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Ispanijoj

ČILI RESPUBLIKA SUŠAUKIA
EKONOMINĘ KONFERENCIJĄ

GAUTAS FRANCUOS 
ATSAKYMAS

LAKŪNU PASIEKĖ 
BERLYNĄ

WASI1INGTON, birž, 25. 
— PfezidenlAs Hoover vakar 
gavo Frakcijos atsakymu j sa
vo sumanymų nutraukti karo 
skolų mokėjimų vieneriems 
metams.

Sumanymo pagrindų Fran- 
cija pripažįsta, bet ji stato 
prezidentui nuosavus pasiū
lomus. Vieneriais metais ji j 
Vokietijai dovanoja tik tų ka
ro atpildymo dalį, kokių ji tu-, 
ri išmokėti Amerikai ir Bri
tanijai. Bet kitų dalį, kuri te
nka jos Franeijos, reikalams, 
ji turinti gauti. Tatai Vokie
tija negali būt pilnai paliuo- 
suota nuo karo atpildymo mo
kėjimo.

Franeijos atsakymo turinys 
bus paskelbtas rytoj.

BERLYNAS, birž. 24. — 
Šiandie čia atskrido amerikie
čiu lakūnu, Post ir Gaty. Nu
sileido Tempelhof orlaivių' 
stoty.

LAKŪNU PERSKRIDO 
ATLANTIKĄ

VOKIETIJA ATSILIEPIA
i FRANCIJĄ

BERLYNAS, birž. 24. — 
Vokietijos kanclieris Bruening 
per radio kalbėdamas kreipės 
į Franeijų pamiršti buvusias 
nuoskaudas ir pripažinti pre
zidento Ilooverio paskelbtų su 
manymų — nutraukti karo 
skolų mokėjimų vieneriems 
metams.

NFAV YORK, birž. 24. — 
Du amerikiečiu lakūnu, Post 
ir Gattv, orlaiviu (monopla
nu) “Minnie Mae” laimingai 
perskrido Atlantiko vandeny
nų. Jiedu planavo be sustoji
mo pasiekti Berlynu. Tečiaus 
pritrūko žibalo. Tad nusileido 
Anglijoj, gavo žibalo ir leido
si toliau. Jei skridimas sek
sis, jiedu žadėjo nusileisti ne 
Berlyne, bet Maskvoje.

Šiandie iš Harbor Grace, 
Niufoundlande, į Danijų per 
Atlantįkų išskrido du danu la
kūnu, O. Hillig ir H. Hoiriis. 
Jiedu skrinda orlaiviu “Libe
rty.”

Iš čia ruošias dar viena po
ra lakūnų skristi aplink pa
saulį.

RINKIMAI ISPANIJOJ

ITALIJA ATSAKO VA
TIKANUI

ĖOMA, birž. 24. — Italuos 
fašistų vyriausybė pasiuntė at
sakymų į pastarųjų Šventojo 
Sosto notų.

Mussolini notoje vengia at
siprašymo, ko Šventasis Sos
tas spirtinai reikalauja.. Ne
paduoda jokių susitaikymui sų 
lygų. Tik pareiškia, jog riau
šininkai būsiu susekti ir nu
bausti.

MADRIDAS, birž. 25. — 
Visa Ispanija daug susidomė
jusi rinkimais į steigiamųjį 
respublikąs susirinkimų (par
lamentų). Rinkimai įvyks a- 
teinantį sekmadieni-

Rinkimuose dalyvaus 24 po
litinės partijos. Yra statoma 
1,015 kandidatų į atstovus. 
Reikalinga išrinkti 470 atsto
vų.

Nuo šių rinkimų prigulės 
Ispanijos likimas.

MANIU IŠĖJO Iš PAR
LAMENTO

ŠVENTOJO TĖVO SĄ- 
JAUSMO ŽODIS FRAN

CIJAI

BUKAREŠTAS, birž. *24. — 
Buvusis Rumunijos ministe- 
ris pirmininkas, valstiečių pa
rtijos vadas Julius Maniu, iš
ėjo iš parlamento narių tar- 
|X). Sakoma, jis tų atliko ne
varžomai kovoti karaliaus Ka
rolio diktatūrų.

ROMA, birž. 22 (suvėlinta). 
— Del nuskendimo ekskursi
nio garlaivio St. Philibert Bi- 
skajaus užlajoj, kada žuvo ke
li šimtai vyrų, moterų ir vai
kų, Šventasis Tėvas Pijus XI 
Francijai pasiuntė sųjausmo 
ir suraminimo pareiškimų.

MM —

KELI VAIZDELIAI, 1$ BĖGAMŲJŲ ŽINIŲ

jos universitetas ir gamtos 
institutai, yra pažadėję tuose 
moksliškuose darbuose sutei
kti paramų. Jo surinkta pavy-

1. Prezidentas Hoover su žmona priima iš skaučių gėles Indianapolis mieste. 2. “A- 
merican Medical Association” naujas prezidęntas Dr. E. H.__ r______________ — ... Clay iš Dalias, Tex. 3. La-
kūnė Miss Ruth Nichols, kuri žadėjo skristi fter Atlantiką, bet sužeista.

ISPANIJOS KATALIKŲ 
PROTESTAI PRIEŠ VY

RIAUSYBĘ:
CHICAGO JE PASISAKO NEKALTA

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

PROF. IVANAUSKO 
EKSPEDICIJA

SPROGIMAI KARTOJASI

Gamtininkas prof. Ivanaus
kas su dviem asistentais rug- 
piūčio pradžioj išvyks i Pietų 
Amerikų, kur apie pusę metų 
tyrinės šiltųjų kraštų gyvū-

Anapus administracijos li
nijos prie Akmens bažnytkai
mio ties Alytaus apskričiu le
nkų kareiviai vėl mėtė į Mer
kio upę granatas. “R.”

nijų ir augmenijų ir rinks įdo- i IEŠKOMAS NUODINTOJAS
įminusius jįj pavyzdžius. Ši
, mokslinė ekspedicija daugiau- GREENFIELD, Ind., birž. 
šiai dirbs Brazilijoj. Brazili- j 24. — Praeitų, sekmadienį va

kare po pikniko staiga mirė 
ūkininko Simmons dvi mergai- 
ti, 10 ir 13 m.

