
lietuviais. Kai kurie dar norėjo vadintis 
lenkais ar rusais. Apie aukas Lietuvos 
reikalams kai kurie nenorėjo ir girdėti.

(Bus daugiau)
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Anderseno Gyvenimas. '■OJ

i
Kas nežino ir negirdėjo to nkė mokyklą, kur stropiai mo-į 

garsaus jiasaulio rašytojo, pa- kėši skaityt ir rašyt. Knygas 
sakų kūrėjo! Seni ir jauni go-1 skolinosi iš kitų ir uoliai jas 
džiai skaito jo fantastingas, skaitė. Jis jautė savyje kaž- 
gražias pasakas. Jaunimas gė- ką nepaprasto, xbet žiaurios 
risi, žavėte žavisi jo pasako-! gyvenimo aplinkybės varžė jo 
mis ir atsigėrėti negali. Ir iš lakią dvasią ir nedavė ,jai lai- 
tikrųjų, yra kuo gėrėtis: ten ;svai pasireikšti.
taip viskas gyva, taip viskas | Būdamas trylikos metų, jis 
jaunimo dvasiai suprantama, j pajunla dideli norą stot į te- 
artime, kad rodos, neskaitai, atrą. Nors motina buvo prie- 
o gyveni, tuo gyveniniu, kurį šinga, bet jis neatsisakė nuo 
sukūrė genijalaiH rašytojo la- savo sumanymo ir taupė pini- 

4fcki fantazija. Rodos, keliauji gus šilingą prie šilingo. Su
po tolimus, nežinomus pašau-j taupęs apie 13 ni.vdoler’ių, jis į 
lio kraštus, nardai po jūras, nutarė išeiti iš miesto. Vėliau] 
laipioji po aukščiausius, debe .jis taip apie save rašė: “Tu-į 
sų apsuptus, kalnus, glūdinę-' rėjau 14 metų, buvau vienas], 
ji po užburtas pilis su gra- ] ir nepažinau nė vieno žmo- 
žiausiomis karalaitėmis, ken- gaus pasauly, kurs mane glo-, 
ti su vargstančiias, juokies ka botų, tik vidaus balsas mane
rtu su besidžiaugiančiais. Ne-'raginte ragino išeiti.’’ pabudo visą gyvenimą. Jam
gyvi gamtos sutvėrimai jam, į Motina, negalėdama jo ii- mirus 187.) metais rastas vie- 
rodos, kalba žmonių kalba, giau jau sulaikyti, prieš išė- nintėlis laiškas, kurį jis buvo 
jaučia žmonių .jausmais. Ir jimą nusivedė jį pas vieną žy gavęs nuo tos mergaites ir ku- 
taip beskaitydamas žmogus mę pasiteirauti apie jo ateitį, r j jis išnešiojo istisus 45 me-

:W
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14-toji Raitarija, dalyvaujanti S.( V. Armijos 
Turnamente ir Parodoj Soldiers Field Stadione 
Paroda prasidėjo birželio 21 ir tęsis iki 2!) d.

IŠ ROMOS.

Japonų Menas Romoje.

Balandžio ir Gegužio mėne
siais, tautiškoj miesto paro

virsta gražiausiu, keisčiausiu lat mini savo pasakose pana- gt, kurios likimas jam pavy- Menas buvo išstatytas vie- pasauliui, 
pasauliu. 'šias burtininkes, fėjas, raga- dėjo ir kuriai jis buvo amži-Įnos r9sies t- N- ĮVatrns ran-

'liausi meno skonį ir jo painė-:2423 W. Marąuette Road, Chi-'. giantieji šokti galės pasišok- 
»mio. jcago, III. Žinoma, išvažiavi-j ti.

Virš minėtos didžiausios1 mas neapseis be muzikos. MC-* 
parodos salės, visos galerijos Į
Ir visi kambariai buvo užpil
dyti mėlio piešiniais. Tie vi
si piešiniai buvo labai tvar-j 
kingai ir pagal savo rųšį sus-1 
tatyti, viena galerija bei kam-! 
barys vienokios rūšies kitas 

i kitokios, toks tvarkingas sus-;
Statymas darė gražesnę išvaiz-i 
dą. Be to prie įvairių rųšių 
piešinių buvo pristatyta įvai
rių medelių bei gėlių pritai
kytu prie tos rūšies vaizdų, 
kurie vietomis labai pritiko 
ir daug pagrąžino pačius pie- 

-jšinius.
Per tuos du mėnesiu tūks

tančiai žmonių aplankė Japo
nų išstatyta meno parodą Ro
moje, o reikia atsiminti, kad 

i Romą kasdien aplanko šim-i 
tai įvairių keliauninkų iš vi- 

Įsų pasaulio kraštų. Taigi to
kiu budu Japonai vienu šuviu 
nušovė du zuikiu išstatydami 
savo meną Romoje, nes netik 

iš 
i-

įsam

Stefa Lenkauskienė.

Nauji Columbia 
Lietuviški Rekordai

Ex-Amerikietis.
Besigėrint tais puikiais A- nas. ] nai pasižadėjęs. ls pama- ku darbo piešiniai k. t. natu-

nderseno veikalais, ne vienam i Jaunas, vargšas Anderse- ciau dvi juodas akutes. Jos Ddi>ki Japonijos salios regi- 
skaitytojui kyla noras arčiau mas vyksta tiesiog į Kopenha- man buvo ugnis ir visas pa-,lliab vandenpuoliai, skalos,

ŠEIMINIŠKAS IŠVAŽIAVI
MAS.

pažinti ir pačio kūrėjo gyve
nimas. Čia tad trumpai ir pa-

gą. Bet čia teatro direktorius saulis, jose degė genijus ir grioviai, įvairus gražus me- 
sugriauna jo taip gražiai iš- jaunatvės karštis. Jos geuž- džiai, žvėrys, paukščiai, ivai-

žiūrėsim j jo gyvenimą' ir da- svajotą laimę pareikšdamas, 
rbus. kad jis esąs dar per silpnas

Kaip ir visų garsių pašau-;ir nepribrendęs artisto gyve-' .

mirsiu amžinai!i!”

Toks buvo Anderseno gvve-

] rių Japonų tikėjimų pagoniš
ki dievai, taip pat ir iš žmo-

imu gyvenimo įvairus vaiz-
lio didvyri,-genio,, taip ir A- Į"""»>• :ta'taVjimai ""reisingai 'jis pats '.'l"|ba'ri "A'™’

derseno jaunatvės gyvenimas Dar pasitikėdamas savo dai- apie save pasal.6. ..Man0 gy.;'‘n’V'Tm.v’ 
mvo ne rožėms nusėtas. Tik į "avimo gabumais, jis kreipia- J vcn;Inas yra gražj f/.jii paša- , t1’. -t! ” - A L . ' ' '
tr kančias einama prie lai- si i garsų muzikos profesorių kaj pih|a )ai"mįngy nuotikIlĮ. '

Slboni. Prieš artistų ir poetų |Kai a, aWja„ ; pasau,i 
grupę Jis vaikiškai nupasako- ' -ag berniuka3 vargSas ir 
ja savo gyveni.il!) ir pasisako l.pa)liekintag> viena fėja man 
savo troškimus. Jau direkto- ■,tar-. .,Ksirink 3au keliQ) „ a5 

m, darbų įgijo garsaus rašy-|nus sutiko priimti ji į operų, ; ,av(. v(,sja jr „|(lhosiu. H tik. 
tojo vardų. Jis nuo pat mažų kaip staiga jis netenka balso. rQ; man0 ]ikiiaa3 n(lga|i Mti 
dienų nematė savo gyvenime' Pagaliau vargais negalais geresllįu >’
šviesių valandėlių: nuolat ko- jis pateko į teatro šokių ir ba-'

