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PAKEISTI FEDERUOTA VALSTYBE

NAIKINAMI KRŪMOKŠNIAI IR SĄŠLAVOS

Iš L. R. K. S. A. Seimo

SKRINDA 1 AMERIKĄ 

PER ATLANTIKĄ

“MAŽOSIOS ENTENTES” 

SUVAŽIAVIMAS

BALDONNEL, Airija, birž. 
24. — Iš vietos orlaivių sto-

BERLYNAS, birž. 25. — 
Tatruose, Čekoslovakijoj, “ma

ties šiandie anksti ryte, 4:25, žojį ententė” turi suvažiavi- 
,(Chicago laikas — 10.-25 pir
madienio vakare) orlaiviu 
Southern Cross per Atlanti- 
ką Į New Yorką išskrido bri
tų kapitonas Charles Kings- 
ford—Smith su trimis padė
jėjais.

Per radio iš orlaivio gauta 
žinių, kad skridimas gerai se
kasi. Jie tikisi New Yorką pa
siekti i 35 valanda^?, gal kiek 
daugiau.

1:30 popiet šiandie gauta 
radiograma, kad praskridę a- 
pie 80») mylių. Iš ' Airijos j 
Newfoundlandą tiesia linija 
yra 1,700 mylių.

mą.

Anot žinių svarbiausias su
važiavime klausimas būsiąs 
visomis išgalėmis kovoti ga
ilimu Hapsburgų dinastijos 
grvžimą Ungarijos sostan.

PATARIA INDIJĄ PAKEI

STI JUNGTINĖMIS INDI

JOS VALSTYBĖMIS

TURKIJA PRIEŠ BOL

ŠEVIKUS

ISTANBUL, birž. 25. — 
Turkija pakilo kovoti bolše- 
vistinę Rusiją, kur ‘žiauriai 
persekiojami turkai musulmo
nai, kur daug turkų maldos 
namų uždaryta ir patys tur
kai persekiojami ir žudomi.

LONDONAS, birž. 25. — 
Simono komisija paskelbė an
trąją savo reporto dalį apie 

• Indiją. Komisija pataria ir 
siūlo Indiją paskirstyti j dalis 
ir tas dalis sufederuoti, ty. 
sujungti federacijon, kad iš
eitų “Jungtinės Indijos Val
stybės.“

Anot komisijos, pirmiausia 
turėtų būt atskirta Burma, 
paskiau po ilgų metų būsią 
pagalvota apie Indijos laisvę.

INDIECIAI KULKASVAI- 

DŽIAIS ŠAUDOMI

Turkų laikraščiai nurodo, 
kad kituomet carai mėgino iš- BOMBAJUS, birž. 25. — 
naikinti turkus musulmonus, i1 Arti Lahore vienam sodžiuj 
Bet vietoje turkų jie patys Į Mečiai atsisakė britų poli- 
išnyko. Taip gali įvykti ir su cijai parduoti maisto. Tada
bolševikais.

CHOLERA FILIPINŲ 

SALOSE

NIAGARA FALLS, N. Y.-masonis, Miekeliūnas. Ūpas 
| (Telegrama). — L. R. K. S. 8eras*

iA. Seimas atsidarė iškilmin-i J• A. Miekeliūnas.

• , • , ... 1 Iš Seimo prezidiumo sąsta-gomis misiomis, kurias laike; r *
• , .. . , to matyti kad delegatą did-
Ikun. Gelumbis. Pamokslą sa-k. j . , ,. .iziuma sudaro dabartines cen- 
i ke kun. Miliauskas, Sus-mo įro vaj(iykos, šalininkai ir dėl 
j dvasios \ adas. Delegatų 115. [to jokių valdyboje ir Sus-mo 
į Prezidiuman Įeina: pirm. Šau- • reikalų vedime atmainų ne- 
Įčiūnas, vice-pirm. Sutkus, ra-tpramatoma. Seimo pirm. Šau- 
štininkas Zujus, antras rast. įčiūnas yra iš Kingston, Pa., 

i Mačiulis. Įnešimų komisija: vice-pirm. p. A. Sutkus iš 
Šeimis, Venslauskas, Vencius. |Waųkegan, Ilk, sekr.; p. Zu- 
Skundų; kun. Garmus, kun. jus, “Garso“ red., o p. J. Ma-

i Norbūtas, adv. Česnulis, Tu- čiulis iš Brooklyn, N. Y.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Pasadena mieste, Kalifornijoj, įsigyta ypatinga mašina naikinti krūmokšnius ir į 
vairias sąšlavas. Krūmus, medžių šakas ir sąšlavas darbininkai verčia į dideles po-.kimų daviniai į Klaipėdos mie- 
žemines žiotis. Viduje gi tai visa sumalama į piukles, kas paskiau lengva sudeginti, sto seimelį (tarybą) taip at-

KOKS IŠRINKTAS KLAI- du dabar jau galima, padaryti
PĖDOS MIESTO SEIMELIS išvadą, kad ligšiolinė magis

trato politika ateityje daugu- 
Oficialinėmis žiniomis, rin- mos pritarimo neturės. Magis

tratą palaikys tik 13 balsų

arba kitkam panaudoti.

MpKSLO METŲ UŽBAIGA Quigley Seminarijos fakul
tetą sudaro, be tų penkių pir
mutinių kunigų, kuone vieni

QUIGLEY SEMINARIJOJ

—————— ,
CHICAGO, III. Birželio] *į0j,, §eminarijoj ėję mokslus

18 d. Quigley Seminarijoj į- j<uriįgaį jr pasauliniai, 
vyko mokslo metų užbaiga. šįmet mokslus baigė 87 jau- 
Kaip 10.-30 ryte Švenčiausio- nuoiįaįe Ateinantį rudenį visi 
jo Vardo katedroj buvo pa- įsfoja j aukštesniąją Semina- 
maldos - iškilmingosios šv. nja _ gt Mary ()f the Lake>
Mišios, akyvaizdoj Jo Emine
ncijos Kardinolo Mundelein.

Tą pačią dieną minėta 25! 
metų sukaktuvės, kaip ši Se-1 
minarija įkurta.

' Ši Priruošiamoji Seminari-1 
ja įkurta 1905 metais arkivy-j 
skupiją valdant a. a. arkivys-

Mundelein, III.

,(1,5 ir 11 sąrašai). KE.

Poroje nesutikimų aukos

Kriminaliniam teisme tei-

'f6do: iš 20,686 turėjusių teisę 
balsuoti, balsavo 15,435 žmo
nės. Iš šio paduoto balsų skai
čiaus 51 balsas atpuola (rin-

NAUJAS ĮSTATYMAS

Ministerių kabinetas savo 
siamas A. Belak, 40 m. Kai- kimi} komisijos pripažinti ne- posėdy priėmė visuotinio ūkio 
tinamas nužudyme savo žmo- teisėti) ir tokiu būdu teisėtų j,surašymo įstatymo projektą, 
nos, su kuriąja turėjo divor-.balsų skaičius siekia 15,384 ; “R.“
są. Teisme prieš tėvą liudija arba 74,5 proc. visų turėju- ----
jo 10 metų duktė. Kita vyrės-J šių teisę balsuoti. Pirmas s<‘)’ SEyjLLE MIESTE DARBI- 

•nioji duktė stovi tėvo pusėje. Tašas (Boettclier) Klaipėdos NINKU STREIKAS

----------------------- miestelėnų sąjunga gavo 9331 _________
Praleistas didelis karštis balsus; antras (Palavykas) SEVILLE, Ispanija, birž.

, a i Užvakar Chicago pergyveno lietuvių darbininkų 674 bal.. 25 — šiame įillėUe .HM
LHICAGUJfc [didelį karštį. Keletas žmoni, k“yrtaa (Pan,™rs> ,8ocildd®-[visuotinas darbininkų stnJ-

mokratų - 2,836 bal.; penk-lkas gukeltos prie§valdišk<^
Sveikstąs pašautas kūdikis[Psniai Silum08‘ Vakare “«•“ X (3^7 demonstracijos, iš kurių kilo 

atvėso, gi vakar gryžo vidų- 1 ia ((KomunistaiJ kruvinos riaušės. Šimtai dar-
BiržeHo 4 d. vakare Mrs.įtinis oras. bal.; šeštas (Vanagaitis) lie- įninku sužeista. Policijai pa-

kupui Qnigley ir išpradžių bu-'’Stensland, 6660 Octavia avė., ------------------------- tuvių namų savininkų — 457 -geib()n pajaukta tautinė gvar-

mirė. 4:00 po-piet buvo 97 lai-

įivo vadinama “Katedros Ko- 'Sėdėjo namų priešaky. Ant 
legija.“ Pirm jos įkūrimo ar- rankų laikė kūdikį berniuką 6 
kivyskupas Romon pasiuntė mėnesių. Netolies vienas vai- 
monsignorą Purcell ir kitus kas šaudė į taikinį (skydą), 
keturis kunigus studijuoti au-[ Kulipka smogė i kūdikio gal

Cbicagoj vakar atidarytas 'Bal.; septintas (Peick) 
tarptautinės organizacijos (iaakai ~ L02n baL; aštuntas gtuota Įvesta žinioms cenzu-

amati-• dija. 14 darbininkų vadų are-

“Rotary” suvažiavimas. I <La C»alre> vaidininkai - ra Tau,jnė rfijs
----------------- : 1,618 bal-; devintas (Sahn- ,iuoja nes pramato.

,waldt) uosto darbininkai - „i „auji sumišimai.
133 bal.; dešimtas (Rosteck)
namų savininkai — 624 bal.; Streikas iSkil° miruR vieTiai 
11 (Adelmanr.) demokratų darbininkei. Darbininkai tvir-

kulteto branduoliu. Monsigno-į Dabar prane5a kad kūdikisHiai užPuolė keleivinį laivą a- S™!* — 424 ba,i 12 (B™c- tma, kad jinai mirus demon-
T> H lt 1 JJanar P’aneha> Ra(l RUU1K1S . r J* k tikinčiniu susivieniii- stracijų laiku sužeista. Sevilleras I urcell paskirtas iekto-. gvejkg^g gu kujjpj<a galvutė-f Kongmoon upeje, irz a0‘

•___ i____  T 1 ; . imas — 865 bal.:

policija prieš susirinkusius in- kštuosius mokslus. Jiems gry- vutę. Paimtas į ligoninę, bet
ifliečius atsuko kulkasvaidžius.'žus, įkurta Seminarija ir šie
Virš 1<M) sužeista, 50 areštuo- kunigai buvo Seminarijos fa-

; ta.

kulipkos negalėta išimti iš ga
lvos smegenų.

PLĖŠIKAI KINIJOJ

HONGKONG, birž. 25. — 
- Kariškai apsitaisę kinic-

MANILA, birž. 25. — Anot 
žinių, Bantayan salose iškilo! 
aziatinė cholera. Daug žmonių 
miršta. Visa nelaimė, kad žmo[ 
nės nenori išduoti susirgusių, j' 
Juos slepia.

UŽDRAUDĖ TOLIMUS 

1 SKRIDIMUS

VERSTINAS KAREIVIA

VIMAS MEKSIKOJ

MEXIC0 CITY, birž. 25. 
— Karo sekretorius Amaro 
iškelia sumanymą Meksikoj į- 
vesti verstiną kareiviavimą.

ISTANBUL, birž. 25. — 
Turkai pradėjo darbuotis bū
tinai surasti savo paėjimo pė- 
dsakius. Anatolijoj atliekami 
kasinėjimai.

MENICO CITY, birž. 25. 
Meksikos prezidento parė

dymu visiems Meksikos ka
riuomenės lakūnams uždrausti 
tolimų skridimų mėginimai.

ANGORA PALIETĖ VĖTRA

t ISTANBUL, Turkija, birž. 
i25. — Naują Turkijos sosti-

rium, kurs ir ligšiol eina tas; 
svarbias pareigas.

Pirmaisiais metais mokslas! 
pradėtas su 45 mokiniais. Pa- [ 
skiau buvo daugiau kas me- 
itai. Pasirodė permaža vietos. 
Atvykus į Chicagą arkivysku 
pui

je-

Miesto tarybos komitetas 
išsprendė nestatyti jokių kliū
čių policijai vesti kovą pikta- 

Mundelein, Seminarijai1 dariams. Pradėti komiteto ta-

mylių į pietų., nuo Kantono.;™“8 - 865 bal.; 13 (Pigracl,) gubernatorius gi pareiškimu
_____________ Keletą -žmonių pašovė ir apie'«kio parlija ~ ’’337 bat To’ UŽg'“‘___________________

Nestatys kllūilą policijai 1180 pagrobė, kad gauti išpir-įku budu į tarybą pravedė:
kimą. Laivas apiplėštas.