Nuo pikniko likusiam mai-
Edžių kolekcija sudarys pama- s(e gūsekta „uodlJ _ trichni
tų universiteto gamtos muzie
jaus atogrųžij skyriui. “R.”

TRYS MIRTYS VANDENY

Birželio 7 d. Raudondvario

nos. Suimta ir išklausinėta 
tėvai. Dabar policija įsitikina, 
kad šiame atsitikime turi vei
kti koks beprotis nuodinttfjas. 
Jis ieškomas.

MADRIDAS (per paštų). • 
— Kada Ispanijos respubli
kos laikinoji vyriausybė paki
lo varžyti vyskupus ir kuni
gus, katalikai sukėlė griežčiau
sius protestus prieš tų nelem- 
tųjį vyriausybės nusistatymų. 
Katalikų organizacijos ėmė 
siųsti savo atstovybes, kad gy
vu žodžiu pareikšti protestus. 
Visur visas laikas šaukiama, 
kad vyriausybės nusistatymas 
žalingas valstybei ir tautai.

Laikinoji vyriausybė nuduo
da esanti kurčia ir negirdinti 
protestų. Kai-kurie jos nariai 
pareiškia, jog tie visi klausi
mai būsiu sprendžiami steigia- 
mųjam respublikos susirinki
me.

ČILI VYRIAUSYBĖ SU
ŠAUKIA KONFERENCIJĄ

SANTIAGO, Čili (Chile), 
birž. 24. — Čili vyriausybė 
sušaukia čia visų Amerikos 
respublikų konferencijų. Kon- 
ferencijon kviečiami respubli
kų užsienių reikalų sekreto
riai.

Konferencijoje bus svarsto
ma, kaip išsisukti iš šių dienų 

laikų. Programoje y- 
ra šie klausimai; muitų uni
ja, nedarbas, ginklavimųsis ir 
ekonominiai ir finansiniai
klausimai.

Tarp kitų kviečiamos ir A. 
J. Valstybės.

PUOLĖ MIESTELI, 
19 ŽUVO

MFAICO MIESTAS, birž. 
25. — Meksikiečiai ūkininkai 
puolė Patambarillo miestelį. 
Kovoje su miestelėnais 19 
žmonių žuvo ir 3 pavojingai 
sužeista. Puolimo priežastis 
nepaduodama.

NUKRITO IŠ TREČIOJO 
AUKŠTO

Iškabų piešėjas dirbo prie 
Morris viešbučio iškabos. Ne
tyčiomis jis palietė gyvųjų ele
ktros vielų ir nutrenktas Ma- 
dison gatvėn iš trečiojo aukš
to. Mirė ligoninėje.

IŠNAUJO PUOLAMI 
ASESORIAI

35 Chicagos mokų mokesčius 
piliečiai, kurių priešaky yra 
J. E. Bistor, A. O. Sampson 
ir Dr. S. W. Brundage, kreipė
si į aukštesnįjį Cook apskri
ties teismų reikalaudami, kad 
asesorių boardas (komisija) 
neperduotų mokesčių knygų 
žinomam “board of review” 
(patikrinimų komisijai), ka
dangi asesoriai neteisingai, 
nepilnai, apgaulingai ir netei

Mrs. Margaret Summers, valsčiuj ties Netonių kaimu 
kuri kaltinama keliij savo vy- prigėrė besimaudydamas 8 
rų ir kitų pašaliniij asmenų meti} vaikas.
nunuodijime, teisme pasisakė Alvito valsčiuj Vaičlaukio
esanti nekalta.

Du plėšiku apiplėšė Regai 
avalinių krautuvę, 119 So. 
Dearborn gat.

Ties Argyle gat. ir Kimball 
avė. upeliuky rastas pamestas 
automobilius.

“Board of review” jau pra
dėjo išklausinėjimus mokesčių 
reikale.

Lemonte ant geležinkelio su
važinėta N. Zorick su žmona.

SESERIMS PASKIRTAS 
KARDINOLAS GLOBĖJAS

VATIKANO MIESTAS, bi
rž. 24. — Gailestingųjų Sese
rų Kongregacijos Amerikoje 

sotai yra nustatę mokesčius,Įglobėju šventasis Tėvas Pi- 
už nekilnojamas savastis už jus paskyrė kardinolų Ce-
1930 metus. Tas pat esu atli
kta ir su mokestimis (takso
mis) už 1928 ir 1929 metus.

ATIDĖTAS BŪTO STA
TYMAS

Iš Washingtono praneša, 
kad naujo pastos būto staty
mas Chicagoj atidėtas ligi ru
dens.

Seniau buvo pranešta, kad 
statymas būsiųs pradėtas pi
rm šios vasaros ir daugelis 
bedarbių gausių darbo.

IEŠKOMAS PAGROBTASIS

Nežinia, kokia piktadarių 
gauja pagrobė S. Levin, bū- 
vusį Consumers Gas and Oil 
Co. viceprezidentų. Policija 
ieško pagrobtojo ir pagrobė- 

«•

_
SUNAIKINTA 530,000 

SVARŲ KAVOS

rretti.

SUNAIKINTAS GARLAI
VIS “EMPRESS”

kaime Širvintos upėje po šliu- 
' žais besimaudydamas prigėrė 
; svetimšalis be pilietybės Vali- 
gūra Danielius, 28—29 metų 
amžiaus vyras, gyvenęs Lan
keliškių v. Obeluplų kaime.

Lankeliškii} vai. Obelupių 
km. ūkininko Mezlavocko Ka
zio durpyne prigėrė Kainaus- 
kas St. 12 metų vaikas, kilęs 
iš Vilkaviškio valsčiaus, Majo- 
riškių kaimo. “R.”

RIO DE JANEIRO, Brazi
lija, birž. 24. — Vyriausybės 
išsprendimu mieste Santos su
deginta 530,000 svarų kavos 
grūdelių. Sako, grūdeliai bu
vę antraeilės rūšies.