' t j

vojo su 'neturtu ir alkiu. j lėto mokyklą. Gal būtų jis čia ]
Jonas Kristijonas Anderse- ir sunykęs šitam vargingam ir Į

nas gimė 1805 m. Odenso mie
ste, Fijonijos saloje, Danijoj. me> jei ne senas poetas Guld- 2 
Jo tėvas buvo paprastas dar-i Bergas Jani pagailo vargšo = 
bininkas. Gimtoji šalis buvo ’ gabaus jaunuolio ir jis jį pa- | 
paprasta, nuobodi: aplinkui j1 savo globų.
tik lygumos, tuščios tyrumos i “Nuo to laiko,” sako Ande- = 
traukėsi net ligi jūrų, tirštais rserias, “aš pradėjau tikrai = 
rūkais apsuptų. Nuobodi, va- rimtai gyventi. Aš ėmiau ieš- 2 
rginga namų aplinkuma labai koti sau reikalingo mokslo, dė- 2 
slėgė jauną Anderseną. Tėvas jau pamatus savo ateičiai.” = 
jam retkarčiais paskaitydavo Tad, nepaisydamas visokių = 
visokių pasakų, ypač jo ine- pažeminimų iš mokytojų ir mo 2 
giama pasaka buvo “Tilksta- kinių pusės, jis 18 metų vėl 2 

piltis ir viena naktis.” Jis šiek grįžta į sėda kartu su dešini- 2 
tiek pramokė ir sūnų skaityt, ties metų vaikais į vieną šuo- =
Pats tėvas iš prigimties buvo lą ir uoliai mokosi. Gavęs bra- = 
taip pat didelis fantastas, ne- ndos atestatą, jis stoja į uni- 2 
ramios dvasios žmogus. Jis versitetą. Čia jis pasižymi mo- 2 
buvo nepatenkintas savo pilku ksle ir pralenkia kitus savo 2 
gyvenimu. Jis, dažnai žiūrėda- kolegas. Baigęs studijas ir ga
mas į narsaus Napoleono pa- vęs stipendiją, jis aplanko Vo- 
veikslą, kabantį jo kambary kietiją, Šveicariją, Pian. ū.ij.ą 
arit sienos, ne kartą sva.joda- ir Italiją (1833—1834)).
vp apie karo laukus ir karžy- ... ....* 1 J 183.) met. jis išleidžia pir-
gio gyvenimą. Pasigirdus Fu- , v .® ™ /• ® mus savo veikalus. Netrukus
ropoj šūkiui: “Prie ginklų,”

(mės, tik “per aspera ad as
trą” (per sunkenybes į žvaig
ždes). Taigi ir Atidersenas 
per vargus, ilgą ir nenuilsta-

Taip gražus, taip garsus, kad turėtų rastis kiekvie
no Lietuvio namuose, nes yra žinoma gera muzika mu
ms daug gero duoda, o ypatingai musų Lietuvių muzi
ka.

Klausykite Lietuvių programų kas nedėldieni iš 
WCEL radio stoties nuo 1 iki 2» vai. po pietų, kas ket- 
verga iš \VIIEG nuo 7 iki 8 valanda vakare.

Ingraiti Mahanojaus Orkeštros
16168—Sliarkev Kumštynės — 2 dalis 
16164—Močiutės Mazurka ir Kariška Daina 
16170—Jevutės Polka ir Šiaučiaus Polka 
16143—Petro Polka ir Vestuvės
16133—Kariška Polka ir Žydeli Judeli Polka 
16147—Klaipėdos Polka ir Katriutės Polka 

Menkeliniutės ir Stankūno-Duetai 
16158—Šia Naktele ir Atneša Dedas Kukuliu 

Viedra
16161—Valio Dalgelio ir Geismai Svajonės

Naujas Miko Petrausko
16166—Kur Banguoja Nemunėlis ir Birutė

Worcesterio Orkestros
16165—Dviejų žodžiu Polka ir Lietuvos Kvietkos 
16172—Lietuvių Kareivių Šokis ir Einik Polka

Juozo Antonelio
16171—Svajonė ir Meilė ir Sudiev Sesutės

Kaina rekordų 75c. vienas rekordas. Siunčiame į ki
tus miestus. Budriko Krautuvėje jus rasite visus re
kordus, kokie tikrai yra Lietuvių kalboje. Katalogas 
dykai. #

Jos. F. Sudrik, Ine.
3417-21 SO. HALSTED STREET

Telefonas Boulevard 4705

Draugija “Lietuvos Ūkinin
kas” rengia draugišką išva
žiavimą, kuris įvyks liepos 
(July) mėn. Minėtos draugi
jos parengimai visuomet esti į 
smagus, ir svečiai nesigraudi-! 
na atsilankę. Bus smagu ir 
šį kartą. Be to, turiu pranešti,!

rengti yra 
apsiėmęs gabus komitetas. 
Nariai bus kviečiami per at
virutės. Nariai kurie yra per
mainę gyveninio vietą, net nuo 
praėjusių metų tegul prane
ša laiškų savo tikrą antrašą,, 
raštvedžiui B. Lenkauskui i

jų paša- |psnįu t«ūp ir žemesniu luomų
ir jų luomams bei laikams pri kad lSTažiaTlma 
taikyti drabužiai.

Tie viršminėti visi piešiniai, 
taip vaizdžiai ir naturališkai 
nupiešti, kad tikrai reikia 
stebėtis Japoniečių gabumais. 
Toks artistiškas meno srityje

Stud. St. Šerkšnas. darbas žiūrėtojui suteikia ge-
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Didžioji Ekskursija I Lietuvą
Paminėjimui Vytauto Didžiojo 500 Metų 

Mirties Sukaktuvių
------------Po Vadovyste-------------

Praloto J. Maciejausko
FRENCH LINIJOS DIDŽIU IR GREITU LAIVU

lle de France
IŠ NEW YORK D IŠPLAUKS

Pėtnyčioj, Liepos 11 D. 1930
Laivas plauks į Havre, Paryžiaus uostą, kur lietuvių eks

kursantai bus persodinti į kitą laivą ir plauks per garsų Kiel 
kanalu i Klaipėdą.

Laivakortės kaina į abi pusi $186, į vieną pusę $112, tak
su $5.00.

jis viską palieka ir stoja į ka- 
’riuornenę, kur netrukus mirš
ta, patikdamas savo našlę ir 
jauną sūnų didžiausiam varge 
ir nuliūdime.

jis tapo garsus ne tik Dani
joj, bet ir Anglijoj ir Vokie
tijoj. Jį gerbė visi: ir žmonės, 
ir princai, ir karaliai. Bet jis 
nesinaudojo p rdaug ta gar
be. Jis buvo visai atsidavęs

Motina buvo priversta eiti literatūriniam darbui; buvo 
elgetauti. Pagaliau ji gavo iš darbštus ir gyveno prastai, 
vieno žiauraus žmogaus, kurs Visą amžių gyveno nevedęs, 
nepakentė mažo Jonelio. Dvy- Jo širdis tik vieną vienintelį 
likos metų vaikas jis buvo pri- kartą buvo sužavėta vienos 
verstas palikti namus ir sto- jaunos, nepaprastai gražios, 
ti į gelumbės fabriką. Čia jis bet jau kitam pasižadėjusios, I 
dienomis dirbo, o vakarais la- mergaitės, ir daugiau jau ne- ‘

Gerb. Pralotas J. Alacie- -»r , , , , , •Iki Ne\v Vorko ekskursantus palydės p. P. Baltutis. Visi
jauskas, plačiai visai lietu- reikalai visų pasažierių bus gerai aprūpinti.

vi,] tautai žinomas veikėjas, ...... . , , .. T • A , ..‘ visi manantieji šiemet aplankyti Lietuvą, keliaukite su
Švėkšnos par. klebonas, va šią ekskursiją. Kelionės reikalais tuoj kreipkitės pas mus,
i r i-.:„i : „v i,,,.. ; n,‘s musu ilgi] metų patyrimas ekskursijų rengime užtikrinadovaus didžiulei ekskursi- . - rf / v • * .... . ,jum kuogenausia patarnavimą. Asmeniškai, telefonu, ar tele- 
jai, Frencli Linijos laivu lle grafu tuoj kreipkitė-s:
de France, Liepos 11 d. Tai 
bus smagi, patogi kelionė.
Visi norintieji malonios ke
lionės yra kviečiami dėtis 
prie šios ekskursijos.