VARU ĮSIVERŽĖ I PARLA

MENTO RŪMUS

pirmas sąrašas — 3, antras '• Liepos 11 d. Chicagon at- 
'į — 3, trečias — 2, ketvirtas — .vyks admir. Byrd, gryžęs iš

7, penktas — 9, šeštas — 1, pietinio žemgalio.
septintas — 3, aštuntas — 4. 
devintas nė vieno, dešimtas — CHICAGO IR

pastatyta naujas puošnus įrodymai susekti policijos tar-, CAIR0> Egiptas,>irž. 25.i2» vienuobktas — 1, dvyliktas KftS. — Dailus oras; ki 
ruimingas būtas ties Chestnut i Pe įsigyvenusius jiapirkimus — Naujas Egipto ministerių1— 2 *r tryliktas — 3, iš viso siau.

APYLIN- 
kiek vė-

. ___ jas Egipto ministerių i
gat. arkivyskupo (Juigley at-1 " ^bravimąsi ,u piktadariai, kaWnetas aill( dieniĮ ,Mpen. 40. 
minčiai. pavedami tolaus tęsti nau- (,avo par|aI„p„t„ aasiją

policijos viršininkui. kiems mėnesiams. Parlamen-25 metų laikotarpiu keturi 'Jarn
nę Angora palietė baisi vėtra [ tūkstančiai jaunuolių mokėsi 
su lietum. Daug namų ap- išioj Seminarijoj. Iš jų vienas
griauta ir užlieta. Šaligatviai 
įsuardyti. Sugadintos vaikų 
žaismavietės. Septynerių me- 
itų darbas į pusvalandį sunai
kintas.

tūkstantis įstojo į aukštesnią
ją arkivyskupijos Seminariją. 
Iš to tūkstančio 342 jau yra 
kunigais, gi 350 dar eina mo
kslus.

Dawes vyksta atgal į 
Londoną

Ambasadorius Ch. I)awes 
vyksta atgal į Londoną atli
kęs reikalus Chicagoj. Tie rei
kalai, tai pasaulio paroda.

to rūmai apstatyti policija, 
i Pirmadienį parlamento at
stovai per policijos eiles įsi- 
įgavo į rūmus ir ten atliko 
trumpi} posėdį. Paskiau išsi
skirstė, kada valdžia pradėjo 
grąsinti atstovams.

Tenka pažymėti, kad 
šių metų Klaipėdos savival
dybių rinkimus lietuviai lai
mėjo tris vietas ir dabar tu
rės taryboj, šešis atstovus. Ko
munistai vieną vietą pralai
mėjo. Socialdemokratai laimė
jo dvi vietas, valdininkai pra
laimėjo tris vietas. Tokiu bū-

PIN1GŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų -..$10.00 

Britanijos 1 sv. sterL 4.88 

Francijos 100 frankų 3.91 

Italijos 100 lirų 5.23 

Belgijos 100 belgų 13.94 

fiveicaiijoa 100 frankų 19.37 

Vokietijos 100 markių 23.Ž
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DIENOS KLAUSIMAI

SLA. TEISME.

Komunistai patraukė SLA. valdybą 
j teismą, reikalaudami, kad jų išrinktai val
dybai — Bacevičiui, Jaškevičiutei ir kitiems, 
būtą perduota visi organizacijos reikalai ir 
iždas. Teismas eina Chicagoje. Kadangi, ma
noma, jis galės užsitęsti ilgiau, komunistai 
reikalauja uždėti “indžionkšiną”, kad pozi- 

, cijos valdyba — Gegužis, Gugis ir tt. nega
lėtų daryti investmentu ir kitokios piniginės 
apyvartos Sus-me. Jei komunistams tas pa
vyks padaryti, tai jie bus nemažai laimėję.

Nors SLA. yra mūsų idėjos priešų riiiit- 
į koše, tačiau šia Sus-mo nelaime nesidžiaugia-' 

me. Organizacijų tąsymas po teismus, jas silp 
nina ir moraliai ir medžiaginiai. Tuomi ga
dinamas ir lietuvių geras vardas, nes paro
doma, jog lietuviuose nesama vienybės ir kad 
mūsų t%rpc esama grupės komunistų, kurie

fienūi tautai garbės nedaro. yJ-A
Bylinėjimąsis nevien SLA., bet vi

soms organizacijoms daro žalą. Pasėjama mū
sų žmonėse nepasitikėjimo dvasia savomis or
ganizacijomis. Daugiau atsiranda tokių, ku
rie įsitikina, kad kas sava, tai negera, nes 
tik mokama ginčytis, peštis,, bylinėtis, o ne 
dirbti. Nesutikimai, kovos ir teismai vienoje 
organizacijoje, kenkia visų mūsų organizacijų 
augimui.

listai pralošė. Bet čia socialistai pavartojo sa-1 
vo gudrybę. P-nas Grigaitis davė įnešimą^ 
kad naujos konstitucijos projektą užbaigti 
svarstyti kitame seime.

Seimo didžiuma čia padarė nedovanotiną 
nusileidimą, su pasiulymu sutiko ir nutar
tieji punktui bus priimti tik už dviejų me
tų. Čia pasitvirtina mūsų pareikšta nuomo
nė, kad SLA. slysta iš taip vadinamųjų tau
tininkų rankų. Mat, jau dabar socialistai juos 
už nosies vadžioja. Jau nebeišdrjstania 
pasipriešinti socialistams, bedievybės platin
tojams.

Socialistų laikraštis “Naujienos” tuo 
džiaugiasi. Jos sako:

“S. L. A. naujos konstitucijos projekte 
įdėtas žodis, prisaikoje, “Taip Man Dieve 
Padėk”, Seimo nemažam skaičiuje delegatų 
šitas žodis bei sakinys nepatiko. Sakoma, jei
gu S. L. A. sėkmingai gyvuoja laike 30 me
tų, be žodžių “Taip Man Dieve Padėk”, tai 
kokiems galams dabar čia reikalinga. Kiek
viena sesija darėsi vis didesnis ir didesnis de
legatų bruzdėjimas ir kartu vis griežtesnis 
nusistatymas — virš pasakytam sakiniui ir 
kada priėjo galutinas priimtų paragrafų bal
savimas, konstitucijos projektas nebuvo pri
imtas”. , , > fcę

Šis faktas labai aiškiai parodo socialis
tų ir jų laikraščio “Naujienų” veidą. Jiems 
bedievybė rūpi labiau, negu tauta, negu vi
suomenės ir organizacijos gerovė.

“N-nos” primena, kad dėlto ir mūsų 
džiaugsmas buvęs per ankstyvas, kad SLA. 
grįžta prie Dievo. Jos sako: “SLA. liko to
kiu, kokiu buvo iki šiam laikui — grynai 
laisva organizacija ’ ’.

Socialistai nei nemano, “kad ir sekama
me seime prisaikos paragrafas būtų skirtin- 
giau pataisytas negu, kad yra dabartinėje 
konstitucijoje”.

Nors seimo didelė didžiuma norėjo, kad 
prisaikoje būtų įdėta Dievo vardas (dėl to 
mūsų džiaugsmas ir yra pamatuotas, kad 
Sus-mo didžiuma tiki į Dievą), tačiau ačiū 
tautininkų vadų ištižimui ir apsileidimui, 
bedieviai paėmė viršų.

Taigi, šis SLA. seimas dar kartą parodė, 
a) kad socialistams tik bedievybė terūpi, b) 
kad tuo žvilgsniu jie nesiskiria nuo komu
nistų, c) kad “tautininkų valdžia” Sus-me 
yra negudri ir pataikauja socialistams ir d) 
kad SLA. narių didžiuma yra tikintieji, tik 
nesusiorganizavę.

VYTAUTAS DIDYSIS IR KRIKŠČIONYBĖ.
Lietuva pirm Vytauto Di

džiojo laikų buvo stabmeldiš
ka. Nors karulius Mindaugas 
buvo apsikrikštijęs, bet su jo 
mirtimi Lietuvoje mirė ir 
krikščionybė. Ir tiktai trims 
ketvirtdaliams šimtmečio pra
slinkus, kuomet Vytautas Di
dysis atgavo savo tėvo Kęstu
čio paliktas žemes, Lietuva 
tapo apkrikštyta ir įvesta ka
talikybė.

Nors Lietuva pirm to išti
sus šimtmečius buvo apsupta 
krikščioniškų kamiynų, bet, 
kad visi tie kaimvnai kardo

kad mums Vytauto dvasios 
nestinga, kad mes mokame, 
reikalui esant, pasišvęsti lie
tuvių labui.

Katalikai turime kuo pasi
džiaugti, kad 24 metai atgal, 
nors mus čia buvo kur-kas 
mažiau, jau rados vvtautinin- 
kų, kurie, Vytauto dvasios ve
dini, sušaukė pirmąjį Ameri
kos lietuvių katalikų kongre
są ir, išrinkę valdybą, pave
dė jai rūpintis lietuvių rei
kalais.

Kuomet dabar turėsime XX- 
tąjį iš eilės suvažiavimą, tuo-

• * "V •
Socialistų veidas.

Pasaulis yra gerai įsitikinęs, kad socia
lizmas ir bedievybė eina kartu. Apie savuo- 
aius socialistus mes turėjome progos įsitikin
ti praėjusiame SLA. seime, kada besvarstant 
naujos konstitucijos projektą, į valdybos prie 
Raiką buvo įdėtas Dievo vardas ir seimo di- 

.Užiuma su tuo pilnai sutiko. Tam griežtai pa- 
iriešino socialistai. Jie reikalavo antru kar
tą klausimą perbalsuoti, tačiau ir vėl socia-

PRAL J. MACIEJAUSKO GYVENI 
MAS IR DARBAI.

Rašo Vienas Jo Draugų.

(Tąsa).
VIII Trečia Kelionė į Ameriką.
Jis vėl vyksta į Ameriką rinkti aukų 

gimnazijos rūmams statyti. Jam ‘ir da- 
•fear labai gerai pasisekė ne tik naują 
gimnaziją pastatyti, bet taipgi ir padegė
lius sušelpti Amerikoje surinktomis au
komis.

Tuo pečiu laiku jis taipgi turėjo pro
gos dalyvauti didelėse iškilmėse. Cbica 

l-goje jis dalyvavo Eucharistiniame Kon- 
se 1926 metais kaipo Telšių Vvskupi-
delegatas. Jis taifigi dalyvavo Lietu- 
dienos parodoje, kuri buvo surengta 

liladelpbijos mieste. Jam labai (buvo 
įkuiu pas amerikiečius viešėti, bet prie- 

Brmės šaukė kitur. Jam reikėjo grįžti 
^Tėvynę ir baigti statyti gimnaziją. Pra- 

planas greit buvo įvykdintas. Tik

■V...

pagalba bandė krikščionybę labiau privalome susidomėti
musų socialiais reikalais ir 
kuoskaitlingiausia šiame sei-

Lietuvon įvesti, Lietuva prie- 
šinos visomis galėmis keletą 
šimtmečių ir krikščionybė ne-|ine dalyvauti, 
turėjo pasisekimo. Bet, kaip Į Newarko lietuviai katali- 
tiktai Vytautas aiškiai supra- kai, būdami nuoširdūs ir vai
to krikščioniškosios kultūros šingi, deda pastangų, kad sei- 
naudą, jisai pats apsikrikšti-Įm° dalyvius, kiek galima, sau 
jo ir visą tautą apkrikštijo, -mau priėmus. Jie parengs po- 

Kaip giliai Vytautas per- rą gražių vakarų svečių pa
siėmė krikščioniškąja dvasia1 gerbimui- 
matome iš to, kad jisai, at- XX-tas Federacijas kongre- 
žymėdamas kokį nors savo sas prasidės rugpiučio 19 die-

Chicagoje dabar lankosi žinomas mūsų 
tautos veikėjas, klaipėdietis, p. Martynas 
Jankus, Lietuvos Šaulių spaudos atstovas p. 
Adomaitį ir p. Puodžius.

Sunkiai serga žinoma mūsų tautos rašy
toja M. Pečkauskaitė. Jos gyvybei esąs dide* 
lis pavojus.

darbinanką dorovės klausimas. 
Kaipo tokį klausimą spręsti 
turi prisidėti it Bažnyčia.

Nedarbo klausimas, anot 
arkivyskupo, nepriguli išimti
nai vienai valstybei. Valstybė 
pati viena tHo klausimu ne
gali daug ką atlikti. Gal šį 
klausimą butų galima išspręs
ti atatinkamais įstatymais. 
Tečiaus tas sprendimas nebus 
pilnas, kaip ilgai patys pa
vieniai žmonės nepradės rim
čiau tuomi rūpintis.

Teko girdėti ir girdima 
žmones kalbant įvairiuose su
sirinkimuose, kad nedarbo 
klausimą turi spręsti pati 
valstybė. Kaip ji spręs, jei 
prie to neprisidės visi kiti, 
kuriems ištikrųjų turi rūpė
ti darbininkų padėtis ir liki
mas.

Nedarbas yra dorovės klau-

oio POLICIJOS VIRAI 

NINKAS.