VISAM GYVENIMUI

AUTOBUSAS APDAUŽĖ 
TRAUKINI

GREENAYOOD, S. C., birž. 
24. — Ūkininkų J. Cox, 30 m., 
teismas nubaudė kalėjimu vi
sam jo gyvenimui už žmonos 
nužudymų. Prisipažino kaltu.

10 ŽUVO SPROGIME

ST. JOHN, N. B., birž. 24. 
— Siautęs prieplaukoje gais
ras tarp kitko sunaikino ir di-

Birželio 7 d. rytų trauki
niui 341 nr. einant pro Ute
nu per plentų, važiavęs plen
tu sunkiųjų prekių autobusas 
su Visu smarkumu dūrė į pa
skutinį traukinio bagažo vago
nų ir jį šiek tiek sugadino. 
Tačiau daugiausia nukentėjo 
pats ėjęs tij “imtynių” auto
busas ir jo šoferis, kuriš su
žeistas. “R.”

LONDONAS, bięž. 24,,— 
Karo laivyno ministerijai pa
skelbė, jog amunicijos dirbtu
vėje Walton Health, arti Wa- 
rcham, įvyko sprogimas. , 10 
žmonių žuvo ir 19 sužeista.

BEDARBIAI BRITANIJOJ

ŽINIOS IŠ ŠVĖKŠNOS

— Po ilgų laukimų ir dery
bų į Švėkšnos miestelį pradė
jo grįsti. Grindžia valsčiaus 
valdyba. Pirmiausia brukuoja 
rinkų, švėkšniškiai be galo

LONDONAS, birž. 24. — 
Oficialis bedarbių skaičius B ri 
tanijoj paduodamas 2,620,930. 
Toli daugiau kaip praeitąią 
metais. P

•t

delį garlaivį “Empress”, pri
gulėjusį Canadian Pacific ko- džiaugiasi, kad nebereiks pur-

BERLYNAS, birž. 24. ’ — 
Bedarbių .skaičius Vokietijoj 
sumažėjęs ligi 4 milionų.

mpanijai.

109 LAIPSNIAI KARŠČIO

SIDNEY, Neb., birž. 24. — 
Vakar čia" temperatūra pakilo 
ligi 100 laipsnių, ko nebūta 
per 15 metų.

ŽUVO LAKŪNE

AKRON, Ohio, birž. 24. — 
Susidaužus orlaiviui žuvo į- 

žymi lakūnė Mildred Stinaff.

vo braidyti ir žemaitiškas klu
mpes sprogdinti. Bet reikėtų 
pagreitinti grindimo darbų, 
kad ruduo neužkluptų.

— Phs mus jau vasarojus 
sudygo ir gražiai atrodo. Tik 
rugiai vietomis išpuvo. Žolės 
pievose labai gausu.

— Švėkšnos pavasarininkai 
dirba. Daro dažnai susirinki
mus, skaito paskaitas. Vasarų 
žada daug kilnių užsimojimų 
įvykdyti. Inteligentai veikti

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Pramatomag retkar
čiais lietus ir griausmai; šil
ta.

PINIGŲ KURSAS /

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 stori. sv. 4.86 
Francuos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 
Vokietijos 100 mrK

3.91'
5.23

13.911
23.83

bemaž visai nepadeda. “R.” Šveicarijos 100 frankų 19.23t.
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Bendradarbiams Ir korespondentams raitų necrų- 
■na. Jei neprašoma tai padaryti Ir neprialunčiama tam 
tikslai pašto Menkių.

bininky, o ji imti moka tvarkytis. Tų darbų 
reikia pradėti nuo tinkamos Lietuvos vi
daus politikos. Juk nebeguliiua ramiai žiūrė
ti į tai, kad Tautų Sąjungoje skiriama Lie
tuvai kažkokie specialistai padėti valdžiai nu
statyti krašto pajamas ir tai kokia iš jų da
lis turi tekti Klaipėdos kraštui. Ar tai čia nė-f Praeitam sekmadienyje, it 
ra svetimų kišimasis į Lietuvos vidaus rei- susitarę, pasimirė du žymus

Labdarybės Skyrius.
MIRĖ DU ŽYMUS LABDA- žemienės asmenyje neteko di-

RIAI.

Redaktorius priima — nuo ll.ee Iki 1S:99 
kasdien.

vai

■telkimų ialnos prisiunčiamos pareikšta1

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“DRAUGAS”
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■UB8CRIPTION8: Ona Tear — |e.ee. 8lx 
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Copy — .tie.

Adysrtlsln* in “DRAUGAS” brlngs best resnltų,
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DIENOS KLAUSIMAI
KLAIPĖDOS REIKALAI.

- Pastaraisiais laikais šalia senos Vilniaus 
bylos su lenkais, kurioje p. Voldemaras savo 
laiku buvo pareiškęs, kad Lietuva pasirengus 
eiti su lenkais j normalius santykius be Vil
niaus, iškylo antra bala dei Klaipėdos krašto. 
Ir toji byla tikrai yra nemaloni.

Kaip tžiinoma, Klaipėdos krašto vokiečiai, 
taip kaip ir Vilniaus lenkai, varo savo propa
gandą, vokietina to krašto gyventojus. Bet ir 
tuo jie nepasitenkina. Vokietininkai viskų da
ro, kad tik Klaipėdos kraštų kaip nors nuo 
Lietuvos atskyrus.

Visai trumpu laiku vokiečiai net d,u skun- 
du į Tautų Sųjungų pasiuntė būk tai dėl to 
kad Lietuva nesilaikanti Klaipėdos sutarties, 
kuri sudaryta Lietuvos vyriausybės su san
tarvininkais tais laikais, kada Klaipėdoje į- 
vyko sukilimas. .