PAUL P. BALTUTIS & CO.
3327 SO. HALSTED STREET

KUN. A BALTUTIS.
Marąuette Parko lietuvių parapijos klebonu- 

kartu su gerb. praloto .J. Maciejausko ekskursija 
į Lietuvą.Telefonas Yards 4669 Chicago, III.
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DRAUGAS Pirmadienis-, Biri 23 J., 1030

DRAUGO” PIKNIKAS CHERNIAUSKO DARŽE, 
LIEPOS 13, 1930 BUS LAIMINGAS

Vakarienė ir linkėjimai ir 
dovanos.

Atsisveikinti su p. Nausėdie 
nė atvyko svečiu suvirs 50 
asmenų taip iš North Side, 
kaip ir iš kitų miesto dalių, i

brangioms ypatoms ir atosto- tuviška kalba bei tarine. To- esantiems salėje susirinku-
gauti, užtai josios vyksta 
Europon, paskui Lietuvon, 
kur mano praleisti keletu mė
nesių.

Laimingiausios kelionės —
matyti buvo svečių iš Bridge-j linksnių atostogų ir gražiau- 

įport, Marąuette Park ir t. p. Į šių Įspūdžių linkime p. R.
Po apsčios vakarienės, ku-Į Nausėdienei ir dukrelei Vėli

nu atidarė p. Pius Plečkaitis, i eitai — ir laimingai grįžti Clti 
pareiškęs nuo savęs gražų 'cagon su Diev! iki pasimaty- 
linkėjimų išvykstančioms Lie- mui!
tuvon ir pristatė programų Rengėjams šios atsisveiki- 
vesti p. .J. Kupčiūnų. Susirin- niiuo puotos, ypač p. Plečkai- 
kusieji svečiai visi buvo ar čiui ir Kupčiūnui priklauso 
tai žinomi visuomenės veikė- didelė garbė ir padėka už pa
jai, pramonininkai bei šiaip rvelytų draugiškumų pp. Nau 
įžymus asmenis. Dalyvavo ir sėdams ir didelį svetingumų 
žinomas l'inansierius, Ashland visiems svečiams.
Bank prezidentas, p. Zaclia- 

1 rias, kuris sųmojingoje ir nuo
širdžioje kalboje linkėjo p. 
Nausėdienei “good time” 

j Europoje. P. Vaškunas, p. J. 
Perkelis, p. J. Antanaviče 
(North Sules gėlininkas) bro
lienė p. E. Nausėdienė, p. Z. 
Mickevičius, visi reiškė šir
dingus linkėjimus. P-ni B. Bi-

Rap.

MOKYKLOS BAIGIMO VA 
KARAS.

Brighton Park.. — Nors 
mokslas pasibaigė keletu die
nų atgal, tačiau Nek. Pras. 
parapijos mokyklų baigusieji 
52 mokiniai (Ar-gi negražus

tautienė labai gražiai kulbė- būrelis?) diplomus iškilmin-
Šis puikus radio, imtas iš Peoples Furniture Co. krautu

vės, vienam giliukingani teks “Draugo” piknike, liepos 13 
d. Clierniausko darže. Dabar tas radio randasi “Draugo” 
ofise ir kas tik jį mato, tas juo gėrisi.

“DRAUGO” PIKNIKAS 
JAU NETOLI.

pik-Dienraščio ‘ ‘ Draugo ’ ’ 
nikas įvyks liepos 13 d. Čer
niausko darže. Tai jau nedaug 
laiko beliko. Visose kolonijo
se darbuotojai jau paskirti į 
darbų. Dabar visi “Draugo” 
prieteliai ir rėmėjai širdingai 
yra kviečiami talkon tikietų 
platinime ir parėmime daik
tais, patarimais, darbu, atsi
lankymu ir kitais * budais.

Tikietų galima gauti šiose 
vietose:

Bridgeporte — p-nia A. Nau 
sėdienė, 917 W. 33 st., A. Ale- 
liuriienė, 3251 So. Union avė.,
Gudų krautuvėj, 901 W. 33 
St.

Town of Lake — P. Biels-! Halsted St. 
kio ice-creaminėj, 4544 South Melrose Park -- J. Žvirblis 
Wood St., J. Matemaitis, 4523 143 35 Avė.
So. Hermitage St., J. Paukš-! West Side — Ciprijonas 
tis, 4508 So. Honore st., St.' Drutenis, 2209 W. 23 PI., M.

M. Vaičiūnienė, 1927 — 49 
Avė.

R. Gaubis 8059 So. Halsted 
St.

North Side — A. Bacevi
čius, 1850 Wabansia, K. Šer- 
petys 1710 No. Girard, V. Ma- 
čekonis, 3315 Pieroe Avė.

Dievo Apveizdos par. — J. 
Puplesis, 1823 So. Union, p-nia 
Lukošienė, 1928 Canalport 
Avė.

Roseland — M. Misiūnas, 
245 W. 108 PI.

Vinco Kaušilo tabokos krau 
tuvėj J.19 E. 107 St.

AVest Pullman — Z. -Gedvi
las, 12022 So. Halsted St.

P-nų Suscillų krautuvėj, 
12300 Emerald avė. P-,no Ba- 

krautuvėj, .12001 So.

jo nuo Mot. Sų-gos org. reikš
dama sveikinimus p. Nausėdie 
nei, kuri yra narys Mot. Sų- 
gos. P-ni A. Nausėdienė linkė
jo geriausios kelionės išva
žiuojančioms nuo šv. Kazimie
ro Akademijos Rėmėjų Dr- 
jos, kurios narių taipgi yra p. 
R. Nausėdienė.

Galop p-lė Piusa Nausėdai
tė gražiai pasveikinus nuo su
sirinkusių įteikė “keliaunin
kėms” brangias dovanas — - 
poniai R. Nausėdienei “fitted 
suit case”, o p-lei Eelicitai 
naujausio styliaus “cainera”.

✓
jorino

Bagdonas, 4698 So. Wood st., 
Zofija Leščauskaitė, 4633 So. 
Wood St., V. Butkevičiutė, 
5619 S. Lincoln st., K. Kaval- 
čiko krautuvėj, 4537- S. Pau
lina, A. Rumšienė, 5702 So.

Mikšienė, 2241 W. 23 PI., B. 
Urbonavičius 2703 W. 24 PI., 
studontas (P. Atkočiūnas, 2336 
So. <Gokley ir “Draugo” ofi
se.

Visi tikietų platintojai pra-
Justine, K. Būro bučernėj šomi atsiminti, jog “Draugo”
1845 W. 47 st. piknike bus leidžiumas dide-

A. Janausko barbernėj, 4363 jjy įv puikus rudio. įžangos iti-
Wentworth Avė. 

Brighton Park
ta, 4355 So. Mozart

kietai po 50c.kartu bus ir lai- 
F. ’Gubis- niėjimo tikintai. Tai tas žy- 

st., J.lmiai palengvina tikietų plati-
Urncžius, 4618 S. California, nimų. Be to yra platinami
A. Vyšniauskas, 2517 \W. 43 vion laimėjimo tikietai po 
st., J. Dargužis, 4210 So. lOc.
Artosiun, V. Zaramskaitė, 4458 -
So. iFrancisco.

Marąuotte Park — B. Ne- 
nartonis, 6540 So. Campbell,
V. Bukštalis, 2423 W. Mar
ąuette Rd., Pr. Smilgius, 2650
W. 71 st., St. Gailius, 6803 S.
Rockwell, A. Gadonas, *6807 
So. ^Campbell, J. Baranaus
kienės krautuvėj, 6955 South 
Talman, .Petras Rumšą, 7205 
So. Maplowood, J. Stočkus, Į 
6522 So. Rockuell, V. Petkaus 
bučernėj, 2500 W. 69 St.