B. Wolfe bus paskirtas vir
šininku didžiausios radio sto
ties, Grand Island’e, Nebr., 
po J. A. V. Komercijos Dė

simas. Nedirbą darbininkai ;pcrtr.ii^ to priežiūra. Ta ato
veikiai pasvyra į raudonosios ;įs valdys vLš 20,000 radio 
propagandos bangas, kurios stočių visam pasauly, kad 
tik šniokščiai bedarbių tarpe, j apsaugoti klausytojus nuo in

terferencijos (darymo kliu-

dėkingumą Dievui, Jo garbei ną iškilmingomis pamaldomis 
pastatė dailių bažnyčių. Vie-jSv. Trejybės lietuvių parūpi
na tokių jo dėkingumo pamin- j°s bažnyčioj, 207 Adams St., 
klų mes randame Lietuvos Neivark, New Jersey.

Kusi jos bolševikai vis tebežudo žmones. 
Šiomis dienomis jie ir vėl nuteisė mirti aš
tuonis raudonojo laivyno jūreivius.

■e“!
porą metų praslinko, ir jau gimnazija 
stovi, nes 1928 metais buvo užbaigta.

IX. Gimnazijos Pašventinimas.
Lietuvoje žmonės genai? mėgsta va

žiuoti į atlaidus ir iškilmes. Matote, jie 
nėra taip prisirišę prie daria). Jei nori, jie 
gali vieną dieną dirbti, o kitą nedirbti. 
Beveik visi patys savo darbą dirbu.

Liepos 25 d., 1928 metais turėjo būti 
nepaprastos iškilmės Švėkšnoje. Ne vie
nas ūkininkas iš tolo stovėdamas ir žiūrė
damas į raudonus šv. Tėvo atstovo, Mgr. 
Faiduti rublis, stebėjosi ir sakė: “Kas 
tai važiuoja ir kur jis važiuoja?” Jam 
buvo nuostabu matyti patį Lietuvos Re- 
publikos presidentą, p. A. Smetoną su sa
vo žmona, važiuojant į Švėkšną. Jis ste
bėjosi, matydamas Švietimo Ministerį p. 
Šakeną, Valstybės Kontrolerių Matulaitį, 
generolų Nagevičių ir kitus važiuojant į 
Švėkšnos iškilmes.

Be abejonės, jis sakė: “Kas ten bus? 
Kam jie ten važiuoja? Ką jie ten darys? 
Bet jis ir-gi džiaugėsi sužinojęs, jog jie 
važiuoja dalyvauti Švėkšnos gimnazijos

laikinoje sostinėj, Kaune. Vy

Alkio spaudžiami žmonės į vi 
sas puses krypsta, iš kur 
jiems tik šis-tas pažadama. 
Komunistai bedarbiams žada 
“rojų”, kad tik juos patrauk
ti į savo organizaciją. Komu
nistai nurodo, kad nedarbas 
esąs kilęs dėl netikusios ša
lies valdžios. Kad nedarbą 
panaikinti, komunistų nuomo
ne, reikia pačią valdžią su- 

tai i kai visuomenininkai, ypa- griauti T>,.
tingai katalikų vadai inteli- valdžią gi sngriauti
gontai pražomi iŠ anksto pra- |ima,tik reT(>liucija.

čių) it daboti, kad visos sto
tis laikytus p; žymėto vilnių 
ilgumo.

Taigi gerb. apskričiai, sky-
tautas, dėkodamas Dievui už; riai, 1 Federaciją priklausan- 
išsigelbėjimą iš totorių spąstų &os draugijos, taipgi visi ka- 
ir gyvam, sveikam pasprukus,
savo didelį dėkingumą parodė
pastatydamas Kaune dailią 
bažnyčią ir pavesdamas ją 
Tėvų Pranciškonų globai, 
kur dabar rektoriauja kan. 
dr. J. Tumas.

Nors Vytautas Didysis jau 
500 metų yra miręs, bet jo 
didvyriškoji dvasia iki šiol 
gaivina kiekvieno tikro lietu
vio sielą ir duoda pavyzdį, 
kaip reikia elgtis nors ir di
džiausiai nelaimei ištikus.

dėti rengtis prie taip svar
baus metinio katalikų suvažia 
vimo — Federacijos Kongreso.

Federacijos Sekretoriatas,
180 Hale Avenue, 
Brooklyn, N. Y.

NEDARBAS — BAŽNYČIAI
KLAUSIMAS.

Mieste St. Paul, Minu., an 
dai įvyko apygardos Katali

Tai gyvas pavyzdis, kas kį- 
la iš nedarbo. Pirmoje vietoje 
puola žmonių dorovė. Gi Baž
nyčia yra tos dorovės sauge- 
toja, teisotos valdžios ginėja 
ir trukšmadarių smerkėja.

Arkivyskupas nenurodė, ko

tojams. Jei pramoninkai ne
gali nedarbo apsisaugoti, pir
miausia priemonė — tai vals
tybinė bedarbių apd rauda. Be 
darbiai turi būt valstybės šel
piami. Gi valstybė tam tikslui 
fondą tesudaro .duoklėmis iš 
tų, kurie nedarbą sukelia.

Akstinas.

PRALOTO JULIAUS MA 

CĮEJAUSKO KOMITETO 
PRANEŠIMAS.

Primenant visiems praloto 
Maciejausko komiteto na
riam, kad kitas iš eilės susi
rinkimas įvyks trečiadienv, 

tų imtis norėdama spręsti ne- g vi|andę va.
darbo klausimą. Bet nurodė, b

kių priemonių Bažnyčia ture-

’ j kare, Marąuette Park, liet.
,. . . , ' > •• t. - įkad Bažnyčia tuo reikalu tu- , » .- . - , - .-Šįmet, minėdami to didelio į kų Konferencijos Pramones b ,, . , . bažnytinėj svetainėj,

tėvynainio mirties sukaktu-' klausimais suvažiavimas. Da-įre^ u i page <je V& u *°, tebūna da žinotina
ves, turime parodyti, kad mes Hyvavo apie 100 delegatų ir|v. ° 1 Zl°?° J visiems tiems, kurie buvo
jį gerbiame ne vien žodžiu, I arti tiek svečių. I. . „ . pirkę tikietus birželio 22 d.
bet ir darbu. Lietuviai kata
likai, kurie įvertiname visas

~ y. . . , , ,, .- Ija garsiu savo raštu nurodėSuvažiavime be kitų kalbėjo . . , . a . . ,
priemonių, kaip atgaivinti ša-St. Paul arkivyskupas Dow-

Vytauto Didžiojo ypatybes, už; ling, Dr. J. A. Ryan iš Ame- 
jo pasišventimą Lietuvos la-jrikos Katalikų Universiteto, 
bui, už jo didvyrišką drąsą'ir kiti kaip kunigai, taip pra- 
ją ginant ir už jo gyvą išpa- moninkai ir darbo vadai, 
žinimą gilaus katalikų tikėji- Svarbiausia kalba nuvo ar- 
mo, laikydami Amerikos kivyskupo Dowling kalba.
Liet. R. K. Federacijos 20-tą Jis kalbėjo apie šiandienini 
metinį suvažiavimą — kori- Į nedarbą Amerikoj. Pareiškė 
gresą, privalome pasirodyti, kad nedarbo klausimas yra

pašventinimo iškilmėse. Jis sakė: “Gal 
ir mano sūnus arba duktė naudosis jų 
darbo vaisiais, lankys gimnaziją ir įsi- 
gys reikalingo mokslo. Paskui nereikės 
taip sunkiai dirbti, kaip man prisieina.

Ūkininkas nebuvo apviltas, nes ta 
garbinga įstaiga nuo pirmutinio savo ati
davimo sėkmingai veikia, visus priima ir 
lavina. Ne tik turtingų tėvų bet ir bied- 
nesnių kaimiečių sūnus ir dukterys gali 
eiti mokslus, nes gimnazijoje nedaroma 
skirtumo ta**f> mokinių. Tenai eina vie
tinio grafo sūnus ir kartu su juo eina 
paprasto kaimiečio vaikai. Tikras demo
kratizmas. » *

Net vietiniai dvarponiui nesiunčia 
savo vaikų į Varšuvą bet čia siunčia, kur 
jie ne tik prasimokina puikiai lietuviškai 
kalbėti ir rašyti, bet taipgi yra lavinami 
tautiškoje ir katalikiškoje dvasioje. To
kioje mokykloje išlavinti jie bus ne tik 
geri Tėvynės piliečiai, bet taipgi ir gori 
Bažnyčios narini. Auklėtiniai pabaigę ši
tą mokyklą, gali stoti į Lietuvos arba į 
kokį kitą universitetą.

lį praūžus neramiems karo 
laikams. Pirmoje vietoje rei
kalavo darbininkus teisingai 
apmokėti. Tečiaus nedarbas 
nebuvo liečiamas.

Nedarbas šioj šaly iškjla 
tam tikrais periodais. Jis la
bai kenksmingas ne vien dar
bininkams, bet visiems gyven-

dienai, tie tikietai bus geri 
ir birželio 29 d. rengiamsuri 
praloto Maciejausko vakarui, 
Lietuvių Auditorijoj.

Todėl ir turėkite omeny: 1) 
kad susirinkimas trečiadieny 
ir 2) tikietai birželio 22 die
nos vakaro bus geri 29 d. va
karui, Lietuvių Auditorijoj.

V. Stancikas,

Komiteto pirm.

X. Dar Vienas Darbas.

•Pralotas gerai žinodamas, kad rei
kia ne tik Švėkšnos jaunimas mokyti, bet 
taipgi savo įsteigu prisidėti prie viso 
krašto gerovės. Kad šitą padarius, rei
kia gero susisiekimo, gerų, kelių. Dėlto 
jis ir kreipėsi į Lietuvos valdžią, prašo, 
kad būtų padarytas plentas iš/Klaipėdos 
krašto iki Švėkšnos. Matote, jis norėjo, 
kad net vokiečiai eitų mokslų lietuviško
je gimnazijoje. Jo prašymas buvo išpildy
tas ir jau valdžia pravedė plentą nuo Klai
pėdos krašto rubežiaus į Švėkšną. Dėka 
pral. J. Maciejausko rūpesniui, valdžiai 
ir Švėkšnos gyventojams, kurie pristatė 
dalį akmenų be atlyginimo, tai yra vie
nas geriausių kelių Lietuvoje. Į vieną va
landą galima nuvažiuoti iš Švėkšnos į 
Klaipėdą.

XI. Garbės Ženklai.
Mūsų Katalikų Bažnyčia matydama 

savo vieno ar kito sūnaus uolumą, pas
kiria jum platesnę darbą ir teikia jam 
garbės ženklą, kad paraginus dar prie 
uolesnio darbo. Ji panašiai padarė su

pral. J. Maciejausku. Štai 1910 metais jis 
buvo paskirtas dekanu, Rietavo dekano 
te. Tai reiškia, pavesta jo globai net dvi
dešimts dvi bažnyčias. Jam reikia jas 
globoti ir. būti atsakomingu už jas prieš 
savo Vyskupą ir patį Dievą. Šitą pa
reigą jis ėjo sa didžiausi ustropumu ir šir
dingumu. Tikintiesiems jis buvo ir yra 
gailestingas savo broliams kunigams nuo
širdus draugas.

T*el to, astuoni metai vėliau, tai yra 
1918 m. Jis buvo padarytas garbės Ka
nauninku Žemaičių vyskupijoje. Dvasiš- 
kajai valdžiai dar šito neužtenka. Ji pa
norėjo dar geriau jo darbus įkainoti ir 
dar didesnės garbės jam suteikti.

Taigi jam sugrįžus iš Amerikos 1926 
metais, jis buvo paskirtas Telšių Kapita
las pralotu. Ne tik dvasiškoji valdžia jam 
suteikė garbės, bet taipgi ir pasaulinė 
valdžia nepasiliko užpakalyje. Ji taipgi 
matė jo darbus ir pasiryžo juos įkainuo
ti suteikdamn jam savo garbės ženklus.

(Bus daugiau)
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Prof. Kampininkaa vendinti ir tt.), tiems namams 
ant durų iš lauko pusės paka
binama ordenas, prieš kurį 
proletarai praeidami turi 
kepures nusiimti.

LIETUVIAI AMERIKOJE IND, HARBOR. IND.

DA APIE KOMUNISTŲ 
ORDENUS.

SHEBOYGAN, WIS.
‘ Lietuvių Diena’’.