.Vokietininkų skuųjjįj^ .pasiųsti į Tautų 
Sąjungų, neturi jokio rimto pagrindo. Tie 
skundai yra lygūs valstybės išdavimui ir dėl 
to reikia stebėtis, kad tautininkų vyriausybė 
taip ramiai j juos žiūri. Vyriausybė, rodos, 
drugiai turėtų daryti žygius prieš tuos išda
vikus, nes Klaipėdos kraštas, dėl kurio atva
davimo taip nuoširdžiai džiaugėsi visa mūsų 
tauta, ne vokietininkams, o Lietuvai priklau
so. Mes tiesiog stebimės valdžios palaikoma 
spauda, kuri ramina būk kaip visi Lietuvos 
reikalai, taip ir Klaipėdos krašto reikalai y- 
ra puikiausioje tvarkoje. Tai yra savęs Jiri- 
gaudioėjimas.

Mes manom, kad kaip patys Klaipėdos 
krašto gyventojai, taip visos Lietuvos pilie
čiams labai rimtai reikia susirūpinti to kraš
to likimu. Yra reikalinga darbais įtikinti už
sienį, kad Lietuvai nereikia pašalinių pagel-

(Tąsa)
Fabrikas dirba su nuostoliais, pagamina 
noreikalingus numerius ir visiškai blo
gės kokybės... Lig sunacionalizacijos šio 
tresto fabrikai buvo įvairių kapitalistiš
kų trestų kompanijų nuosavybė, pav., 
“Treogolniko”, “Provodinko” ir t t. 
Direkcijos, sekdamos kapitalistiška siste
ma, iki rudens pralžios surinkdavo ži
nias iš vis vietos magazinų, kiek, būtent, 
per visuH metus parduota kiekvieno nu
merio kaliošų. Turėdami šiuos davinius, 
fabrikui išsiuntinėdavo į sius vietas rei
kiamų kiek vieno kaliošų numerio skai
čių. Toks darbas duodavo gerų pelnų, o 
žmonės gaudavo tokių prekių, kokių 
jiems reikėdavo. Bet ši kapitalistiška 
tvarka prakeikta ir pasmerkta visam lai
kui. Dabar komunistiškame rojuje žmo
nės tiesiog nebeturi arba beveik nebeturi

kalus i Ligi šiol Lietuva be tų baikų vis dar 
galėjo apsieiti. Tai yra didelis apsileidimas

Lietuvių Labdaringosios Su
jungęs veikėjai — u. a. Naug-

iš Lietuvos vyriausybės pusės. Ačiū tam ap- žemienė ir Antanas Vaičiulis.
sileidimui Klaipėdos krašto reikalai vis eina 
blogyn, jo padėtis rimtėja.

Kada jau įsikalbėjome apie Klaipėdą, ta 
pačia proga norime pridurti, kad Klaipėdos 
krašto veikalai ir Amerikos lietuviams labiau 
turėtų rūpėti. Amerikiečiai, manantieji Lietu
voje apsigyventi, privalėtų tame krašte pirkti 
žemės, miestuose namus. Gyventi ten patogu 
ir smagu. Žygį padarytų tikrai patrijotiškų,

Pirmoji buvo 5 kp. narė, o an
trasis — 7 kp. Tai didelis smū 
gis visai mūsų organizacijai.

A. a. Naugžemienė, kuri ne
labai senai palaidojo savo vy-

delės ir nuoširdžios veikėjos. 
Mūsų organizacijos veikime 
velionė paliko neužpildomų 
spragų.

A. a. Antanas Vaičiulis irgi 
buvo stambus labdarių veikė
jas ir aukotojas. Kas a. a. 
Naugžemienė buvo 5 kp., tas 
a. a. A. Vaičiulis buvo 7 lab
darių kuopai. Jo atsidavimas 
labdarybės darbams buvo ne
paprastas. Ne tik pats šimti-

rų, taipgi žymų labdarį, visai Inėmis aukodavo, bet ir iš kitų 
Cliicagos lietuvių visuomenei į mokėdavo šimtinės labdarin- 
buvo plačiai žinoma. Dideliu giems tikslams išprašyti, 
uolumu ir atsidavimu jinai Westsaidiečiai ilgai nepamirš

nes padidintų ten lietuviškųjį elementų, o vo- dirbo našlaičių šelpimui ir

Sųryšy su sukaktuvėmis ankstybųjų Amerikos pionierių 
apsistojimu pietinėj Califomia daly, Santa Monica, Calif., su
ruošta iškilmės — parodavimas. Atvaizde matome anų laikųjo pasišventimo. Nors nestip-

kietininkus priverstų vykti ten, kur jų širdin 
traukia, būtent — Berlyno link.

PASTABĖLĖS.

vargšų globojimui per labda
rių organizacijų, bet ji buvo 
veikli/narė ir kitų mūsų idėji-

rios buvo sveikatos, bet kart ... • i i................... i-i ii kostiumus ir “Covered \\agon , kurie pionieriai kilnodavos
kartomis apėjo lietuvių namus 
rinkdamas labdarybei aukas.

iš vietos į vietų.

jnių organizacijų. Ji daug dir- Jis buvo taip nusistatęs: “jei
:bo ir daug aukojo Šv. Kazi- 

Nors dabar ir gana blogus laikus gyve- miero Seserų Akademijos Rė
mėjų organizacijoje, buvo na
rė Marijonų Kolegijos Drau
gijoje ir visur, kur tik ėjo 
koks svarbus katalikij visuo
menės darbas, ji pati pirmuti
nė atsiliepdavo ir savo nenu
ilstamu darbu ir gausia auka.

name šioje kapitalistinėje šalyje — Jungtinė
se Valstybėse, o vis dėl to galime džiaugtis, 
kad ne Rusijoj gyvename. Ten dabar nie
kada nėra gerų laikų, nei bent labai apro
buotam komunistų vadų skaičiui. Nepavydė
tina padėtis yra ir valdininkams. Jei kurį 
iš partijos pašalino, atėmė darbų, atėmė 
taip vadinamųjų “darbo kortelę” ir “duo
nos kortelę”, toks žmogus gyvas turi į že
mę lįsti, nes jis niekur jokio užsiėmimo ne
gaus. Nei žemės ūkio darbams toks nepri
imamas. Tokių yra šimtai tūkstančių ir jų 
būklė yra begalo skaudi. Taigi, kiekvienas 
jų šiandien pasakytų, kad daug kartu geriau- 
yra gyventi po “kapitalistų” režyniu su vi
sais jo defektais.