Cicero, III. — J. Mockus,
1801. So. 50 Ct., A. Valančius,
1226 So. 50 Avė., B. Kučionė,
J. Mikolainis, J. Matekaitis,
B. Grikšuitė, Elena Šulguitė,

BONIOS iR. NAUSEBIBKĖS 
IR DUKTERIES 9H- 
UOIIOS IŠLEISTU 

’VfiS.

fllorth įfiide. — Birželio 
14 d. įvyko šaunios išleistu
vės, surengtos pagerbimui p. 
R. Nausėdienės ir dukrelės 
Folicitos.

Vakaro rengėjai.

surengė

Atsisveikinimas.
Poni R. Nausėdienė giliai 

susijaudinusi, vienok labai 
maloniai visiems dėkojo už pa 
reikštų pagarbų, linkėjimus ir 
dovanas.

Jaunutė Felicita nors trum
pai, bet taip jautriai ir gra
žiai nuo savęs dėkojo, kad vi
sų svečių akyse sužibo aša
ros....

Namų šeimyninkas p. V. 
Nausėda, reiškė didelio dė
kingumo susirinkusiems ir 
linkėjo malonios kelionės sa
vo žmonai ir dukrytei.

Visų vakarų praleidom 
jaukiai, linksmai ir maloniai. 
Protarpiais gražioj sutartinėj 
linksmino svečius jaunutės 
dainininkės p-lė Felicita 
Nausėdaitė ir p-lė E. Sinke
vičiūtė, akompanuojat pianu 
p-lei Andruškevičiutei.

Laimingos kelionės.
Poni R. Nausėdienė jaunu- 

tytė atvažiavo iš Lietuvos 
(berods 14 metų) už poros 
metų ištekėjo už žinomo biz
nieriaus p. V. Nausėdo. Gy
veno gražiai, dirbo ir susilau
kė nemažo turto. Išaugino 
gražių šeimynėlę, 3 dukterys 

į ir du sunu, iš kurių vyriau- 
j šioji duktė Felicita, baigė šį- 
’met Šv. Kazimiero Akademi
jų. Ji visų laikų buvo tos Įs
taigos žvaigždutė — lošimeK 
dainoje ir moksle Felicita už
ėmė vis pirmų vietų.

Poni R. Nausėdienė yra ma
loni ir darbšti moteris ir dar 
taip jauna, kad sunku įtikėt, 
kad turi jau paaugėjusių duk
relę. Poni Nausėdienė nors

ii gavo . sekmadieny birželio 
15 d.', parapijinėje svetainėje, 
apie 459 parapijonų akivaiz
doje. Darbščiųjų mūsų šv. Ka
zimiero seserų pasišventimu 
tų vakarų surengtas progra
mas, kurį išpildė patys mo
kiniai veik visi baigę šios pa
rapijos mokyklos mokslų. Ka
dangi programa buvo gana 
įdomi, nenorėčiau praleisti 
nei “Draugo” skaitytojų su 
ja nesupažindinęs. Pirmiau
siai programų pradedant vyk
dyti buvo įteikiami diplomai 
baigusiems. Toliau sekė kal
bos. Gerb. musų klebonas ku
nigas A. Briška dėkojo širdin 
gai sesutėms Kazimierietėms 
už jų kuonuoširdžiausį moki
nimų, kad toks gražus būrelis
iš šios parapijos mokyklos iš-į 
ėjo. Toliau sveikino baigusiuo 
sius mokyklų mokinius linkė
damas tęsti ir toliau mokslą 
neišeinant iš seserų Kazimie- 
yiečių įkvieptos dvasios. Kal
bant gerb. kun. Vaitukaičiui 
kaip mokinius, jų tėvelius, 
taip ir susirinkusių ne vienų 
sugraudino. Programa tolesnė 
buvo tokia:

Keturius dalykus vadovau
jant p. Lebgaudui griežė mo
kyklos benas programas pro
tarpiais.

Pirma suvaidintų komedija 
“Straikas”. Atvaidino moki
niai labai gražiai ir tikra lie-

Jiau nepaprastos lėlytės šoko siems. 
balėt.|, 29 mergaičių lėlyčių 
apdaru. Sekant tolimesnę pro
gramų 28 bernaičiai atatinka
mai aprengti atliko “Cornbi 
nution Drill”. Benui 
žus, pasirodo scenoje 30 ber
naičių apsitaisiusių kaimiško
mis drapanomis, griebliais ir 
kastuvais. Jie vaidino ūkiniu-, 
kų darbus tais įrankiais, vie- .
nu kartu tų atlikdami natų-1 . . i
raliai, — gi baigdami sūdai-, 
navo labai gražiui liaudies dai 
trelę. Vienu žodžiu progra- i 
ma susidėjo gana įdomi, dar į 
šoko keletu baletų mergaitės | 
grupėmis nuo 12-39 mergaičių' 
kurių atskirai neminėsiu, nes į 
labai gerai atliko. Prieš pas-! 
kritinis numeris buvo gana į-1 
domus, mergaitės vaidino “Al- ■ 
ma Mater” vaizdelę.

IŠ karto balėtiniu keliu dai
navo “Aš atsikėliau anksti 
rytelį”. Po to pasirodo moti-( 
na, vaizduojantį mokyklų, ir 
gale vaizduojama Šv. Panelė’ 
Marijų, kuriai visos mergai
tės pasižada atsiduoti. Prisi
deda likusis mergaičių ir ber
niukų būrelis ir choru už
traukia giesmelę atsidavimui 
Šv. Panos Marijos garbei.

Pakviestas gelbėti gerb. 
kun. Valančius, kaipo naujai į 
atvykęs apsigyventi į šių ko- į 
lonijų sveikina visus parapi
jomis, kviesdamas dalyvauti 
darbe Kristaus garbei. Vien
kart sveikina ir jaunimų bai
gusį šių mokyklų šiais metais, 
linkėdamas ir toliau eiti tuo 
keliu kuriuo sesers Kazimie- 
rietės nurodė. Programa baig
ta “Lietuvos himnu”, grie
žiant mokyklos benui, dainuo
jant scenoje, baigusiems nio- 

' Ryklų mokiniams ir visiems

Hių gražių puotų 
giminės ir draugai pp. Nau
sėdų, būtent ponai Pleekai-

Andruškevi- bizniu ir namais užimta, betčiai, Kupčiūnai, 
čiai ir brolis A. 
žmorta.

Nausėda su rado laiko 
dalyvauti.

ir organizacijose 
Tad laikas toms

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5 00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas koki nepa
tyrėm Tikras specialistas, arba pro- 
teeorlus, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno ISegzaminavlmo. Jus sutau
pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl
to, kad Jie neturi reikalingo patyri
mo, surėdymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Scope — Raggt. ! 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir ei- I 
eifikas bakterlologifikas egsamlnael- Į 
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, tr jeigu aS paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skll-l 
vlo, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner- 
vij. Širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo* žarnų, silpnų plaučių arba 
jotgu turit kokią užslsenėjuslą. )st- 
kerėjuslą, chronišką ligą, kur} ne
pasidavė net gabiam Šeimynos gy
dytojui, neatidėlloklt neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
8PECIALISTA8 

T n ė. ji n ,as Rūmas 101*
20 W. JAOKSON BLVD.

Arti State Oatvės
Ofiso .Valandos: Nuo 10 ryto Iki 
1 po pietų. -Vakarais nuo S Iki f 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki .1 
po platų

Raporteris.

X Parapijos choras vis di
dėja. Norintieji du prisirašy- 
tb atsilanko į repeticijas 
bile penktadienį, 8 vai. vak., 
mokyklos kambarin.

Daktaras
Kapitonas .

Specialistas iš

i v;

NUO BALKONO UŽ

SIMUŠĖ

Gegužės 16 d. Goldinienė, 
61 metų amžiaus moteris, gyv. 
Kėdainiuose nuosavame malū
ne, per neatsargumų |nukrito 
nuo malūno antro aukšto iš 
balkono. Krisdama ant akine- 
nų uzsmiuse. “R.