Birž. 18 d. vakare parapi
jos svetainėj buvo laikomas

Prof. Kampininkas pataria j “Lietuvių Dienos rengimo 
ir mūsiškiams komisarams' ^sc* Apskričio komisijos 
ordemų prisidaryti ir juos už mitingas, j kurį pakviesta.
aukas kabinėti ant “proleta- 
riškų” — buržujų namų fron
to durų. Tada, manau, ir 
aukščiau išvardyti fondai ne- 

I atrodytų taip susiraukę, kaip 
tos devynios pėtnyčios.

ir Sheboygano lietuvių kata
likiškų .draugijų atstovai. Su-

I Vyčius, kurie atvyks į Slie- 
boyganų dalyvauti “Lietuvių 

1 Dienoj”.

Parapijos kolektoriai su
teiks svečiams visas infor
macijas. z

Ryto 10:30 vai. prasidės 
pamaldos bažnyčioje. Po pa
maldų svečiai bus pakviesti į 
parapijos svetainę pietums.

' lietuvių turtingiausias ir ku
ris buvo patekęs socialistų 
“globon”, bet kaip tik su 
konsulo ir kitų gerų žmonių 

Įspūdingos vestuves buvoj pagejba išsikapstė dabar sa- 
musų bažnyčioje, lo d. birže- vo lėšomis pradėjo leisti 

“Pietų Amerikos Naujienas’’, 
kurios dabar pateko į krikš-

Vestuvės.

lio. Mūsų laikinas kleb. Alfon
sas Kazlauskas suteikė Mote
rystės Sakramentų P. Pet- čionių rankas ir jau išeina
rauskui su Stella Kazys ir pu-,an|ras numeris, 
sakė gražų pamokslų. A arg. ( Broliai nortamerikiečiai, pa
A. Glemža gražus maršus gro 
jo. Žmonių buvo pilnutėlė 
bažnyčia.

sirinkimas buvo skaitlingas Po pietų prasidės parodavi- Naujavedžiams linkima lai-

Lai gyvuoja p. Jokūbaitis, 
širdingas ačiū jam už tokį gra 
žų kultūros dapbų. Neužilgo 
tikimės ir mokykla lietuviš
kų — katalikiškų atidaryti, 
daryti.

Argentinos Krikščionis.

1885 m. senas Dr. Caldwe'.l iš
rado tą. už ką jį šiandie visas pa
saulis giria!

laikykit mus jaunus, kiek ga
lėdami, nors prenumeratomis 
kuri labai pigi, tik $3 me
tams.

Širdingai ačiū p. J. Jokūbai 
čiui už tokį veikimų. Mes jo 
nemirsim. Jis turi savo laivų 
įstaigų (agentūrų) vadinama 
Ėuropo šippv Ageney, San 
Martin 661, Buenos Aires. 
Prašoma visų katalikų siusti 
jam užuojautų tokiam sun
kiam darbe.

Laikraščio redakcija ran
dasi pačiam miesto centre, pa-

(tik viena draugija savo at
stovų neprisiuntė; matyt, per 
klaidų).

Susirinkimų atidarė gerb. 
klebonas F. Garnius. Pir
miausia skaityta dienotvarkės 
punktai ir vienbalsiai priim
ta.

Daug kas buvo nutarta, kad 
sunku viskas sužymėti. Pav., 
nutarta pakviesti 20 d. lie
pos, kurioje įvyksta Wis. Ap 
skr. “Lietuvių Diena”, Tur- 
ner Hali, Sheboygan, Wis., 
miesto majorų, miesto advo-

O kaip vadinasi vedęs katu ir kitus įžymių svetim-

Ale įdomu, kad apie to
kius dalykus mus “draugai” 
nieko savo gazietose nerašo.

, PRAŠAU NESIJUOKTU

— Tėveli, kas tai yra kava- 
ierius.

— Kavalierius, sūneli, nė- 
Jis reiš-

mas gatvėm link Mieli, ežero mingo, linksmo ir ir iii 
ir pasuks turtuolių apgyventa 
miesto dalim. Iš čia grįš į 
Mieli. avė. ar kita patogia gat 
ve ir trauks žaliuojančiais 
laukais iki Koher of Kolier,
Wis., paskui atgal į Sheboy- 
gamj. į paskirtų vietų — Tur- 
ner Rali, kur prasidės dienos 
iškilmių programa.

venirno.
J. Pusbrolis.

Nesenai savo kampely pa
sakojau jums, kad Rusijos 
despotai — komunistai, pra
dėjo eiti buvusių carų pėdo
mis, t. y. įvedė ordenus, ku
riuos gavę nuolankūs komu
nizmo tarnai gauna privilegi
jų: traukiniais veltui važinėti, 
nereikia jiems kortelių duonai 
gauti, neigi lainėj prie beker-
nės stovėti, veltui leidžiama jra lietuviškas žodis 
Stalinas pamatyti ir kitokias Į^a nevedusį vyrų. 
lengvatas.

Dabar iš komunistinės cen
zūros mano radio sučiupo ži
nių, kad Rusijos komunistai 
pradėjo davinėti ordenus ir 
namams. Iš kurio namo komi- Bedievis. Žmogui tikėjimas 
sąrąs daugiausia iščiulpia au visai nereikalingas. Žmogus gv 
kų kokiam nors ‘visuomenės’ vena tam, kad valgytų, gertų, 
fondui, (panašiai kaip lietu-1miegotų ir gerus laikus ture- 
viški Cbicagos ar Brooklyno tų.
komisarai kaliniams “šelpti”, Katalikas. Suprantu tams- 
Gajstonijai “vaduoti”, angle- 
kaLiams “maitinti*1 ^‘•‘trakto
riams “pirkti”, negramas 
Bridgeporfe (Cbicagoj) apgy-

vyras ?
— Tokio dalyko sūneli, aš 

da negaliu tau pasakoti.

tų. Pereitų nedėlių buvau nu
važiavęs į vienų farmų ir ma
čiau, kad paršiukai lygiai 
taip pat elgiasi.

Šv. Jėzaus Širdies Intronizacija.
Šio mėnesio 27 d. šv. Jė-’dos nuoširdžiame draugišku-

zaus Širdies garbei pašvęsto
ji diena yra labai brangi ir

me ir tikroje prietelystėje ka
rtu su juomi praleistos; šir-

jų nariams, kuriose yra intro- 
nizuota šv. Jėzaus Širdis. Šia-

taučius, įžymių katalikiškų 
draugijų moterų vadus ir daug 
kitų. Pakviesti juos susirinki
mas įgaliojo J. Stauskų, An
tanų Brusokų.

Nutarta kviesti Wis. vals. 
gubernatorių p. Koliler. Pa
kviesti pasižadėjo gerb. kle
bonas F. Garmus. Vyčių kuo
pos atstovės pranešė, kad jų 
kuopa nutarus priimti visus

nas yra mūsų širdyse tikėji
mas. Na, o kų bekalbėti apie 
tuos katalikus, kurie savo ka
mbariuose ant sienų iškabinę 
dorų įžeidžiančius, šlykščius 
paveikslus?

(Bus daugiau)

Programas, kaip numato
ma, bus turininga. Sbeboyga- 'gv 
nieciai visas pastangas deda, 
kad viskas svečiams patiktu.

Parapijos choras smarkiai 
ruošiasi. O kur da Kenosa, Ra 
cinas, Milwauke, Portvašing-

CICERO, ILL.
Pranešimas.

Susirinkimas visų draugijų, 
neskiriant ar tautiškos ar ka
talikiškos, penktadienio vaka
re, 27 d. birželio, 8 valandų, 

Antano parapijos svetai-
nėję, ant 15-tos gatvės ir 49
Gt.

Kurios draugijos yra išrin
kę atstovus, tai jie būtinai tu
ri atsilankyti; kurios draugi-

tonas? Gaunama žinių, kad ir i.l°s da neišrinko atstovi}, te
tos kolonijos stropiai ruošias gul valdybos atsilanko. Šis 
skaitlingai atsilankyti su tu- susirinkimas svarbus tuo, kad j 
riningais programais. mes, ciceriec.iai, turime pasi

tarti apie Vytauto sukaktuvių 
minėjimų. Šitame susirinkime
bus renkama valdyba, arba 

Visos aukščiau paminėtos ikomitetas> prie to prirengti.
Kviečia

Laikinoji Valdyba.

Teko nugirsti, kad bus daug 
ir iš Cbicagos svečių.

lietuvių kolonijos širdingai 
kviečiamos nepamiršti 20 d. 
liepos, skaitlingai atvykti, o 
kiekvienas atvykęs ir dalyva
vęs iškilmėse turės progos 
įsigyti medalį su Vytauto pa
veikslu.

Platesni nurodymai tilps vė
liau dienrašty “Drauge”.

I Raporteris.

IŠ ARGENTINOS.
žinelės.

Kiek laiko kovojom su vi
sokiais bedieviais. Ačiū ponui 
-L .Jokūbaičiui, kuris yra visų

Ugi praktikos metai jtikrino JI, 
kad žmonės stato savo sveikatą 
pavojun su laksatyvais. Todėl jis ė- 

. . . . mė ieškoti nekenksmingo vaisto,
cio.i geriausioji vietoj ir jau kurs savo atliktą, kurs vienok, nei 

suks vidurių, nei sudarys papročio.
Jis tik rašė ir rašė tuos receptus 

laikraščius. žmonėms, turintiems aitrumą, gal
avos skaudėjimą, apsivėlusį liežuvį, 

Lietuvis kunigas. j stoką apetitą ir tt. Jis pagydė sun-
_ . , kiaušius sukietėjimus, bet jis buvo
LiepOS 1 d. bus renkamas .Švelnus moterims, vaikams ir se- 

bažnvčios komitetas. Jau tu- nlems-
rime lietuvį kunigų J. Joni-' šland,e garsus vai8tas “ Dr’

stovi geriau už kitų pakraipų

lionį 
ačiū, 
Dabar

garsus
Caldwel?s Syrup Pepsin, yra ge- 

kuriam tariam širdinga.! r,auslas įaksatyvas. Galima gauti 
, , , v. , bile aptiekoj.
kad laiku čia atvyko. Jūsų sveikata yra svarbiausias, 

kuomet tavo iležuvis apsivėlęs, gal- 
daiktas! Negali daryti bandymus,tikimės susitvarkyti.

Daktaras
Kapitonas

Specialistas iš G vnssiG.
Pasauliniame kare

Seno Krajaus

GYDO VISAS EIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
NEŽIŪRINT KAIP EZSISENfcJVSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS 
YRA. Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, už- 
nuodijlmą 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
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. kampas Kecler Avė., Tel. Cravvfortl 5573
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(Didžioji Ekskursija Lietuvon

naujo =

paminėtina toms šeimynoms ir i dyje gaivinama meilė, stipri
nami prietelystės ryšiai. Fo
tografija — atmintis ’prime- 

me laike kaip tik sukanka ir-nanti prieteliaus darbus, kai
tri jų metų sukaktuvės nuo praibėtus jo žodžius, tų džiaugs-
džios šio brangaus ir išganin- mų ir malonumus jo dėka ap- s 
go dalyko platinimo tarpe lie- turėtus. Ir prieteliui jau pra- 5 
tuvių J. A. V. Taigi prie šios nykus iš akių, toli vienam nuo 5 
gražios progos tenka man kito atsiskyrus branginamoji 5 
i ois trumpai šiuo priminti atmintis, tartum, nors valan- g 
t mis brangioms ir kilnioms dėlei suartina, ir gražiais pe- g 
č z. Jėzaus Širdį apsirinkusio- rgyventais malonių valandų į- 
. s už savo Valdytoją, Kara- spūdžių priminimu 
lių ir Prietelių šeimynoms pa- džiaugsmo Įneša širdin
paginant jas pildyti gražins Sy. I
jų pasižadėjimus; tie ypa« las ar ftovvla _ ištikimiausio Š 
prisižadėjimai ir priedermės icteliaus' ir brangiausiojo I 
turi būti pildomos, be kurių ,,raug0 £otografij primena. 
i įtronizaclja nustoja prasmės nH meilę kurig
i. vert. s. būtent. mumis numylėjo. I.Tos tad fo-

L Viešoji Šv. Širdies paved- tografija turi užimti mūsų 
l.do pagarba. Tokia žmogaus t namuos sau tinkamų, garins 
prigimtis, /kad jis gėrisi gra-į vertų ir viešų 'vietų; ji turi 
žiais paveikslais, vaizdeliais, būti laikoma pagarboje, .Ton 
Jie suteikia į juos pasižiūrin- <pasižiūrėjus reikalinga savo 
čiam žmogui smagumo dau- širdyje gaivinti tikrus pride
giau ar mažiau patenkindami lystės jausmus.
jo Įgimtų grožės mylėjimo > Atsitinka, kad net prakti
škom. Gražūs ir kilnūs vaiz-1 kuojančių katalikų namuose 
di lini gaivina žmoguje jo va-1 ant sienų gražiausiose viete
lių, žadina prie ištesėjimo, i se iškabinti paprasti vaizde- 
kartais būna priežastis suku- liai, beprasmiai paveikslai, 
rti naujus sumanymus, idea-’Geri katalikai gėdisi gražiau- 
lus. šioje vietoje kabinti tikybi-

Kas nežino ir nesupranta, nius paveikslus. Ištikrųjų, tai 
kaip yra branginamos priete-fyra priešinga mūsų įsitikini
mų fotografijos? Į jų pasižiū- mama ir jausmams Tai yra 

(•jus prisimenama ne vien pa- bereikalingas baimingumas.