tris dienas, kelias buvo šla
pias ir dėl to į miškus nebuvo 

Įgalima nuvažiuoti. Todėl vie- 
laikyti, tų patį ir kiti gali pa- pasirinkome fanuos sodne, 
daryti.” Del to ji nuolat ir j<urjs užima pusę akerio že- 
matėme savo artimui dirbant m6g> vieta nedidelė, bet kurie 
ir pasišvenčiant. t atsilankė, visi buvo patenkin-

aš galiu labdarybei aukoti, ke
letu našlaičių savo lėšomis iš-

Anais metais, kada buvo va
romas vajus šv. Kryžiaus Lie
tuvių Ligoninei, a. a. Anta-

ti, gražiai dienų praleido. Žiuo 
nių nedaug teatsilankė, nes tų į 
dienų Įvyko daug piknikų ir

Ypač daug širdingo darbo nas Vaičiulis pats pirmutinis • šiaip jau visokių pramogų
velionė įdėjo į Lietuvių Lab
daringosios Sųjungos reikalus. 
Neužteko to, kų pati dideliu 
pasišventimu dirbo, bet buvo 
nuolatinė aukotoja visiems 
kilniems labdaringiems tiks
lams. Nebuvo to
kurį ji nebūtų parėmusi. Kai
po 5 kp. narė, jinai po kelis 
kartus yra apėjusi Bridgepor-Matomai, Lietuvos spaudai buvo už

drausta paduoti priežastis, dėl kurių išva
žiavo iš Lietuvos Šv. Sosto Nuncijus Arki
vyskupas Bartoloni. “Rytas” praneša tik 
apie patį išvažiavimo faktų ir aprašo, jog 
J. E. Arkivyskupas Bartoloni Lietuvos 

aukštosios dvasišfcijos, katalikų visuomenės 
atstovų ir studentijos buvo iškilmingai pa
lydėtas iš Kauno per Mariampolę, Vilka
viškį ir Kybartus. Vis dėl to tautininkų vy
riausybė bijo pasakyti Lietuvos visuomenei 
dėl ko ji ardo Lietuvos santykius su Apašta
liškuoju Sostu.

LLOARiy CENTRO 
VALDYBA

įstojo į vajaus talkininkų ei
les ir niekas jo uolumui ne
galėjo atsilaikyti. Šiame va
juje velionis laimėjo pirmų

Šiemet labdarių veikimui 
daug nelauktų kliūčių susida
rė. Ir tai tada, kada labiausia 

i visuomenės parama yra rei- 
Reikalinga nuošim-vieta, nes stambių pinigu su-1, ,.:. . . . , „ . . kalingania ligoninei surinko. Tai bu- .. . „ , ,

‘ . v , , , . eini uz skolų mokėti, šelpimo
sumanymo, vo tylus žmogus, bet kilnios , , , , , v.

, . . , , v. ,■ , , darbas dėl esamo krašte nedvasios ir darbštus. Lankyda-; , ,
- .............. , , , . . . darbo padidėjo, tarmoje nutvosi jisai i labdarių seimus, į , .

. . , . nvta kai kurie pataisymaicentro susirinkimus, neap-1 , . . , , „ ,
. . . , , ... c padaryti. Bet dėl fondų stoto lietuvių biznierius ir visus leisdavo kuopų mitingų, feavo _

. 3 „ , ... . . , , . ikos nieko nėra galima daryti,pavyzdžiu, kaip darbingumo,lietuvių naiAus, prašydama au 
kų labdarybei. Ir nieks jai au
kų neatsakydavo, nes matė

taip ir duosnumo, jisai švie
tė visai 7 kuopai, kuri liūdi 

jos didelį labdarybei atsidavė netekusi savo nario Antano 
nių ir pasišventimų. Be jos
neapsiėjo nei vienas labdarių 
seimas, nei viena svarbesnė 
katalikų konferencija. Tiesa, 
velionė nepasirodydavo savo

Vaičiulio.
Tat, negailestingoji mirtis 

išplėšė -iš mūsų tarpo du žy
miu veikėju. Pasimelskime už 
jų sielas. Jų pavyzdis visada

iškalbingumu, bet savo nuo-Į tešviečia mums, kurie dar pa
siliekame labdarybei darbuo-

Lenkijos diktatorius Pilsudskis dažnai 
lankosi Vilniuje. Ir šiomis dienomis jisai 
keletu dienų buvo Vilniuje. Turėjo eilę svar
bių pasitarimų su aukštaisiais karininkais. Iš 
Vilniaus Pilsudskis nuvyko į Druskininkus 
ir ten leidžia atostogas. Pilsudskio lankimųsis 
ir “atostogos” Vilniaus krašte neaiškus yra 
dalykas. Lietuva privalo budėti.

kaliošių, o taip pat ir visų kitų prekių, 
kurių jiems reikia.

Prekių kokybė.

Lig komunistų valdžios įsigalėjimo 
kiekvienas degtukas tiko vartojimui, o 
dabar beveik trečdalis braukiamų degtu
kų nebeužsidega. Buvo Rusijoje puikios 
rūšies pieštukų, o dabar bešeiminidkaujų 
sovietai pagamina tokius pieštukus, ku
rie smailinami lūžta, o nusmailinti — dres 
kia popierių. Tokiuo būdu dėl prastos 
sovietų gaminių kokybės jų prekių nebė
ra nė ko pirkti — vistiek nusipirksi nege
rų. Vienas svarbesnių rusų stiklo fabrikų 
Dono baseine, Konstantinovkojo, dabar 
gamina biaurius žalios butelio spalvos sti
klus, ir kada man kartų Nanseno misijos 
kontoroje prireikė pakeisti keletu stiklų, 
aš buvau priverstas tuos stiklus gauti iš 
paliktų namų griuvėsių, pastatytų prieš 
revoliucijų. Prekių kaina auga bežiūrint. 