Pasauliniame kare

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

KEŽll RIKT KAIP I ZSISENl'.JCSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai pydo ligas pilvo, plaučių, Inkstų ir pūslės, už- 
nuodijimą kraujo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, gaivos skaus
mus, skausmus nugaroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir pas
laptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite čia ir 
persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per dauge
lį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.
OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 v. v. Nedėliomis iki 12 d. 
4200 West 20 St. kumpus Keelcr Avė., Tcl. Crawfor<1 5573

Namus (nuo ugnies ir vėtros)
Brangenybes (Auksinius ir Daimontus)
Automobilius ir Trekus, (visose srityse apdrauda)
Langus
Kailinius (Fur Coats) ir Drabužius
Naujus Statome namus (Bldg. Construction)
Visokių kitų rūšių apdraudos (insuranee)

Mūsų insuranee (apdraudos) skyrius visuomet sten
gsis suteikti teisingų ir greitų patarnavimų. Taipgi pa
gelbės sutvarkyti jūsų insuranee (apdraudos) reikalus 
be jokių kaštų ir atsakomybės tamstoms.

Mes atstovaujame sekančių kompanijų: Royal In
surance, Aetna Lilei and Casualty Co. ir kitų kompani
jų. kurios yra priežiūroj Illinois valstijos. Esame na
riais Board of Undenvriters ir taipgi po Bond (Kaucija)

S. P, KAZWELL & CO.
INSURANCE SKYRIUS

2839 W. 63rd St. Tek Republic 8899

uirnv isiii m
Msii nuo 7 iki 8 vai. vakare

■ v

WIFC Radio Stoties
Dainuos žymūs mūsų dainininkai, solistai. Bus 

gražių duetų, kvartetų, vyrų choras ir muzika.

Radio Koncertą Rengia

“DRAUGAS” IR THE PEOPLES 
FURNITURE CO.



r

Pirmadienis, Birt 2$ (J., 1930 dbiuoii —

C H 1 C A G. O J E
WEST SIDE ŽINIOS.

X Aušros Vartų bažnyčio
je Devintinių iškilmės šiais 
metais gražiai vyksta. Parva
žiavę atostogų klierikai Čer- 
nauskas ir Skruojenis kasdie 
na su dalmatikomis asistuoja. 
Musų klebonas sako rytais ir 
vakarais gražius pamokslus. 
Chorai parapijos ir mokyklos

gieda mišparų psalmes.
X Juozapo Brazaičio, musų

parapijos vargonininko, mu
zikos mokykla stropiai ruošia 
si prie mokslo metų užbaigos 
koncerto, kuris Meldažio sve
tainėje (2244 W. 23 PI. bus 
trečiadienio vakare 8:00 vai. 
tuojaus po Devintinių Mišpa
rų. Programa įdomi, prašoma 
visų atsilankyti

X Anelė Grabauskienė, sir
gusi apie 7 metus, mirė mies
tely Alton, III. Jos brolis 
Pranas Žebrauskas už jos sie
lą užprašė šv. Mišias Aušros

A K T A R A

GRABORIAI:

Simpatiškas — 
Mandagus

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

Telefonas Yards 11»1

vaikais, kad ir juos paskati
nus prie muzikos mokslo.

X Tėvas Mykolas Urbana
vičius iš Romos prisiuntė 
Latera.no eikštės gražų vaizdą

sveikindamas Tėvus, brolius Vartų par. bažnyčioj, 
ir visus pažįstamus westsidie- 
čius.

X Ryt Aušros Vartų blai
vininkų draugija švenčia sa
vo globėjo šv. Jono Krikštv-
tojaus iškilmę: 8:00 vai./jų tinkal„ų di,lelicu,s ir llla. 
intencija iškilmingos šv. Mi-'

X Aušros Vartų par. pikni
ko rengimo komisija parūpi
no visokių.sportiškų laidelių, 
lėlių prie vokiškų bonkų, vi
sokių švilpukų ir kitokių daik

Telefonas Grovehill 3262

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

2433 W. Marųuette Koud
Valandos: \

Nuo 9 iki 12 vai. Nuo 2 vai. Iki 5
vai. vak.

Nuo 7 Iki 9 vai. vakaro 
Seredomis nuo 9 Iki 12 vai. po

pietų.

DR. J. J. KOWARSKIS
JYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė Bo. Westem Avanse 

Tet Proipeot IMS 
Rezidencija 1169 Bo. Leavltt lt. 

Tel. Canal 1111
Valandos: 3-4 po pietų Ir 7-9 v. v. 

Nedelloj pagal susite* Imą

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis OCiacs:
4605-07 So. Hernritage Avė.

Tai. Yards 1741 Ir 1741 
SKYRIUS

4447 Bo. Fairtleld Avenue 
SKYRIUS

1414 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero 7794 

SKYRIUS
1291 Auburn Avenue 

Tai. Boulevard 3291

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Cbicago, III.

drauge su'šios ir pamokslas; vakare gi 
■__ _ Į tuojaus po iškilmingųjų miš

parų parapijos svetainėje. Ku
nigo svečio paskaita, į kurią 
be jokių įžangos mokesčių 
kviečiami svečiai.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

S. D. LACHAWiCZ
LIETUOS GRABORIUS

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

Tel. Rooscvelt 2515 Arba 2518

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

1439 S. 49 Court Cicero, III.
Tel. Cicero 5527

J. Luleviėius
GRABORIUS IR 
BALSAM UOTO JAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
8103 8. Halsted

t St, Chicago, III.
Tel. Victory 1116

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LiET. GRABORIUS 

CHKAGO JE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų lš- 
dirbystės.

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

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th St.
Kampas 46th ir Paulina S ta. 

Tel. Boulevard 5203

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

žINiy-žINELĖS
v

X “Draugo” Redakciją at
lankė p. B. Balutis, Lietuvos 
m misteris.

X Praeitą savaitę Redakci
joj lankėsi p. Kriaučiūnas, 
Lietuvos operos dainininkas.

X Bį vakarą, 8 vai., “Dr
augo” redakcijoj įvyksta Vy
tauto Komiteto valdybos ir 
finansų komisijos susirinki
mas.

X P-nas Jonas Kulikaus
kas, ‘ ‘ Draugo ’ ’ spaustuvės 
darbininkas, pradėjo perdirb
ti savo namą po num. 2322 \V. 
24 st. Namas yra didelis 3 
aukštų. Buvo trijų flatų, da
bar perdirbs i šešių flatų. 
Darbų atlieka plačiai žinomas i 
kontraktorius Šliekis, gyv. 
2150 So. Iloyne avė. Dabar 
norintieji mažų flatų galite 
kreiptis į savininkų.

ziems.

SKAITYK IR PLATINK 
TIKTAI KATALIKIŠ
KUS LAIKRAŠČIUS.I

, Rez. Tel. Midway 5512

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

Telef. Canal 1713-0241

Ofiso Tel. Vlrglnia 4011
Rezidencijos: Vaa Buren 6838

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Aveuue 

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

Nedėllomls nuo 10 iki 12 ryto 
Namų Cfisas 8413 Franklln Blvd.

, Vai.: nuo 8:30 Iki 9:80 vak.

◦tiso Tel. Canal 2118
Namą Tel. Lafayette 0098

DR. A. L. YDŠKA
OFISAS

Valandos: 2 iki 4 p. p Panedėliala , 190{) g. HALSTED STREET
ir Ketvergais vakare i

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

Ofiso Tel. Victory 8687

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8-6 po 
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimą.

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

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
Kampas 31 Street 

VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak. 
Nedėllomls Ir šventadieniais 19-12

Tel. Canal 6764 Republic 8466

DR. A. RAČIUS

I

Tel. Hemlock 8700 
Rez, Tel.

DR.B.ARON
1

Prospect 0619

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREET
Canal 3161

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drexel 6323 

Vai.: 8 iki 10 ryto 
6-8 vai. vakare

ADVOKATAI

NAMAI:

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzie

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

GYDYTOJAS.
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKA8 
Gydo staigias Ir chroniškas Ilgu

vyrų, moterų Ir valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis Ir seredomls tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tet Wentworth 3000
Res. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL ,Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠGYDYTOJAS IR CHIRURGAS !
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai-! _
člu — viršuj Belsklo-Rakščio aptle- 1
kos) po nr. 2423 West Marųuette Rd. Val-: 2 5 P° P'etų, 7 Iki 9 vak.
Valandos: nuo 2 iki 4 po plet. Tel. arto c n i-t? • a
Prospect 1930. Diiice: 44o9 S. California Avė.