Paminėjimui Vytauto Didžiojo 500 Metų 
Mirties Sukaktuvių

----------- Po Vadovyste-------------

Praloto J. Maciejausko
FRENCH LINIJOS DIDŽIU IR GREITU LAIVU

lle de France
IŠ NEW YORKO IŠPLAUKS

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

kursantai bus persodinti į kita laivų ir plauks per garsų Kiel 
kanalą į Klaipėdų.

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

Gerb. Pralotas J. Macie- y0rkO ekskursantus palydės p. P. Baltutis, Visi
jauskas, plačiai visai lietu- reikalai visų pasažierių bus gerai aprūpinti.

vių tautai žinomas veikėjas, ... . ...... . , , .. T. , , , ..Visi manantieji šiemet aplankyti Lietuvą, keliaukite su 
Švėkšnos par. klebonas, va- šių ėkskursija. Kelionės reikalais tuoj kreipkitės pas mus,
ilovnus didžiulei eksknrsi- ""-''l patyrimas ekskursijų rangi,,,,, užtikrina

jum kuogenausia patarnavimų. Asmeniškai, telefonu, ar tolė
jai, Frencb Linijos laivu lle grafu tuoj kreipkitės: -
de France, Liepos 11 d. Tai

bus smagi, patogi kelionė. PAUL P. BALTUTIS & CO.
Visi norintieji malonios ke
lionės yra kviečiami dėtis 
prie šios ekskursijos.

ilI
im

ill
lll

im
iim

im
ill

llM
II

 iii
iii

iii
iii

iii
lH

lli
lIl

IlI
lIl

IlI
lIl

IlI
lIl

IlI
lIl

IlI
lIl

IlI
lIl

IlI
lIl

IlI
lIl

IlI
lIl

IlI
lIl

IlI
K

II
U

II
II

II
II

II
II

II
IH

II
II

II
Ila

i

tsai asmuo, bet ir tos valan- Tai yra parodymas, kad silp- llllllllllllllllllllllllllllllllll

3327 SO. HALSTED STREET

KUN A BALTUTIS
Marquet1,e Parko lietuvių parapijos klebonas, kurs 

kartu su gerb. praloto J. Maciejausko ekskursija keliaus 
į Lietuvę.Telefonas Yards 4669 Chicago, III.
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I
DRAUGO” PIKNIKAS CHERNIAUSKO DARŽE, 

LIEPOS 13, 1930 BUS LAIMINGAS

Šis puikus radio, imtas iš Peoples Furniture Co. krautu
vės, vienam giliukingam teks “Draugo” piknike, liepos 13 
d. Cherniausko darže. Dabar tas radio randasi “Draugo” 
ofise ir kas tik jį mato, tas juo gėrisi.

“DRAUGO” PIKNIKO quette Rd., Pr. Smilgius, 2659 
TIKIETŲ PLATINTOJAI. W. 71 st., St. Gailius, 6803 S.

Dienraščio “Draugo” pik
nikas Įvyks liepos 13 d. Čer
niausko darže. Tai jau nedaug 
laiko beliko. Visose kolonijo
se darbuotojai jau paskirti į 
darbų.. Dabar visi “Draugo” 
pieteliai 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- 
liunienė, 3251 So. Union avė., 
Gudų krautuvėj, 901 W. 33 
St.

Monika Naujokaitė, 4225 
Princeton Avė., P-lė Stara- 
žinskaitė.

DRAUGAS

C H l C A G O J E
Pirm. paaiškino, kad Velio

nis įstojo draugijon 12 d. 
sausio, 1930, ir išbuvo 4 me
nesius ir 22 dienas. Sulyg įs-
tatų, jis negauna pomirtinės,

girdėjome bendra dienraščio ... . . ,J _ įtiktai vežimų ir grabo nesejus.
Velionis paliko moterį, 5 sū

“DRAUGO” IR PEOPLES 
RADIO KONCERTAS.

Praeitų pirmadienio vakarų 
iš VVHFC radio stoties ir vėl

Rockwell, A. Gudenas, 6807 
So. Campbell, J. Baranaus
kienės krautuvėj, 6955 South 
Talman, Petras Rumšą, 7205 
So. Maplewood, J. Stočkus, 
6522 So. Rockvell, V. Petkaus 
bučernėj, 2500 W. 69 St.

Cicero,. Iii. — J. Mockus, 
1301 So. 50 Ct., A. J. Ja
nušauskas, B. Kučienė, 
J. Mikolainis, J. Matekaitis, 
B. Grikšaitė, Elena Šulgaitė, 
M. Vaičiūnienė, 1927 — 49 
Avė.

R. Gaubis 8059 So. Halsted 
St.

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

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

Roseland — M. Misiūnas,
Town of Lake — P. Biels

kio ice-crea minėj, 4544 South 
Wood St., J. Matemaitis, 4528 245 W. 108 PI 
So. Hermitage St., J. Paukš
tis, 4508 So. Honore st., St.
Bagdonas, 4608 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.
Justine, K. Būro bučernėj

TreSa3Ienls, Biri. 25, 1050

noj dalyvaus su benu, su vė- kas inenuo antrame sekma- Nu, ir nuvykome į seimų, j

“Draugo” ir The Peoples 
Furniture Co. radio progra
mų, kuris išėjo gyvai ir gra 
žiai. Buvo muzikos reproduk-

liavomis. Pranešimų nariai 
mielu .noru priėmė.

Raportų iš įstatų atspausdi
nimo išdavė Juozas Blankus.

Įstatai atspausdinti. Drau
gija nutarė spaudos bilų tuoj 
apmokėti, ir padėkoti “Drau- 

. go” spaustuvei už gražų dar

dieny, mokyklos kambary.
Rap.

IŠ L. R. K. S. A, 43-TO 
SEIMO,

lietuvių parap. bažnyčių. Po 
šv. Mišių apsistojame viešbu
ty.

Kiek tenka pastebėti, seimo 
delegatai iš visur atvažiuoja, 
apsistoja, grupuojąs ir, rua-

------------ tyti, visi pilni pasirįžimo, gero
Mūsų Hap. laimingai nuvy- ūpo rimtai svarstyti organi

ko į Detroit. Aplankė savo 
draugus ir pažįstamus: pp. 
Stapulionius ir Molius; pasi
kalbėjęs tęsė kelionę seimo 
vieton.

Kanadoj mandagiau, bet 
brangiau.

Pp. Stapuiioniai atlydėjo 
iki pat rubežio, kur Kanados 
sargai pasitiko ir pareikalavo 
užsimokėti po 65c., be to, khiu 
sė kur važiuojat, iškur ir ar 
neturite šautuvų, atsakius ir 
atlikus kitus reikalingus rei
kalavimus, be jokio kratinio 
leido važiuoti link Niagara 
Falls.
Dėdės Šamo žemėj pigiau, bet 

nemandagiau.
Kanados žemė laimingai 

naktį važiavome. Keliai gra
žūs, geri; oras, rods, ir-gį vi
sai kitoks. Miesteliai švarūs, 
gražūs; patarnavimas turis
tams labai mandagus, bet už 
viskų brangiau.

Apie 9 vai. nedėlios, birž. 
22 d. ryto štai jau prie Dė
dės Šamo Custum vartų. Čia 
pigiau, tik 40c. užmokėjome, 
bet šios laisvos šalies rube
žio saigai — egzaminieriai 
viskų išvartė, čiupinėjo, net 
automobiliaus inžinų, kad ir 
karštų, pirštais spaudė.

zacijos reikalus.
Dabar jau šokam delegatų

šokiuose. Rap.

nfl. ir 3 dukteris, iš kurių 3! Uraugij“ sosivienijitno
dirba. Palaidotas su bažnyti-j hrol"f lr sesCT,» ir kito"ls dr‘ 

7 d birže '^0IUS Pa^ar^a spaudos darbus 
pavesti “Draugo” spaustu
vei, kurį padarys greitai, ge

nelius apeigomis
ei jos būdu, dainavo solistai, ,. .d ’ ’ lio, Sv. Kazimiero kapinėse
duetai ir kvartetas. , . , _ . . , /v.I Garbes nariai dovanas (zie- 

Zinoma solistė p-lė Adelė , x . t) ,1 dus) pasiėmė: A. Paukštis,
Šauliutė dainavo Žemaičio 
“Esu ant šio svieto” ir Va
nagaičio “Naktis svajonėms 
papuošta”. Nors jos balsas y- 
ra stiprus, tačiau skambėjo 
gerai ir lygiai.

P-ni Antanina Skamarakie- 
nė — Feravičiutė ir p-lė Mari
jona Juozaitytė dainavo due
tų: “Ten kur Nemunas te
ka” ir “O kai aš” — Po
ciaus. Dainavo gražiai.

P-ni A. Skamarakienė dai-

Jonas Stirka, P. Jesaitis, o 
kiti da neatsiėmė.

Iš šeiminiško išvažiavimo 
pranešimų darė J. Jokubaus- 
kis, kad pelno liko $90.00.

Iš Vytauto Sukaktuvių Ap-
vaikščiojimo K-to susirinki- tės proga. Vyrai ir moterys

rai ir pigiai.

Knygų patikrinimo komisi
joj yra A. Grisius. Tat prie 
jo išrinktas da J. Jokubaus- 
kis, buvęs pereitų metų rast.

Dabar eina dr-jos vajus. 
Brangūs tautiečiai, naudoki-

SKAUSMAS 
taip lengvai palengvintas

Kaip gydyti 
Galvos

skaudėjimus
Neuralgija 

Neuritis

šaltį

nio pranešimų darė J. Blan
kus, kad mūsų kolonija eise-

lygiomis teisėmis priimami. 
Susirinkimus dr-ja laiko

KURIE kenčia Inkstu, Kepenų ir Pūslės bėdomis J ras palengvinimo Gold Medai Haarlem Oil Cap-

navo solo Clarko “Štai, va, j darė maloniomis ir 
gėlių puokštas” ir Aleksio lengvai varto jamo- 
“Ak, myliu tave, berneli”.' mis. Greitai praša

sules’e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa-

Kaz. Račkauskas, 31 W. 
108 PI.

Vinco Kaušilo tabokos kran 
tuvėj 119 E. 107 St.

West Pullman — Z. Gedvi
las, 12022 So. Halsted St.

P-nų Suscillų krautuvėj,

1845 W. 47 st., Vincas Stanci 12300 Emerald avė. P-no Ba
kas, Jonas Baltutis, 1543 VV. Jodino krautuvėj, 12001 So. 
46 st. Halsted St.

A. Janausko barbernėj, 4563 Melrose Park -- J. Žvirblis 
Wentworth Avė. 1143 3$ Avė.

Brigbton Park — F. Gnbis-

Jos balsas visuomet gerai per 
radio skamba. Gerai skambė
jo ir šiuo kartu.

Petrausko “Supinsiu dai
nužę” ir “Valia valužė”, due 
tų, dainavop-lės:-A. Šauliutė 
ir Stasė Bagdonaitė, kurios 
labai gerai sutarė ir klausy
tojus pilnai patenkino.

Kalbėjo vytis p. šaltimie- 
ras apie šių savaitę ruošiamas 
L. Vyčių 4 kp. iškilmes Die
vo Apveizdos par. Kalbėjo aiš 
kiai ir visiems suprantamai.

Gerai žinomas mūsų daini
ninkas — tenoras p. Antanas 
Kaminskas gražiai ir tikrai 
gerai padainavo Aleksio “Bei 
nužėl, nevesk pačios”, Vana
gaičio “Aš bijau pasakyt ir 
Aleksio” Meile uždegta krū
tinė”. Kaip sau norit, p. Ka
minskas turi gražų balsų ir jį 
gerai valdo.

Gale dainavo kvartetas, 
susidedųs iš A. Skamarakie- 
nės, A. Šauliutės, S. Bagdo
naitės ir M. Juozaitytės. Jos 
dainavo: Šimkaus “Eikš, ber
nyti” ir Bendoriaus “Anoj 
pusėj marelių”.

A. Kaminskui pianu akom- 
ponavo p-lė Bronė Paliliunai- 
tė, o visiems kitiems daininin
kams muzikas Juozas Brazai
tis, kurio muzikos mokyklos • 
užbaigimo koncertas bus bir
želio 25 d., Meldažio salėj.

Paskelbta, kad kitas “Dr
augo” ir Peoples radio gra
žus koncertas bus ateinantį 
pirmadienį. R. K.

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAP.

lins skausmą. Po antspauda
METŲ

jūsų sveikatą apsaugos.

HAARLEM OIL

Iš-

bandyk šiandie. Tri 
jų dydžių vaistinė
se 35c, 75c ir $1.50

NAUJAS
Gaukite tikrąsias gyduoles. Ieškokite 
“Gold Medai” vardo kiekvienoje dė
žutėje.