'1920 m. pirmame trečdalyje kuliošų kaina 
padidėjo 16 procentų,x cukraus — 19
proc., metalurgiškų dirbinių — 6 proc. ir 
t. t Didžioji trestų pramonė negali kon
kuruoti su paprastu namus pramoninin

latiniu darbu ir gausiomis au
komis. Kolektavimai, darbai 
labdarių piknikuose, išvažia
vimuose jos būdavo šauniai iš
vedami. Ir 5 kp. ir net centro 
parengimai, rodos, neįsivaiz
duojami be tos darbščiosios 
veikėjos a. a. Naugžemienės.

Taigi, labdarių 5 kp. ir visa 
mūsų organizacija a. a. Nau^

tis. •iki

Pirm. A. Nausėda 
1024 Cente r St.
Tel. Lincoln 3044

Eašt. P. Fabijonaitis 
2320 W. 23 PI.

Ižd. Kum F. Kudirka 
2334 S. Oakley Avė.

AGITATORIAI:

Kur.. K. Matulaitis, 
2334 S. Oakley Avo.

V. Duoba
2328 W. 23 St

J. Dimša 
3225 Lime Street

Tat, labdaringoji Sąjunga 
atsišaukia į plačiųjų lietuvių 
visuomenę prašydama para
mos. Ir labdarių kuopos, ir į agitatorius 

visos draugijos bei- pavieniai 
prašomi į laika.

Labd. S-gos Valdyba.

i

DAR APIE LABD. ISYAŽIA 
VIMĄ.

Kaip jau buvo rašyta, Lab
daringoji Sųjunga birželio 14 
d. turėjo išvažiavimų į savo 
farmų. Kadangi lietus lijo per

ku, kurs dirba geriau, pigiau ir prekes be 
jokios abejonės pagamina geriausios ko
kybės.

Tenka konstatuoti, kad 20-anie am
žiuje sovietų laikus ir kad didieji fabri
kai (progreso laimėjimas) įvairiais atžvil
giais turi užleisti vietų mažo amatininko1primityviškai gamybai.

Komunizmas, aišku, ir negali pasi
naudoti tuo mokslo ir technikos progresu, 
kurį pasiekė žmonija ilgaamžiu triūsu.

Už komunizmo durų stovi bendras 
visko susikūlimas, komunizmo žlugimo 
valanda daug arčiau, negu apie tai šiaip 
sau manoma; komunistai žino ti geriau, 
negu kas nors kitas. Jie jaučia savo ar
timų galų, kaip skęstančio laivo žiurkės.

Per 9 metus aš stengiausi patikrinti 
sovietų oficiališkas žinias ir skaičius, ro
dančius pramonės produktingumų. Ir aš 
be jokios sųlygingunio tvirtinu, kad so
vietų statistikos paduodamų skaičių trys 
ketvirtadaliai yra melagingi. Komunistų 
himnas “internacionalas” skelbia seno
sios httržuaziškoH kartos žuvimų. Gerai, 
komunistai puikiai įvykdė šių savo pro
gramos dalį. Bet šis jų himnas taip pat

M. Šlikas
10555 S. State St.

Visokiais Labdarybės rei
kalais kreiptis į valdybų arta

AREŠTAVO “GYDYTOJĄ”

V-20 d. Subačiaus miestely 
areštuota slapta “moteriškų 
ligų gydytoja” p. Simaškienė, 
kuri viliodavosi klijentes Ir 

Šiuomi centras prašo visų gerai pelnydavosi. Tačiau po 
kuopų priduoti savo valdybų ! paskutinių dviejų “operaci- 
adresus, kad reikale būtų ga-jjų,” kur viena mergaitė nu- 
lima susisiekti. Adresus siųs- važiavo į kapus, antra — į 
kitę — A. Nausėda, 1024 Cen- ligoninę, įsikišo ir policija, 
ter Str., Chicago, III. “Daktarka” pasodinta kur

reikia ir laukia proporcingo

PRANEŠIMAS KUOPOMS.

PLATINKITE “DRAUGI “atlyginimo.” “P. B.’

kalba ir apie įkūrimų naujo, savo pašau- I eiti prie jo atvirai, ir jis jums maždaug 
lio. Ir štai, kas liečia šių programos dalį, I štai kų atsakys: “Mums aiškino, kad lig 

revoliucijos darbininkas gyveno blogai. 
Taip tai taip, bet aš būdavau sočiai pa
valgęs ir dar savo šeimų išmatindavau, o 
mano vaikai mokėsi, gulėjo eiti net moks
lus. Mfandien man kalba: dabar jūsų va
lia ir valdžia, valdžia darbininkų, bet man 
tik nusispiauti ant tos darbininkų valdžios 
prie kurios darbininkas pirmas miršta ba
du...” Ir rusų darbininkas pradeda nuro
dinėti ilgiausius ir įvairiausius apkaltini
mus ir, klausydami jo, jūs suprasite, kad 
nė vienoj šaly darbininkas nėra įgrūstas 
į tokias sunkias gyvenimo ir darbo sųly- 
gas, kaip sovietų Rusijoje.

Čia aš paminėsiu keletu pasikalbėji
mų su darbininkais, kurie nebuvo paten
kinti senuoju režimu ir aktingai pudėjo 
jį nuversti. Pirmiausia aš papasakosiu, a- 
pie darbininkų S., kurs 1925 m. Kauka
zo Vladivostoko geložinkelio ruožo stoties 
depe tarnavo pečkuriu. Šis darbininkas 
dar 1905 m. revoliucijos metu vadovavo 
ir vedė pilną sukilusių darbininkų trau
kinį į Rostovu revoliueijonieriams pagal
bon. (Bus daugiau) ,

tai komunistai galutinai Įrodė, kad jie 
visiškai netinka liet kurium kūrybiškam 
darbui.

III.
Rusų darbininko gyvenimas. Kaip orga- 

niauojamos komunistų mani
festacijos.

Sovietų valdžia turi pretenzijų vadin
tis darbininkų, proletarų valdžia. Tokiu 
būdu, logiškai galvojant, reiktų manyti, 
kad darbininkų klasė Rusijoje turi jaus
tis visai patenkinta ir pasitenkinusi. Ta
čiau, turėdamas rankose įrodymus, uš 
konstatuoju priešinga: rusų darbininkų 
klasė yra daugiausia spaudžiama, nelai
minga ir apgautų. Šis faktas reikia pabrėž 
ti. Aš jį rūpestingai tyrinėjau įvairiose 
pramonės šakose ir šiaip įvairiose vieto
se.