Senas ofisas toj pačio] vietoj:

Phons Bovlmrd 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes nutari
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Anburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas

4603 S. Marslifield Avenue
Tel. Boulevard 9277

B=5=

Naujausio iš
radimo su ge
riausiais pa
tobulinimais 
ambulansas 
(ligon veži
nu s) jūsų pa
tarnavimui 
dieną ir nak
tį-
Skaudžiai su
žeistus ar su
nkiai sergan
čius švelniau
siu būdu nugabename į ligoninę. Taigi nelaimėje ar ligoje kreipkitės į:

. F. EUDEIKIS KOMP.

4605-07 So. Henmitage AvenueI

Tel. Yards 1741 arba 1742

A. PETKUS
GRABORIUS

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

Tel. Victory 4088-89 
Res. 4424 S. ROCKWELL ST.

Tel. Vlrglnia 1290

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

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

Pastebėklt mano iškabas 
Vai. 9:30 ryt Iki 8:30 vak. Seredo- 
mls 9:30 iki 12 v. Nedėliomis nėr 

skirtų valandų. Room S 
Pitone Canal 0523

NAUJAS IŠRADIMAS
Kurio svietas per šimtus metų lau

kė. tai jau yra gatavas.
T. A. D. tonlc būdamas vienoj 

formoj, o gydo daug ligų. tūkstan
čiams žmonių pataisė sveikatų, o 
dar milijonai nežino. Tai ir tu, bro
lau ar sesutė, nekankyk savęs dan
gaus, o reikalauk tuojaus Iš savo 
aptiekos arba tiesiai iš

T. A. D. PRODUCTS 
3133 Ko. Halsted St. Chicago, III.

Telephone Central 6926

F. W. GHERNAUGKAS
ADVOKATAS

134 North La Šalie Street
CHICAGO, ILL.

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

Tel Rcosevelt 8710 
Vai. nuo 6 iki 9 vai. vak.

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

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

Tel. Randolph 6130-5131. Vai. 10-5 
Vakarais: 2221 W. 22nd Street 

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

Tel. Canal 2552

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 Bo. La Baile St., Room 1791 
Tel. Randolph 0331-0883 Vai. 9-9 

Vakarais
9241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Victory 0561
7-9 vaL vak. apart Panedėllo Ir 

Pėtnyčlos

Telefonas Boulevard 1939

Dn. 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.

4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 Iki 8 vakare. Tel. Boulevard 782# 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1939. Nedėtomis tik pagal su
tarti. •

Nedėlioję pagal sutartį.

39
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JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph 6737

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

Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

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

Ofiso ir Ris. Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po
pietų Ir t Iki 8 vai. vakare

Res. 3201 S. WALLACE STREET

DENTIST AI
A. L. DAVIDONIS, M. D.

4910 SO. MICHIGAN AVENUE 
Tel. Kenwood 5107

Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare

apart šventadienio Ir ketvirtadienio

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

Office Boulevard 7143

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4943 So. Ashland Arena. 
Ant Zaleskio Aptiekos

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6223

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

Nedėlioj: 10 — 12 ryto 
---------------------------------- -— -T—— ■
Tel. Canal 0267 Res. ProsDec»*|4i4

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED 8T.
Rezidencija 6600 So. Arteslan Ava.
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų 

6 iki 8:30 vakar*

TaL Canal 1311

DR. S. A. DŪYVIAT DR. G. I. BLOŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

AKIŲ GYDYTOJAI:

DENTISTAS
2201 WEST 22nd STREET

(Kampu Leavltt Bt.)
Valandos* Nuo 9 Iki 13 ryto 

nuo 1 iki 9 vakare
Seredoj pagal sutarti

tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 10—13 nuo 3—4 po

pietų: 7—3:34 vakaro 
Nedėliomis 19 iki 13 •

Telef. Midway 2880
Boulevard 7589

Rez. Hemlock 7091 Tel. Boulevard 1441

DR. A. P. KAZLAUSKIS OR. V. A. ŠIMKUS
Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 West 35th St.
Kampas Halsted St. 

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

Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare

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

Gydytojas, Chirurgas Ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 Pu p.

T—9 vakare

Tel. Cicero 2962

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

DENTISTAS
4901 W. 14 St. Cicero. III

X-Ray Ir Gas
Valandos: 10-12 ryt., 1:80—5 Ir 6-9

DR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 20
vai. vak. Seredomls Ir Ned. susitarus metus kaipo patyręs gydytojas, chl- 
_____________________________________  rurgas ir akušeris.

J
J. P. WAITCHUS

LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Franklln 4177
Nuo 9 Iki 1 Išėmus Subatas

i

52 East 107-th Street
Kampas Mtrhlgan Avė.

Tel. Pullmin 3950
Nuo t iki 9 vak. Ir Subatomla

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių {tempimą kuris 
esti priežastį ingai vos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt). Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractus. 
Atitaisau trumpą regystę ir tolimą 
rtgystę.

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

Speciale Utyda 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.
i Tel. Boulevard 7589

Gydo staigias ir chroniškas Il
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

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

Įsitaisė modemišką ofisą po
num. 4847 W. 14 St. Cicero,
III. Pirmiau l)r. Gussen ture- ™uo ~. 12 p,etų ,rnuo 6 Iki 7:30 vai. vakare.
jo ofisą North Sidėj, o Cice- < r a“ Tel. ofiso Canal 3110 Rez. So. Shore
roj laikė skyrių. Dabar Cice- 2238, arba Randolph esoo. 
roj susilaukė tiek pacientą, *
kad North Sidėj skyrių užda
rė.

Dr. Gusseno pacientai jo 
darbu pilnai patenkinti. Be to 
Dr. Gussen ineina į dabartinę 
žmonių sunkią padėtį, tai yra 
atsižvelgdamas į bedarbę, par 
tarnavimą teikia už prieina
mą kainą.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
,Nuo 10 Iki 12 dieną
Nuo 2 lkl 3 po pietų.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedšl. nuo 10 Iki 13 dieną

Latera.no


r

DRAUGAS Pirmadienis, Birž. 23 d., 1930

44 Draugo” Piknikas Bus Liepos 13 d. CHERNAUSKO DARŽE 

Justice, Illinois

IŠ SLA. SEIMO.
Priesaika ir socialistai.

V aka ryk šč i u i nubalsuota 
priimti naujosios konstituci
jos viršininku priesaika, kuri 
baigiasi žodžiais... “taip man 
Dieve padėk!” socialistams 
pasirodė per dideliu gerklėje 
kaulu ir dėlto, posėdi atida
rius, birželio 20 d., jie susita
rę pradėjo reikalauti, kad tas 
klausimas butu persvarsty
tas, nes balsavimas esą buvęs 
neaiškus ir prezidentas esą 
kaž kaip tą susukęs. Tokia 
misterija, kaip Grigaičio dien
raštis rašė, socialistams daro 
skriaudą, nes pančioja ją są
žinę, nes jie netiki į Dievą. 
Kįla diskusijos. Socialistai su 
Grigaičiu prieky reikalauja, 
kad klausimas būtų iš naujo 
perbalsuotas, tautininkai ir 
katalikai (kurią keletas dele
gatais buvo) sako, klausimas 
sykį nubalsuotas ir užtenka. 
Prezidentas Gegužis susipran
ta, kad ši priesaika gali būti 
jam amžinas pirštu badymas 
iš socialistą pusės, norėda
mas “nusiplauti” rankas, 
priesaiką su “taip Dieve man 
padėk!” duoda iš naujo bal
savimui — priimti ar atmesti. 
Ir vėl “misterija”! Didelė 
balsą didžiuma už. Trukšmin- 
gas rankomis plojimas. Gri
gaitis ’nubalsta. Kad delega
tai nepastebėtų tokios jo mi- 
zernaus veido permainos, du
mia iš salės. Vienas delega
tas sako garsiai; “Grigaičiui 
jau nebus progos būti kada' 
nors SLA. viršininku.”