A + A.
VINCENTAS

BARAUSKAS

Mirė birželio 22 d. 1S30 m., 
11:50 vai. vak. 45 metų am
žiaus. Kilo iš Panevėžio apskri
čio, Saločių parapijos, žižmių 
kaimo.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Veronikų, 2 sunu, Jo
nų. ir Edvardų, Marčių Mar- 
garetų, dukterį Onų, brolį Jo
ną, brolienę Marijonų ir gimi
nes, brolį Antanų Kanadoj, o 
Lietuvėj brolį ir 2 seseri.

Kūnas pašarvotas 837 W. 
33rd Pi. Laidotuvės įvyks ket
verge, birže’.io 26 d., iš namų 
8 vai. bus atlydėtas į šv. Jur
gio parap. bažnyčių, kurioj J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Moteris, Sunai, Ma
rti, Duktė, Brolis, BroUenė ir 
Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
bo rius S. P. Mažeika. Telefo
nas Yards 1138.

' PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5,00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrų specialistų, ne pas kokį nepa- 
tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzaminavimo. Jus sutau
pysit laikų ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymul žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — 8cope — Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
Jus gydyti, tai Jūsų sveikata lr gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų akli-' 
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokių užsisenėjusių. įsi
kerojusių, chroniškų ligų, kur} ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėlloklt neatėję po 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 101(
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 1.0 ryto Iki 
I po pietų. Vakarais nuo B Iki 1

Nedėliotais nuo 10 ryto Iki 1 
po pietų

ODEL tūlos moterys tokios kant 
rios skausmuose? Vaikščioja po 

krautuves, su skaudančia galva. Dir
ba kuomet visų skauda. Daug va
landų pjereina kol paima Bayer As- 
pirin ir gauna palengvinilnų! Dau
gelis ima šias piliukes kaip tk gre
sia koks skausmas. Taip i.r jus tu
rėtumėt daryti. Tikri Aspirin visiš
kai nekenksminginegal sloginti 
širdies. Bayer vardu piliukė visuo
met tikras Aspirinas; visuomet tas 
pats, visuomet saugus. Taigi nėra 
išmintinga kankintis galvos skaudė
jimu, šalčiu, neuralgijos skausmais, 
ar kitkuo, kų šios piliukės galėtu pa
lengvinti veik taip greit, kaip jas 
praryjat. Pirkit bonkutėmis ir tau- 
pinkit pinigus. Bet kuri vaistinė tu
ri 100 piliukių dydžio.

BAYER
ASPIRIN

3

Nauji Columbia 
Lietuviški Rekordai

Vest Side — Ciprijonas 
Drutcnis, 2209 W. 23 PI., M. 
Mikšienė, 2241 VV. 23 PI., B. 
Urbonavičius 2703 W. 24 Fk,

ta, 4355 So. Mozart st., J.
Urnežius, 4618 S. California,
A. Vyšniauskas, 2517 VV. 43 

st., J. Dargužis, 4210 So I studentas P. Atkočiūnas, 2333 
Artesian, V. Znramskaitė, 4458^ Oakley it “Draugo” ofi- 
So. Francisco.

Elena Valiuliutė, 4024 Ko. 
Rocktvell St.

Izabelė Laucaitė, 2532 W. 
46 Place.

Kaz. Petrulienė, 3020 VVest 
42 St. ' i• t

Marųuettc Park — B. Ne- 
nartonis, 6540 So. Campbell, 
V. Rukštalis, 2423 W. Mar

_____

se.

Visi tikietų platintojai pra
šomi atsiminti, jog “Draugo” 
piknike bus leidžiamas dide
lis ir puikus radio. Įžangos ti- 
kietai po 50c.kartu bus ir lai
mėjimo tikietai. Tai tas žy
miai palengvina tikietų plati
nimų. Be to yra platinami 
vien laimėjimo tikietai po 
10c.

Susivienijimo Brolių ir Se
serų lietuvių draugija laikė 
priešpusmetinį susirinkimų,1 
15 d. birželio, parapijos mo-1 
kyklo,s kambary.

Susirinkimų atidarė pirm. 
Juozas Blankus/nutarimus pe' 
reito susirinkimo perskaitė 
lašt. Jonas Grišius.

Į draugijų įsirašė K. Zel- 
vis, P.. Steponavičia.

Ligonių turėta 3; P. Ju-* 
saitis, sirgęs 35 savaites, pa-1 
sveiko; A. Seulis ir-gi pasvei-J 
ko. Serga da P. Buvilas.

Raštininkas pranešė, kad 
mirė L. Būdžius, kuris pa-1 
gerbtas atsistojimu.

A.
SOFIJA LORETTA KAREIVA

mirė birželio 22, 1930 m, 8 vai. ryto. 17 metų amžiaus. A. a. 
Sofija gimė sausio 23. 1913,, Chlcago, 111. ant Town of Lake. Mirė 
po trumpos Ilgos Kerrvllle, Tėvas.

Paliko dideliame nuliudimo motinų Kotrlnų, tėvų Antanų, 
brolį Edvardų, 2 dėdės Jonų ir Vincentų Kareivas, tetų Onų 
I’etraitienę Ir gimines.

Kūnas pašarvotas Eudcikio koplyčioj, 4605 So. Hermitage Avė. 
Laidotuvės įvyks ketverge, birželio 26. Iš koplyčios 8:30 vai. bus 
atlydėta J Sv. Kryžiaus bažnyčių, įkurtoj įvyks gedulingos pamal
dos už Velionės sielų, Po pamaldų bus nulydėta J Sv. Kazimiero 
kapines. , ■

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

Tėvai. Brolis, Dėdės, Tėta lr Glnttaiės. 
Laidotuvėms patarnauja grab. Eudetkln, Tel. Yards 1741.

______

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 
WCFL radio stoties nuo 1 iki 2, vai. po pietų, kas ket- 
verga iš WHFC nuo 7 iki 8 valanda vakare.

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

Menkeliniutės ir Stankų,no-Duetai 
16158-T-Hia Naktele ir, Atneša Dedas Kukuliu 

Viedraf t ....
. 16161—Valio Dalgelio ir Geismai Svajonės

i ) Naujas Miko Petrausko
f 16166—Kur Banguoja Nemunėlis ir Birutė 

Worcesterio Orkestros
16165—Dviejų Žodžiu Polka ir Lietuvos Kvietkos 
16172—Lietuvių Kareivių Šokis ir Ei,nik Polka

Juozo Antanėlio
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- 4 a z .

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

Telefonas Bbulevard 4705

________________________________
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C H I C A G O J E
VYTAUTO KOMITETAS 

VEIKIA.

Praeitu pirmadienį įvyko 
Vytauto Komiteto valdybos 
ir finansų komisijos susirin
kimas. Pasitarta dėl Komite
to susirinkimo, kuris įvyks 
birželio 27 d., Šv. Jurgio par. 
salėj, dienotvarkės, dėl suor
ganizavimo reikalingų, komi-

sijų, dėl komiteto veikimo, 
programa, Vytauto medalių 
platinimo ir t. t

Pasirodė, kad Vytauto me
daliai jau gatavi. Jie yra 
labai gerai ir gražiai padary
ti. Vienoje medalio pusėje yra Taip, smarkiai ruošiasi prie 
Vytauto atvaizdas, kitoje Vy- metinio savo parapijos pik-

Finansų komisijų pareigo
mis pasidalino šitaip: komisi
jos pirm. p. B. Jakaitis, sekr. 
p-ni A. Nausėdienė, iid. p. J. 
Krotkus.

WESIDIEČIAI SMARKIAI 
RUOŠIASI,

žus, visur žolė žaliuoja. Įves
ta kaikurių pagerinimų.

Vienas rengėjų.

X Per radio programų pe
reitų pirmadienį plueiai pa- 
garsyta Aušros Vartų par.

D A K T A R A I:

Telefonas Grovehlll 3262

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2433 W. MARQUETTE BOA D
. . . Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 2 vai. —

piknikas, busiantis birželio 29 I 5 lr 7 ikl 9 vai. vakare, 
d., Bergmano darže, ir “Dr- seredomtz nuo 9 — 12 vai. ryto,

DR. J. J. KOWARSKI$
JYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kert* Ho. Weatera Avenaa 

Tel. Prospect 1414 
Resldenclja 2*44 Bo. Leavitt Bt 

Tai. Canal 2444
augo M

tis ir Gedimino pilis. Visi įniko, kuris įvyks birželio 29 liepos 13 d. Če 
................. . 1 tv___________ ______ TaL-« nemaniKomiteto valdybos nariui me
daliu labai patenkinti

GRABORIAI:

Simpatiikas — 
Mandagu

Geresnis ir Pigesnis už kitų patar
navimas.

J. F. EDDEKIS KOMP.
PAORABŲ VEDĖJAI 

Didysis OflK<s:
4605-07 So. Hermitage Ava. 

Tel. Yards 1741 Ii 1741 
8KYRIU8

4447 So. Fairflold Avenue 
SKYRIUS

1414 Be. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicere fTH 

SKYRIUS
•241 Auburn Avenue 

Tel. Bevlentrd >241

Telefonas Yarda 11*1

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7582

1

S. D. LACHAWICZ
LIETUTIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuopiglau- 
sta. Reikalo meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. ltoosavelt 2515 Arba 2511

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

1439 S. 49 Court Cicero, UI.
Tel. Cicero 6927

J. F. RAMIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHKAGOJE
Laidotuvėse pa

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

OFISAS
668 Wešt 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 823 8 S. 
Halsted Street Tel. 
Vlctory 4088.

Pbons Bonlvrard 4139

A. MASALSKISI
GRABORIUS

Mošų patarnavimas 
Stenomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes netari
ate Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykaL

3307 Auburn Avenaa

piknikas, įvyksiantis 
Oernausko darže.

Nedėllomis pagal sutartį.

d., Bergman darže. Klebonas Toks pagarsinimas palengvi- 
ir komitetas deda visas pas- no darbų tų piknikų tikietų 

piknikas gerai, platintojams, taipgi pasiekė 
platesnes minias, kurių kito-

tangas, kiSd 
pavyktų. 

Šeimininkes ruošiasi visu . . . ,.
v. .. i pusickti.smarkumu svečius gerai pa- į______

, vaišinti ir prašo visų nesi- 
vešti užkandžių. Piknike bus 
užtektinai visiems. Rengimo 
komisija buvo nuvažiavus 
daržo apžiūrėti, kad teu 
viskas būtų gerai. Daržas gra

kiais garsinimais

Rez. Tel. Midway 5512

negalima

DR. R. G. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 2 4-tas Street 

Telef. Canal 1713-0241

Ofiso Tel. Vlrgima 4044
Rezidencijos: Ve* Buren 4444

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

2 Iki 4 Ir 4 Iki S v. v. 
Nedėllomis nuo 10 Iki 12 ryto 

Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd. 
Vai.: nuo 8:30 Iki 9:30 vak.

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L YUŠKA
OFISAS

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
8103 8. Halsted
S L Chicago, III.

Tel. Vlctory >114

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 

Pastebėkit mano Iškabas 
Vai. 9:30 ryt iki 8:30 vak. Seredo- 
mis 9:30 iki 12 v. Nedėllomis nėr 

skirtų valandų. Room 3 
Phone Canal 0523

NAUJAS IŠRADIMAS
I. J. ZOLP

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 
VEDĖJAS

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

Tel. Boulevard 5203

Nubudimo 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 8161

A. PETKUS
GRABORIUS

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

Tel. Vlctory 4088-84
Res. 4424 S. ROCKWELL ST.

Tel. Vlrglnla 1290

EZERSKI
Lietuvis graborius

Ofisas
4603 S. Marsbfield Avenue

Tel. Boulevard 9877

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

J. F. EUDEIK1S KOMP.

4605-07 So. Hermitage Avenue
Tek Yards 1741 arba 1742

Ofiso Tel. Vlctory 8687 

Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas Ir Rezidencija

6504 S. AliTESIAN AVĖ.
Valandos: 2-4 po platų Ir 7-4 v. V. Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-4 

Nedalioj pagal susita isau ^vak. Antro Of. Vai - Nuo 3-4 po
——------------------------------------------------------ plet. Utarn. Ir Subat. Nuo 8-9 vak.

Ofiso Tel. Vlctory 6893 x Šventadieniais pagal sutarimą. 

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

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

Ofisas 8102 So. Halsted St 
Kampas 31 Street 

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

Tel. Canal 6764 Republlc 8461

DR. A. RAČKUS

Tel. Ueoalock 8700 
Rez, Tel.