Sovietų Rusijoje svarbiausia darbi
ninkų pasikalbėjimo tema yra lyginiams 
jų dabartinės gyvenimo būklės su prieš- 
revoliucijiška. Jei darbininkas jus pažįsta 
ir jumis pasitiki, pabandykite tada pri
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LIETUVIAI AMERIKOJE i KILNŪS IR ŠELPTINAS 
SUMANYMAS.

DETROIT. MIGH. nė. Stašaitienė, Gerdžiunienė,Į Lietuvos Universiteto Pro-

dybos Sekretorius.” 
b) Amerikos. Lietuvių Eko

nominių Informacijų Biuro lai 
kinasis veikimo.

Ki. J. čižauskui pagerbtu- 
vės.

teinantį sekmadienį, birže
lius dieną, 6 valandą vaka- 
refiv. .Jurgio parapijos sve- 
tačj įvyks vakarienė geri), 
kt .J. B. Čižauskui pagerbti 
sąršy su 10 metų sukaktuvė- 
m) klebonavimo šv. Jurgio 
pnpijoj.

ors oras jau atšilo, bet 
ŠvJurgio parapijos svetainėj 
\ū.. Taigi, tikimasi daug 
svių. Reikia parodyti užuo- 
jaa ir pagerbti gerb. klebo- 
n; už jo nenuilstančią dar- 
btę mūsų tarpe.

jo pačiu laiku išgirsime 
neprastą muzikalę progra- 
m kurioj dalyvaus viešnia 
išfhicagos, gražbalsia p. A. 
Pfeipskienė ir vietos pajė- 
g<— artistai J. ir M. Čižaus- 
kapp. Sirvaitienė, Petkienė, 
Biaitė, Juodsnukaitė, Šna- 
rii, Kairys, Barkauskas, Mi- 
kaaskas ir Tautkus.

•misija deda pastangų, 
kjfcis parengimas pilnai pa- 
si .<tų.

Komisijos Narys.

Šneiderienė, ir Laugodienė. fesorius, visiems katalikams 
i Kuopa jom išreiškė padėką’»e™i žinomas visuomenės vei- 
gausu delnų plojimu.

Cicero j yra vienybė, galy
bė, tat ir graaiaus pelno liko.

Kukulis.

IŠ AMERIKOS LIETUVIŲ 
EKONOMINIO CENTRO.

Statutas..
kėjas ir rašytojas, vienas iš 1. "Einant Ekonominių Stu- 
geriausių ir sąižiniškiausių tlijų Draugijos įstatu 356 per- 
Lietuvos gydytojų — Dr.sk. steigiamas Amerikos Lie- 
Antanas Gylys mums rašo,
jog jis sumanęs įsisteigti Kau
ne naują kliniką — ligoninę

I.
Amerikos Lietuvių Ekon.

Centras užmezgė glaudžius Jausius 
santykius su Lietuva.

guliuojamos atskiromis taisy
klėmis.

6. Iš surinktų žinių Biuras į 
I informuoja žodžiu ir raštu A-
i merikos lietuvius.

7. Biuras teikia tikslias ir 
nešališkas informacijas, rei
kalingas Amerikos lietuvių 
kapitalų investaeijai bei įsikū
rimui.

8. Biuras yra ne pasipelymo
tuvių Ekonominių Informaci 
jų Biuras.

2. Biuro tikslas: rinkti ir įstaiga, tačiau faktinoms vei- 
su fizikalinio gydymo institu- teikti Amerikos lietuviams c- kimo išlaidoms nors dalinai 
tu. Tokios ligoninės Lietuvo- kononu'nių informacijų apie padengti, už priimamas ir tei- 
je ligšiol dar nebuvo, o ji bū- jų kapitalų investacijos bei į- kiamas žinias ima atlyginimą, 
tinai reikalinga, norint najr- sikūrimo galimumus visose Lie

medicinos išradimus tuvos ūkio srityse, 
pritaikyti ligoniams gydyti. 3. Žinios renkamos betarpiš-

PASTABA: Atlyginimas
reguliuojamas atskiromis tai
syklėmis.

Iš Amerikos Lietuvių Eko- Jau tur!s gerbiamas gydy- kai, per trečius asmenis — a-, 9. Ekonominių Studijij Dr-
nominių Informacijų Biuro loias tain reikalui atatinkamu gentus ir kitais būdais. jos Valdyba, Biuro veikimui
(adresas; Laisvės Alėja. 63, žemes sklypą, turįs kiek-ne^ 4. Biuras gaunamas žinias prižiūrėti, skiria savo narį. 
Kaunas, Lietuva) gautas to- *kiek ir kaPital° susitaupęs, patikrina.
kio turinio laiškas: to^ gražu dar ne viską, 5. Žinias rinkti bei informa-

10: Biuras palaiko glaudų 
kontaktą su Finansų Ministe-

a) “Amerikos Liet. Ekon 
Centro Komitetui:

kiek reikėsią. Jo apskaičiavi-cijų suteikime tarpininkauti rija ir periodiškai suteikia jai 
mu jam dar reiktų iš šalies Biuras turi savo agentus įvai- visas žinias, liecianieas Biuro 

veikimą; be to dirba iš vien 
su Liet. Šaulių Sąjunga, Lie-

(Tąsa ant 4 pusi.)