Advokatą ginčai.
Svarstant tolymesnius SLA. 

naujosios konstitucijos projek 
tus, kuriuos pagamino Įsta
tų Komisija su adv. Jurgelio- 
fiin, kaipo komisijos pirminin
ku priešaky, priėjus prie skun 
dą ir apeliaciją komisijos kį 
la ginčai advokatą tarpe. 
Jurgelionis siūlo savo pro
jektą, Bagočius, Skundą ir A-

peliacijos Komisijos pirm., 
savo. Kįla jų dviejų tarpe 
ginčai. Bagočius kalboje pa
sirodo “drūtesnis” už Jur- 
gelionį, kurį pradeda laužti, 
bet Jurgelionis visgi laikosi 
savo, ką Bagočius negarsiai 
pavadina “steain roll”. Ga
baus delegatai, netekę kan
trybės, supyksta ant abiejų 
“lajerią

jektą bei Bagočiaus pataisymą 
didžiuma balsą atmeta. Palie
kama po senovei Broliai 
(kaip Jurgelionis ir Bagočius 
ginčuose viens kitą vadino) 
vėl susigadija.

Pildomoji Taryba.

munistų kandidatus savo de
šinę kėlė didelis ją nepriete
lius — adv. Bagočius, kas/ sa
lėje sukeldavo daug juoko. 
Iš komunistu frakcijos seimo.

Komunistą frakcijos seimo 
Meldažio salėje, svarstymai ė- 
jo gyvesniu tempu, negu pas 
“tautiečius” Lietuvių Audi 

joj. Tarpai, kada komisi
jos ką nors veikdavo, buvo 
sunaudoti ugningoms prakal
boms ir rinkimui aukų bilai'

ir Jurgelio™ pro- veg(L Pel. dyi dieni komunistai

sukėlė netoli $1,000.
Bet ir komunistų paskuti

nės dienos po pietinė sesija 
buvo nuobodi. Mat laukta ko
misijos, kuriai pavesta SLA. 
traukti teisman, grįžtant nuo 
advokato su žiniomis. Komi-

Popietinėj sesijoj nutraukta 1 sįja sugrįžo vėlai ir pranešė 
naujos konstitucijos projektų inelinksmių žinią, kad numa- 
svarstymas, o einama prie is- tytas advokatas atsisakas bilų 

vesti, tat paimtas kitas. Pir-rinkimo Pildomosios Tary
bos. Veik vienbalsiai išrenka
ma tie asmenys, kurie kuopą 
balsavimuose gavo daugiau
sia balsą: prez. S. Gegužis, 
vice-prez. A. Mikalauskas, 
sekr. P. Jurgeliutė, ižd. K. 
G,ūgis, iždo globėjai, M. Ra- 
ginskas ir J. Januškevičius, 
dr. kvotėjas Klimas, redakto
rium Vitaitis. Komunistą 
kandidatai Į Pildomąją Tary
bą gavo vieni po vieną balsą, 
kiti — 0. Už kaikuriuos ko-

miausia esą reikia visiems ko
munistų delegatams pasira
šyti po pareiškimu dviejose 
kopijose ir kiti formalumai, 
atlikti, kas ir padaryta. Be 
to, plačiausia instruktuota

delegatai, ką jie turi veikti 
parvažiavę namo, kokius ra
portus kuopoms išduoti ir tt.

Piklomojon Turybon komu
nistai išrinko “darbininkų są
rašo” pastatytus kandidatus, 
būtent prez. Bacevičių, vice- 
pirrn. Petronj, sekr. Ješkevi- 
čiutę, ižd. Salaveičiką, iždo 
glob. Jusiu ir Joneikį, dr. 
kvotėju Dr. Palevičių, naujo 
SLA. organo redaktorium Mi- 
zarą. Visos komunistų kon
troliuojamos kuopos mokesčius 
siflsiančios naująjai Pildomą
ja! Tarybai.

Komunistai savo seimą bai
gė vakare, birž. 20 d., ugnin
gomis prakalbomis, o sočial- 
tautininkų frakcija šeštadie
ny

Vadinas, nuo dabar prasi 
dės arši kova SLA. Bus triuk
šmo, bus visa ko. Kas iš to j 
išeis ir kuo ta kova baigsis

tik ateity galėsime sužinoti.
Rap.

NAUJAS TEATRAS

tai bus gražiausias judamųjų 
paveikslų teatras Chicagoj. 
Naujasis teatras yra nuosa
vybė Balaban — Katz teat
rų kompanijos.

REAL ESTATE

DIDELI BARGENAI

Birželio 27 d. atsidarys nau
jas teatras prie Mihvaukee ir 
Lawrence avė. Vadinsis Gate- 
way Tebater. Sakoma, kad

NĖR
DAUGIAU
RAUMATIZMO
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medai Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą dėl 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Nė naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai” vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

-tVfANOIMPRoto.
HAARLEM OIL

Latvijos generalinis konsu- 
lis'Chicagoj A. B. Lule pra
nešt*, kad; Latvija, imsianti da
ly v ūmo Chicagos pasaulio pa
rodoj 1933 m.

MARQDETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

auksinių Ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
lio, pianų rolių, 
rekordų Ir t. L 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chic&go.
Telefonas HEMLOCK III*

ĮVAIRŪS KONTR AKTORIAI:

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau {vairiausius namus prieinama 
' kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6526

Wxri. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VAI.LEY 
PRODUCTS

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

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

Enamel Indai buvo 
$1.60, dabar 98c.

Išlaukinė garantuota maliava 
tamsios spalvos, buto 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.

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

AUTOMOBILIAI

WILLYS, WILLYS KNIGHT 
IR WHIPPET

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažų kainų.

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
: kreipkitės J mus

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

Ciaudie birželio 23 d. 
“SON OF THE GODS”

Dalyvauja Ricbard Baitbel- 
meps, Constanee Bennctt ir ki
ti garsus artistai.

= • WHITE SOX MOTOR SALES

610 West 35 Street
Tel. Yards 0699

NAUJI GENIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE

PRANEŠIMAS.

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

Vitaphone Vodevilio aktai 
Kalbantieji paveikslai, dai į 

nos, muzika, pasaulio žinios 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p

Kaina $845.00 F. O. B.
Jei manai pirkti karų. pirmiausiai 

ateik pas mus ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius už žemų kalnų.

Taipgi turime ivalrlų Įvairiausių 
i vartotų karų už labai mažų kalnų.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: Vainoras, J. Laskys 
Tel<-ronas I.afajctte ««««

3962 Archer Avenue

Automobilių pirkėjams Ir savinin
kams pirm pirkimo naujo karo šir
dingai prašom atsilankyti Ir pama- CTAVTPV nTttTTT CTCTC
tytl naujus 1930 Nash automobiius L>lxSULiOINlo
sul vėliausios mados automatiškais j MOLIAVO.JIMO KONTRAKTORIUS 
įtaisymais. Spo.rt Royal tekiniais Ir . Poperloju, moliavoju ir atlieku vl- 
kltais Ištobulinimais, kokiais tiktai j sokias namų dekoracijos.
Nash ga.l papuošti- Už tokias prl- | Darbas garantuotas, 
einamas kainas pas
BALZEKAS MOTOR SAUS J

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 208,2

AUTOMOBILIŲ CHAMPION AS

B U I C K
Per 2tt Metus Užima Pirmenybė.

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

4400 Archer Avenue
Virglnla 2400 

1 Blokas Nuo Kedzie Avė.
JONAS SLEGAITIS
LIETUVIS PARDAVft.IAS •

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. 
Musą patarnavimu pilnai bu
sit užganėdinti.

Pristatom į visas miesto da 
lis.

Tel. Humbold 5230
Rez. Armltage 3857

MAJESTIC FLORIST
1711 ELI.F.N STREET

Gėlės, vainikai vestuvėms, pogra- 
barnu Ir kitokiems reikalams.