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllals • 1900 S. HALSTED STREET 
ir Ketvergais vakare I

NAMAI:

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drezel 6328 

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

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

ADVOKATAI

Tel. Wentworth 3000
Rez. TeL Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. B. ARON
Prospect 0614

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzie

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

GYDYTOJAS.
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias Ir chroniškas Ilgu 

vyrų, moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS
ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėllomis ir seredomia tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAtJO

PRANEŠIMAS

OR. M. T. STRIKOL Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ

Telephone Central »6926

F. W. GHERNAUGKAS
ADVOKATAS

Kurio svietas per šimtus metų lau
kė, tai jau yra gatavas.

T. A. D. tonic būdamas vienoj 
formoj, o gydo daug ligų. tūkstan
čiams žmonių pataisė sveikatų, o.
dar milijonai nežino. Tai ir tu, bro- i 134 North La. Šalie Street 
lau ar sesutė, nekankyk savęs dau- 
gaus, o reikalauk tuojaus Iš savo 
aptlekos arba tiesiai Iš

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

CHICAGO, ILL.
Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak. 

Local Office: 1900 S. UNION AVĖ. 
Tel RcoseveR 8710 

Vai. nuo 6 Iki 9 vai. vak.

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.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu — viyšuj Belakto-Rakščio aptle
kos) po dr. 2423 West Marąuette Rd. VaI\: 2 iki 5 P° Piet,4- 7 Iki 9 vak. 
Valandos: nuo 8 iki 4 po plet Tek nrr- a Am r, n v? • *
Prospect 1930. • Office: 4459 S. Califorma Avė.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: į 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 8. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1984. Nedėtomis tik pagal su- 
tartj.

Nedėlioję pagili sutartį.

DR. S. BIEZIS
Ofiso ir Rss. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nue 1 Iki S po 
pietų Ir 6 Iki 8 vai. vakaro

Res. 3201 S. WALLACE STREET

GYDYTOJAS IR CHIRURGAIS

X — Spinduliai

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

Rezidencija: 6640 So. Maplesvood ' 
Avenue TeL Republlc 7648 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 v. v.

Nedėllej: 10 — 13 ryt®

DENTISTAI

SOVOLO ŽOLINĖ ARBATA
PAČIOS GAMTOS

Kad sovolo yra malonus ir stip
rinantis vaistas jūsų ligoms yra į- 
rodvinu, kad tūkstančiai vyrų ir 
moterų visokio amžiaus giria augš- 
tų vertę šios įstabios arbatos. Ligos, 
kurias SOVOLO gydo yra reumatiz
mas, inkstai, pūslė, vidurių suirimai, 
užsisenėjusis sukietėjimas ir daug 
moterų ligų.

Bandymas jus įtikins.
Kaina $1.00 už dėžutę

SOVOLO TEPALAS.
2 0-to amžiaus slaptingas tepalas 

gydo visas odos ligas, Išbėrimus, 
skaudamas akis, laukinius skaudu
lius, žaizdas, ištinusias ir skaudamas 
kojas.

Kaina $1.25 už džarų

KASGO REMEDY GO.
1471 W. Superior Street 

5012 Argylc Street
5610 South See'.ey Avenue

Greit išpildo m užsakymus iš kitų 
miestų

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

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

Tel. Randolpb 5130-6131, Vai. 10-5 
Vakarais: 2221 W. 22nd Street 

(Su Adv. Jobn Kucblnsku) 
Vai.: 5-8; ser. ir pėt. 5-6.

Tel. Canal 2552

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

A. A. DUS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolpb 0881-0882 Vai. 4-8 

Vakarais
8841 SO. HALSTED STREET 

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

Pėtnyčlos

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph 6787

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 4090 

Name: 8 Iki 9 ryte Tek Repub. 9600

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street

Arti Leavitt Street 
Telefonas Canal 2552

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

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 128 

Tel. Franklin 4177
Nuo 4 Iki 1 Išėmus Subataz

52 East 107-th Street
Kampas Mlchlgan Ava.

Tek Pullman 8984
Nuo 8 Jki • vak. ir Subatomls

OFISAI:
1901 — 14 St. 2924 Washington 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Clcerd 662. Tel. Kedzie 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

Nedšllomls
Susitarus

AKIŲ GYDYTOJAI:

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

Vai. nuo 4 iki 6 vai. vakare

DR. VAITUSH, 0. P. D.

Office Boulevard 7448

DR. C. L VEZRIS
LIETUVIS DENTISTAS,

4446 So. Ashland Avenaa 
Ant Zaleskio Aptlekos

Tel. Canal 0257 Rea Prospect 4419

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6600 So. Arteslan Ava, 
Valandos 11 ryto Iki 8 po pietų 

> Iki 8:80 vakaro

Tek Canal <881

DR. G. L BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampu Leavitt St.)

Valandos* Nno 4 Iki 18 ryto 
nuo 1 iki 4 vakare

Beredoj pagal sutartį

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7601

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vak; Nuo 9 ryto iki 8 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
▼ak: ryto nuo 10—18 nuo 8—4 pa

pistų: 7—8:84 vakare 
Nedėllomli l« iki 18

Telef. Midway 2880

Tai. Boulevard 1441

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

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 1 — 4 9, a 

7—9 vakare

Tek Cicero 2962

DR. S. ASHER DR. HERZMAN
Iš RUSUOS

DENTISTAS
4901 W. 14 St. Cicero. Ilk

X-Ray Ir Gaa
Valandos: 10-12 ryt., 1:30—6 Ir 6-9 Gerai lietuviams žinomas per 20 
vai. vak. Serodotnls Ir Ned. susitariu melus kaipo patyręs gydytojas, chi

rurgas Ir akušeris.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų kuris 
esti prlcžastlmgalvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, norvuotu- 
mo, skaudamų aklų karštį. Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpų regystę ir tolimų 
rtgystę.

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

Speciali atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

Kainos pigesnės, kaip kitur

1 4712 S. ASHLAND AVĖ.
i Tel. Boulevard 7589

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

Įsitaisė moderniškų ofisų po 
num. 4847 VY. 14 St. Cicero,'
UI. Pirmiau Dr. Gussen turė
jo ofisų North Sidėj, o Cice-1 „ „ a
roj laikė skyrių. Dabar Cice- 2238, arba iiandoiph esoo.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, motorų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ilay ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 VVEST 18 STREET
UI. Pirmiau Dr. Gussen ture- VAL1N^?S; ~ 11 pletų lrnuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

roj susilaukė tiek pacientų, 
kad North Sidėj skyrių užda
rė.

Dr. Gusseno pacientai jo 
darbu pilnai patenkinti. Be to 
Dr. Gussen ineina į dabartinę 
žmonių sunkių padėtį, tai yra 
atsižvelgdamas į bedarbę, pa
tarnavimų teikia už prieina
mų kainų

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos TeL Plaza 3200 |

J VALANDOS:
NuF 10 Iki 12 dienų 
Nu6 2 iki 8 Po pietų.
NUe 7 Iki » vakare. i
NedlL nuo 10 tkl 18 dienų 1
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Draugo” Piknikas Bus Liepos 13 d. CHERNAUSKO DARŽE

Justice, Illinois

C H I C A G O J E
WEST SIDE ŽINIOS.

X Meldažio sveatinėje, 2244 
W. 23rd Place, šiandien vaka-

niai. Remontą atlieka west- 
sidietis’kontraktorins J. Šlic- 
ka$.

VYTAUTO KOMITETO 
SUSIRINKIMAS.

NEUŽMIRŠTINA DIENA

Sekminių diena, birželio 8, 
liks atmintina diena mano gy-

rėms (su kuriomis ilgokai te- Šėdienei, atkartotinai dėkoju 
ko gražiausiame sutikime ben už taip šaunias vaišes ir man
drai darbuotis) pp. vicepirmi
ninkėms Onai Reikauskienei,

venime. Toje dienoje teko pa- Magd. Šėdienei, panelėms Mo

re '8 vai. Aušros Vartų pa- BRIGHTON PARKO ŽINE- 
rapijos vargonininko Juozo į LĖS.
Brazaičio muzikos mokyklos
mokslo metų užbaigos koncer- Nek^Prasid. parapijinę mo
tas. Įžanga tik vienas kvotė- kyklą šiais metais baigė 52

Chicagos Lietuvių Vytauto 
500 m. mirties sukaktuvių pa
minėjimo Komiteto ir visų 
kolonijų suorganizuotų ir or
ganizuojamų skyrių susirinki
mas įvyks penktadieny, bir
želio 27 d;, 8 vai. vakare, šv. . .
Jurgio par. salėje, Bridgepor- dldehs » s™

tirti, kaip galinga ir graži y- 
ra man mano draugų — vi- 
suomeninkių prietelybė.. 

Surengtos gražios ir neti
kėtos “vardinės” man, ponų
Antano ir Magdelenos Sėdžių

nikai Gurinskaitei, Zosei Jur- 
gaitei ir sąjungiečių vado-

parodytą didelį palankumą. 
Visiems — dar kartą ačiul

Atsimokėt tinkamai jums ne
galėsiu — nes žmonių gražios
širdys ir jausmai — branges-

Kadangi šis susirinkimas 
yra pusmetinis, ir yra labai 
daug svarbių dalykų svąarsty- 
mui, svarbu, kad kiekviena 
narė(ys) atsilankytų. Nepa
mirškite atsivesti nauju narių.

Valdyba.
vėms — darbuotojcyns p-niai ni už visas pasaulio brange-

ris. Programa bus graži: mu
zika, dainos.

Xv Urnai vidurių • liga su
sirgusį Edvardą Mažeikutį, 
315 S. Western avė., pirma
dienyje nugabeno į ligoninę, 
kuri randasi 1116 N. Kedzie 
avė. tą pat dieną) Aušros Var
tų klebonas ligonį aplankė su 
šv. Sakramentais.

X Pirmieji Aušros Vartų 
parapijos organizatoriai: J. 
Jaukštis, J. Zalatorius, A. 
Radomskis, J. Petrauskas, J. 
Globis, M. Palionis, J. Vit
kevičius, B. Vavrinskas, M. 
Švaranavičius, S. Pangonis, V. 
Neffas, M. Meldažis, A. Zala-

mokiniai(ė's). Diplomai buvo 
įteikiami parapijinėje svetai
nėje, birželio 15 d., kur sese
rys Kazimierietės surengė la
bai gražią programą iš 14 

numerių. Ją išpildė gavusieji 
diplomus mokiniai(ės) ir mo
kyklos benas, p. Lebgaudo 
vadovaujamas. Publikas bu
vo pilna svetainė. Kalbėjo 
gerb. klebonas, kun. A. Briš- 
ka, gerb. kun. Pr. Vaitukai-' 
tis ir naujai atvykęs šion ko- 
lonijon gerb. kun. Valančius.

Liepos 6 d., parap. choras 
turės išvažiavimą į Palos par
ką. Išvažiavime išrinkti dirb
ti šie nariai: A. Liakas, tvark 
dariu: O. Ivinskaitė, Sadaus-

te.
Susirinkimas yra svarbus. 

Prašome skaitlingai susirink
ti. Turime daug neužbaigtų 
reikalų apsvarstyti, k. t. — 
parodavimo klausimas, komi
sijų rinkimas, medalių parda
vinėjimas, skyrių veikimas 
etc.

Vytauto Komiteto Valdyba 
L. šimutis, pirm.,
P. Atkočiūnas, sekr.

tingumas ir nuoširdumas, 
brangios dovanos ir ypatingai 
gražūs linkėjimai ir sveikini
mai sumanytojų šio gražaus 
“siurprizo”, liks mano sielo
je amžinai ir juos prisiminus 
stengsiuos gyventi ir dirbti 
taip, kad visuomet bučiau 
verta jų pasitikėjimo ir bran
gaus prietelingumo...

Inicijatorkoms — sumany
tojoms vardinių pokilėlio šv. 
Kazimiero Akademijos Remė-

B. Bitautienei ir p-lei O. Ne- 
vulytei iš dėkingumo pilnos 
širdies sakau ačiū, ačiū ir reiš
kiu savo giliausios pagarbos 
jausmus.

Jaunutei p-lei B. Šėdaitei, 
jauname,čių A. R. D. lyderkai, 
kuri taip sumaniai reiškė 
man gražius linkėjimus jau- 
namečių vardu, širdingai dė
koju ir didžiuojuos, kad mū
sų organizacija susilaukia 
taip kilnių jaunučių lietuvai
čių, kurios užims musų darbą 
toliau varyti.

Ponui Antanui ŠėdžiuJ (ma
no brangavardžiui) taip ir jo

nybės... Antanina Nausėdienė.

PRANEŠIMAI.
Labdarybės centro mėnesi

nis susirinkimas įvyks šian
die, 25 d. birelio, 8 vai. vakare, 
Aušros Vartų par. mokyklos 
kambaryje. Kurie turite pa
ėmę tikietus išvažiavimo, pra
šau priduot susirinkimam Pra 
šoma kuodaugiausia susirinkt. 
Bus išduotas raportai iš ka- 

įpinių ir išvažiavimo.
Valdyba.

Ramova

torius^Andriejauskas, Advo- kaitį fc Gu1)istaiK virėjonlis.
St. Barkauskas ir K. Šimkuskatas Borden-Bagdžiunas, Bal1

čiunaS, Bladikas, Dačiolas, 
Dovjfatt, Duoba, Dobrovolskis, 
Fe/avičius, Filipavičius, Ga- 
Gfveckas, Senkevičius, Janu
škevičius, Jasnauskas, Jarec- .

prie įvairumo darbų. 
“Vytauto” teatr. klubas,

laikytame birželio 8 d. susi
rinkime nutarė: atostogų ne-

TX įimti daugiau kaip iki 9 d.kas, Jocius, Kiskunas, Ka-:_______ _______ __________
kiškas, Kraučiunas, Vasi

liauskas, Kiršis, Kairys, Kru- 
ševičius, Labanauskas, Leka- 
vičia, Lobikis, Linkevičius, • 
Legeckas, Mikalauskas, Ma- į 
ženis, Miliauskas, Masiliūnas, Į 
Murauskas, Mackevičius, Ma
žeika, Masiokas, Norkus, Nor' 
vaišis, Oksas, Palionis, Pap
lauskas, Petrauskas, Petraitis, 
Ruids, Radzevičius, Stakėnas, 
Stankelis, Stogis, Stankevičia, 
Siminas, Šventeckis, Tarulis, 
Tanikus, Ūsas, Urbanavičius, 
Valantinavičius, Vilčiauskas, 
Žvibas, Žilvitis, Žalimas, Ži
bąs ir daug* dabar nežinia kur

Savininkas
Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLET 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
TeL Boulevard 1389

Wm. J. Kareiva

rugpiučio. Po to laiko tuojau 
bus, imtasi darbo, sekančio’ 
sezono vaidinimams prisireng 
ti.

Ch. Raporteris.

DIDELI BARGENAI
% raudono roberio 

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

Enamel indai buvo 
{1.50, dabar 98c.

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

Turim Ir kitokių bargenų. At
eikit.

ST. BUKAUSKAS
Fifteenth St. Hardware

4938 WEST 15 STREET
Tel. Cicero 689 
CICERO, ILL.

AUTOMOBILIAI

WILLYS, WILLYS KNIGHT 
IR WHIPPET

PRANEŠIMAS.

jų dr-jos Centro valdybos na- meilutei gyvenimo draugei p.

Marąuette Park. — Šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų 8 
skyriaus mėnesinis susirinki
mas įvyks penktadieny, birže-

3518 So. Halsted Str. 
Gražiausias Teatras Chicagoj

Ut. ir Ser. Birželio 24, 25 
“AROUND THE CORNER”

ir
“RIO RITA”

Abu įdomus veikalai.
Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai-* 

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

ĮVAIRŪS KONTR AKTORIAI: 'io 27 d'i193,0’ 8svaI' valtare-
* - Gimimo Paneles Šv. parapijos

kambaryje.

Tel. Humbold 5230
Rez. Armitage 2857

MAJESTIC FLORIST
1711 ELLEN STREET 

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

JUSTINAS P. ANTANAVIČIUS
Savininkas

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlue 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ. 
Telefonas Hemlock 6526

J. MEZLAIŠKIS
Generalis Kontraktorius

Budavoju naujus namus ant 
$rderiųr-SoBB8 priimu į mai
nus.

2453 WEST 71 STREET 
Tel. Repųblic 4537

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas
Elektros kontraktorius

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažų kainų, 

gyvenančių lietuvių įrašytų Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
i nne . • • * v ’ v kreipkitės J mus1906 metais i Ausros Vartų
parapijos, knygas, kuriuos WHITE 80X M0T0R SALES

Automobilių pirkėjams ir savinin
kams pirm pirkimo naujo karo šir
dingai prašom atsilankyti ir pama
tyti naujus 1930 Nash automobilus

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius

4556 So. Rockwell Street

STANLEY CIBULSKIS
sul vėliausios mados automatiškais | MOUAVOJIMO KONTRAKTORIUS 
įtaisymais. Sport Royal tekiniais ir. Poperloju, moliavoju ir atlieku vi
zitais ištobulinimais, kokiais tiktai į šokias namų dekoracijos.
Nash ga:i papuošti- Ui tokias prl- | Darbas rarantuotas.

visus, ar čia paminėti, ar (lė
liai musų nežinojimo jų da-, 
bartinės gyvenimo vietos ne
paminėti sidabrinio jubilie
jaus rengėjų prašomi per Pe-» 
trines apsilankyti Aušros 
Vartų parap. piknike, i Ber- • 
ginams darže, kuriame nori- 
me pirmųjų lig šiol gyvuojan-

610 West 35 Street
Tel. Yanls 0699

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
Kaina $845.00 V. O. B.

Jei manai pirkti karų, pirmiausiai 
.. ... ateik ras mus ir persitikrink, kad

C1U parapijonų sudaryti atnun pas mus rasite geriausios rųšies au-
__ _________  • _ , , tomobillus už žema kainų.liną grupę ir nutraukti JOS Taipgi turime Įvairiu Įvairiausių 

fotografiją, kuria apsėmė pa- vartot,J kar>i už ,abal mai* kaln»- 
daryti fotog. Adomas Zalato- BRIGHTON MOTOR SALES 

INC.nūs.

X Extra — Extra specinl 
meeting given by tbe K of L 
Council 24. Tliursday, 26, 
1936. members please be pre- 
sent.

A. P.

Savininkai: Vainoras, J. I Ji skys 
Telefonas Lafayette 6«<J«

3962 Archer Avenue

X Baigiamas remontuoti J.

PUIKIAUSI KARAI

DE SOTO, REO IR 
PLYMOUTH

Pigus važinėjimas.
Labai Žemos Kainos

Didžiausias pasirinkimas VartotųKulikausko namas, 2322 W.
24 st. Namas SU visais pato- Karų už_ Labai Pigių JCainų 

gurnais. Centralinis apšildy
mas. Flatai po 4 ir 5 kamba
rius. “Ice box’ai” elektriki-

ROXEE MOTOR SALES
907 W. 36 St. Yards 4500

einamas kainas pas
BALZEKAS MOTOR SALĖJ

4030 Archer Avenue

5234 S. SEELEY AVĖ. 
Hemlock 0653

Tel. Lafayette 2082
ALTOMORILIŲ CHAMPIONAS

B U I C K
Per 20 Metus Užima Pirmenybė. 

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

4400 Archer Avenue
Virginia 2400 

1 Blokas Nuo Kedzie Avė.
JONAS SLEGAITIS
LIETUVIS PARDAVĖJAS

PONTIAC IR OAKLAND

VIENATINĖ LIETUVIŲ 
AGENTŪRA

GENERAL MOTORS

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS, Sav. 

HOfl—8 West 31 Street 
Tel. Vletory 1696Galite pirkti Cash ar išmokėjimu

■ ■■ -....

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.

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 Avenne 

Tel. Lafayette 7674

MAROUETTE JEtfELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

auksinių ir sida- 
orlnių daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių, 
rekordų ir t. t 
Taisau laikrodžius

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

3200 SO. HALSTED ST.

Phone Repųblic 4949

PETRAS GRIBAS
Moliavojimo Kontraktorius

REAL ESTATE

_________ NEGIRDĖTAS BARGENAS
ir muzikos instru- f 2 flatų mūro namas, po 6mAnfiia Ii 1 T'» •• *12 • _ _ ___llUvLJ. lllvllv IlCAlilC&Oy I-''-' ”

kamb. Priimsiu lotą Į mainus. 
Priežastis — einu į biznį.

Telefonas HEMLOCK 8269

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EXPRESS

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

Taipgi parduodame anglis

1608 So. 49 Avė. Cicero, III.
2-ros lubos.
Pigiai did 5 kamb. nam. 7 p. 

augš. beizmentas. mieg. porčiua, 
3 karų ga.r. $3,900, įmokėti $2,000, 
geros išlygos. Sav. 4737 W. Erie. 
Tel. Mansfield 0264.

i

Mes moliavojime, dekoruojame ir geriausios rųšies UŽ prieina- 
išpoperiuojatno visokius namus. . ... ..
Musų kainos labai pilnumos ir dar- niiausią kainą. Musų patarna

vimas yra greitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street

bas garantuotas.

6127 S. Maplewood Avė.

J. YUSHKEWITZ
REAL ESTATE 

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

Telef. Prospect 3140

PAUL M. SMITH & CO.

Telef. Repųblic 5099
Mes pervežame daiktus ir į

Kaipo lietuvis, lietuviams patar- kitus miestU8. 
nauslu kuogerinusla. i i .. . ..i i ' m—-..........

4426 So. Western Avė.

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Tel. Lafayette 8227 MŪRGIŠIAI-PASKOLOS

REAL ESTATE 
LOANS & INSURANCE

Perkam, parduodam, mainom na
mus, lotus, farmas, biznius visokios 
rųšies. Nėra skirtumo apielinkės ir 
kur yra ar kas yra. Perkam notas, 
2nd mortgage ir parūpinanti 1 ir 2nd 
mortgage lengvomis išlygomis. Tei
singas ir greitas patarnavimas
4425 So. Fairfield Avenue

Telefonas Canal 7283

PETRAS CIBULSKIS
Mallavojimo Kontraktorius

Maliavų ir sieninės popieros krau
tuvė. Naujas stakas.

2334 So. LEAVITT ST. CHICAOO

WM. BENECKIS
MALEVOJU IR POPIERUOJU 

Naujausios mados popiera. 
Pigiai Greit. Darbų garantuoju 

itelkaie telefonuokit 
Lafayette 7654

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

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU M0RGI6IŲ
Skolinam pinigus ant medi

niu ir mūriniu namu. KomiŠas 
tik 2%. Kreipkitės j

Public Mortgage Exchange
S. L. FABIAN, Mgr. 

809 West 35th St.

Tel. Lafayette 0455

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

• Už $3,000 gausi 2 fl. l.ned. namų 
prie Emerald ir 38 st. gera transp. 
Elekt. šviesos, 2 maudlnės. Pigiai. 
Sav. 3622 Michigan avė., H. E. 
Evans.

MUSŲ BARGENAI
DIDELIS NUPIOINIMAS KAINŲ ANT DAIKTŲ 

JUMS REIKALINGŲ
Kviečiame pasinauduoti musų nupigintomis kai

nomis.
Ypatingai dabar nupiginome kainas ant Wbite 

Lcad, įvairių maliavų ir aliejaus.
HARDWARE & PAINTS

A. M. BUTCHAS, Savininkas 
4414 South Rockwell Street 

Telefonas Lafayette 4689

___ _ . ____ _

SKOLINAM PINIGUS
$100 iki $30,000 

ant 1, 2 ir 3 morgičių
J. NAMON & CO.

6755 So. Western Avė.
Telefonas Crovelnll 1038

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
1—VĮ

I Pariorlaus eetaa, lovon, bufetas.
Flatas rendon. M ra. O’Hare, Rad- 
cllffe 4373.

Už $30 gausi pavleninę Slnrfpons 
lova, dreserį, Siepų,' vaikų vežimėlį, 
didelį krėstų.

5105 Comellan avė.

Pigiai 12 f'atų, 2 Storai, pečiais 
šild. Callfornia ir Van Buren. Ren- 
dos $5,200. Pirmas morg. geram 
stovy. Jensen, 3843 No. Trlpp.

Pardavimui 1 8x10 kauras, 2 6x9, 
2 lovos, springsai, madracas. 321 N. 
M aso n st. 1-inaa f'.oras.

Rooming House L4 kamb., 3 
betzmento kamb., 2 karų gar. ren- 
dos $80, tneigų $240, malnysim J 
Liberty bonus, 1-inus morglčlus ar 
cash. 2340 Washington Blvd.

Pigiai 6805 Racine avė. 7 kamb. 
k. v. šild. lotas 25x125. Pamatyk. 
$4,500, mokėti $1,000, lengyloa Išly
gos. lst ■ Rea'.ty Co. 86 W. IVash- 
ington St. Central 5151.

Už $1,000 gausi 100<#, mod. ply
tų 2 fl. namų Mayvoode, 6 mėti. 
senas. 2118 So. 18 avė. Tej. May-
wood 851—R.

Sav. parduoda 12 apt. namų. 
Kamp. 47x125, 2 įmetu senumo, fri- 
gldaire, 3 karų gar. visi išronduo-

Dcllc. Ir Groc., senai įsteigta 3 tl H bloko fino strytk. 6669 No. Ar
kamb., žema renda. Pigiai 3230 No. 
Clltton.

teslan avė. Tol. Ravensvvood 5506.

2 Storu, 11 flatų, pečiais šild. In- 
eigų $4,100, ant 22 st. $20,600 equi-Vyral nešiojanti diržų, kaipo iš

bandymų. Ateikit. New Idea Truas,ty. Malnysim ant bile ko. Kvlečla- 
Co. 211 W. Cbicago. • mi agentai. 4257 W. 22 St