JUSTINAS P. ANTANAVIČIUS
' ■' Savininkas

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

er daug metą.
3200 SO. HALSTED ST.

PUIKIAUSI KARAI

DE SOTO, REO IR 
PLYMOUTH

Pigus važinėjimas.
Labai Žemos Kainos

Didžiausias pasirinkimas Vartotų 
Karų už Labai Pigių Kainų.

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

VIENATINĖ LIETUVIŲ 
AGENTŪRA

GENERAL MOTORS

PONTIAC IR OAKLAND

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS, Sav.

806—8 West 31 Street 
Td. Victory 16*8

NEGIRDĖTAS BARGENAS
2 flatų mūro namas, po G 

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

10 APl’. NAMAS 100% IŠRENDUO- 
TAS.

$10 ,000 cash 9-4 kamb. 1-3 kamb. 
naujas, mod. kaina $58,000. Ineigų 
$8,000. J. P. McGee, 4017 No. T.roy. 
Junipor 5322.

Pigiai did 5 kamb. nam. 7 p. 
augš. beizmentas. mieg. porčius, 
2 karų ga-r. $3,900, įmokėti $2,000, 
geros išlygos. Sav. 4737 W. Erie. 
Tel. Mansfield 0264.

Bargenas 5 kamb. plytų bung. 
furn. apš. 1 karo gar. Sav. 5036 No. 
Tripp Avė.

J. YUSHKEVVITZ
REAL ESTATE 

Darome įvairius legalius 
dokumentus, apdraudžia- 
me namus, autoknobilius 
ir kitokias n uosavybes.
2433 West 69 Str.

Telef. Prospect 3140

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

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EKPRESS

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

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

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir j 
kitus miestus.

PAUL M. SMITH & CO.
REAL ESTATE 

LOANįS & INSURANCE
Perkam, parduodam, mainom na

mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinltės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas, 
2nd amortgage ir parūpinant 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei
singas ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avenue

Tel. Lafayette 0455

Naujas 5 kamb. bung. k. v. šita. 
stiklinis porčius, ųžuolo ir beržo 
trlmas. Ims lotų į mainus. 6309 Hen- 
derson. Tel. Avenue 6332.

Tuoj reik parduoti 6 kamb. mo
derniškų bungalow, karštu vandeniu 
šildomas. Kaina $9,600. Parduosim 
už $8,000. Įmokėti $3,000. 2703 S. 
62 Avė. Cicero, III.

MORGIČIAI-PASKOLOS

2 fl. frontas cem., 4-6 kamb. 1 
blokas Gage Pk. lotas 50x125, jėla 
išbrukuota. $7,200. Mažai įmokėti.*-" 
Sav. 3503 W. 60 Šit

Pardavimui 5 kamb. namų. Pigiai. 
Kreiptis nedėlioj. 7216 So. Oakley 
Avė.

Phone Republic 4949

PETRAS GRIBAS
Moliavujimo Kontraktorius

Mes moliavojime, dekoruojame ir 
išpoperiuojatne visokius namus. 
Musų kainos labai preinamos ir dar- Į 
bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausia.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MOROICIV
Skolinam pinigus ant medi

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

Public Mortgage Exchange
S. L. FABIAN, Mgr.

809 West 35th St.
~~ SKOLINAM-PINIGUS ”

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

J. NAMON & CO.
6755 So. Western Avė.
Telefonas Grovebill 1038

IŠRENDAVIMUI

2 flatų plytų namas, 5-5, k. v. 
šiid., porčius, 2 karų gar. prie
šais naujų Parkų arti mokyklų. Pi
giai. Sav. 5036 No. Tripp Avė.

6 kamb. nam. 9350 Throop St. 
Pigiai, plyt. akmuo, ųžuolas, k. v. 
šiid. žibalo šiid., 2 karų plytų gar. 
lotas 50x125. Kreipkis į namus.

Parsiduoda 2 flatų, plytų najmas. 
Sav. 1915 Balmoral avė.

6 kamb. rezidencija, gar., žiba
lo šildyt. 30 pėdų lotas. $7,500. A- 
gentų nereik. 2332 No. LawndaJe 
Avė.

5 kamb. did. plytų bung. No. Aus- 
tln, 2 karų gar. 2 porčiu, k. v. šiid. 
autom- vandens šlta.,v elekt. šald. 
kaina $11,500, l|50 No. Linder avė. 
Mcrrimac 9114. Agentų nereik.

GREITAM PARDAVIMUI,
Turi parduot 2 flatų. plytų na

mų. 5-5, mieg. kamb., žibalo šiid., 
2 kai^j gar. Hemlock 0986, 6231 So. 
Talman.

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojlmo Kontraktorius

Maliavų ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas atakas.

2334 So. LEAVITT ST. CHICACO

WM.BENECKIS
MA LEVO JU IR POPIERUOJU 

Naujausios mados poplcra. 
Pigiai. Greit. Darbų garantuoju 

Reikale telefonuoklt 
Lafayette 75 54

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

Rendon 6940 South Park, 2-ra«. 
6 kamb. štymu Sild. naujai ištais. 
Sav. 1-mani augšte.

, 6145 Halsted. Rendon 5 did. švies,
ktlib. štym. šiid. klet. med. gera 
transp. $50. Trlangle 0196. 

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

MUSŲ BARGENAI
DIDELIS NUPIGINIMAS KAINŲ ANT DAIKTŲ 

JUMS REIKALINGŲ
Kviečiamo pasinauduoti musą nupigintomis kai

nomis.
Ypatingai dabar nupiginome kainas ant White 

Lead, įvairių maliavų ir aliejaus.
HARDWARE & PAINTS

A. M. BUTCHAS, Savininkas 
4414 South Rockwell Street 

Telefonas Lafayette 4689

Nauji rak. 3 kamb. apt. $120 sub- 
lease, renda $45. 3-člas fl. 634 Ros- 
co. Tel. Blttersweet 8922

Parloriaus setas, lovos, bufetas. 
Flatas rendon. Mrs. O'Hare, Ratl- 
cliffe 4373.

HOTELI8 — fornlštuotas, didelė 
salė, ledaunė, laiveliai, maudynės. 
$22.000. J. Gletzen, Okauchee, Wls.

Bnrber-Beauty šapą, $260 iki $325 
sav. 2 barberiai. Sav. geran llstas. 
1502 Jarvls avė.

i SIUVIMO Ir valymu, 4 kamb pa 
gyv. gera vieta. Del ligos parduo 
sim už Jūsų pasiūlymų. 3607 Fui 
lerton.

DIDELIS BARGENAS.
2 flatų po 6 kamb. kampi

nis muro namas netoli lietu
vių bažnyčios Brigbton Par
ke ir netoli karą linijos. Kai
na pigi.

4 flatų 2 po 4 ir 2 po 5 
kamb., naujas pirmos klesos 
mūrinis namas, 3 karą gara- 
džius, elektros ice boxiai, tai- 
lių sienos toilete. Parduosim 
už prieinamą kainą arba mai- 
nysim ant mažo namo ar lo
to. Savininkas

JUOZAS VILIMAS 
3556 So. Rockwell St. 

Virginia 2054

F A R M O S

1 Daržas 10 ak. 8*4 ak. 4 m et oren- 
. dlžų medžiai 5 kamb. mod. bung.

202 N. E. 2 avė.I A. H. Gar'.and, 
/Mitrai, Fla.

-4-

Hlirvtmo, valymo vieta pagyv. ge
ras biznis. 3806 No. Western avė.

Groc., Dsl. nėr konkurencijos, K 
kamb. Pigiai remia. Geras biznis. 
4642 Kennicott, Avenue S669

Mainymui 640 ak. renčlus, N. Mex. 
nėr skolų už namus Chicagoj. Dora 
McKlnney 824 Leland.

MT88OURI FIRMA 
Pardavimui — Pigiai.

200 ak.'arti Cc/umbla, tinka pauk
ščių Ir pienę ukiul. Slsson, 5031 
Cottage G rovė avė.