CICERO, ILL
i Sąjungiečių veikimo.
)terų Sąjungos 2 kuopos 

šiįnkimas įvyko birželio 14 
d?'1

tisirinkimas buvo gana 
sklingas, nes buvo pusmeti
ni

*ros są'jungietės daug 
vea, tik per laikraščius ne
si pu Jos ramiai ir tyliai 
daiojas.

virinkime išrinkta net 
tr. atstovės į ateinantį Sei- 
mCleveland, Ohio. Gaila, 
kakuopoj nėra daugiau na
rnės jei būtų daugiau kai 
70Gtume siuntę kokias pen- 
kiiatstoves. Bet, ant nelai- 
rnėpagal konstituciją, gali- 
miiųsti tik tris. Atstovės 
šie p. Lukauskienė apsiėmė 
vaoti liuosa valia, Savo lė- 
šo. Kitos dvi atstovės yra 
Vtija Petrošienė, Moterų 
tSągos Chicagos Apskričio 
pii ir Šv. Kazimiero Akad. 
9 riaus, Cicero, BĮ., pirm., 
ir irijona Gerdžiunienė, da- 
baiė. Chicagos Apskričio 
nurašt. Šiom dviem atsto- 
vėkuopa apmokės kelionės 
lės
Sunkime įnešta, ir parem 

tappgi pageidavimas, kad 
Ceo Rašt. liktų ta pati.

>pos pirm. M. Vaičiunie- 
nėdiai kaikurių priežasčnj 
pr to įnešimo seimui ne- 
du

>pa reiškia pasitenkini- 
m<8a dabartine valdyba. 
Tti išnešta pageidavimas, 
kar redaktorė liktų ta pa
ti.. pirm. pranešė, kad re- 
da’ė renkama Centro val- 
dy*po seimo. Taigi 2 kuopa 
žifcą -gos gerovės, o ne

i pasiskolinti apie $25,000, kad.riose Lietuvos vietose.
Esant gyvam reikalui, Eko-galėtij kliniką iš karto platės-Į PASTABA: Agentų parci- 

nominių Studijų Draugija š. niu maštabu, tai yra, tinka-1 gos ir santykiai su Biuru re- 
m. gegužės 15 d. įsteigė Ame- mesnę ir patogesnę įsteigti.
rikos Lietuvių Ekonominiij In! Jis kreipiasi į Amerikos 
formacijų Biurą. i Lietuvius, ieškodamas, ar ne-

Mūsų tikslas informuoti A- atsiras kuris kilnios širdies 
merikos lietuvius apie tai, ko- žmogus, norįs prisidėti prie 
kiose Lietuvos ūkio srityse šio kilnaus darbo, paskolinda- 
būtų pelningiau įdėti kapita- mas didesnę ar mažesnę sumą 
lą. Arba įsikurti. Mes renka- ne trumpesniam laikui, kaip 
me žinias patys ir per savo 2 metams, ir ne ilgesniam, 
agentus apie žemės ūkį, preky kaip 10 metų. Nuošimčiai bu
bą, pramonę, susisiekimą ir šią pagal sutartį mokami 
kit. ir jas patikriname. Tai y- kuoreguleriausiai, paskola bū
rą pirmas šios rūšies Informa sianti garantuota nejudomu 
ei jų Biuras, kuris ne dėl pasi- turtu.
pelnijimo, bet dėl krašto nau- j Reikalas tikrai vertas rem- 
dos išimtinai Amerikos Lie- ti. Norintieji artimesnių žinių 
tuvius tuo klausimu kiekvienu šiuo reikalu sužinoti, tegul 
reikalu painformuos. Ameri- kreipiasi laišku į Kauną šito- 
kiečiams Lietuviams teks su- kiu adresu:
sidurti su rimta įstaiga, val
džios palaikoma ir Finansų 
Ministerijos kontroliuojama.

Darbas pradėtas ir mes tiki
mės pasisekimo, kuris tačiau1, 
ne nuo mūsų vienų tepriklau
so. Mes norime ir Jus į talką

Dr. Antanas Gylys,
Liet. Univ. Profesorius, 
Duonelaičio g. 38, 2.

Kaunas, Lietuva.

šiai būtij per spaudą, rašant 
gerai skaitomuos laikraščiuos 

kviesti, su Jumis darbą kaipĮstraipsnius, įdedant skelbimų' 
ir pasidalinti. Trumpai išsi-įir pan. Paskiau gyvu žodžiu 
reiškus: Mes stengsimės ieško- platinant mūsų idėją perbū
ti naujų galimumų geram biz- sų pažįstamus, susirinkimuo- 
niui ar įsikūrimui, o Jumis se, mitinguose ir tt.
prašysime supažindinti Ame
rikos Lietuvių Visuomenę su 
mūsų Biuru ir išdirbti joje 
mums pasitikėjimą. Tegu 
kiekvienas Amerikos Lietuvis 
atvykęs Tėvynėn drąsiai už
eitų pas mus pasišnekėti, pa
siteirauti ir pasitarti. Be to 
norėtumėm, kad Jūs būtumėt 
tarpininku tarp Amerikos 
Lietuvių ir mūsų Biuro t. y. 
kad per Jus sužinotumėm A- 
merikos Lietuvių norus ir su
manymus. Kokiu būdu tą da
lyką techniškai išpildyti — 

pagalvosite patys. Gal gerinu-

<< 08

»ngtn “ bunco party” 
pedavė $59.02. Pusė pelno 
pata vietinės kuopos lab
dara. “Bunco” rengimo 
kojoj buvo mūsų gabios 

▼jos, būtent Lazdauskie-

1 ______

Ponia A. PIERŽINSKIENJ5, viena žymiausių mus dai
nininkių Chicagoj, šiomis dienomis vyksta į Detroit, Mieli., 
kur tapo pakviesta dalyvauti rengiamam vakare, kun. J. Či
žauskui, Šv. Jurgio parapijos klebonui, pagerbti.

METINIS "DRAUGO MM ■■
-

▼P

PIKNIKAS
«

R

■

Norėdami sueiti su Jumis 
į kuo glaudžiausi kontaktą,1 
prašome prisiųsti mums Jūsų i 
statutą, įstatus, veikimo apy- į 
skaitąs ir visa kita, iš ko 
galėtumėm pažinti Jūsų sie
kius, uždavinius ir veikimą.

Laukdami iš Jūsų greito 
atsakymo, tikimės, kad mums 
padėsite ir reiškime Jums 
mūsų aukštos pagarbos žodį!

Antanas Giedraitis,
Am. Liet. Ekon. Inform. Biuro

Reikalų Vedėjas.
S. Kuzminskas,

Ekon. Studijų Draugijos Vai-

S

Nedėlioję,

LIEPOS-JULY12
Chernausko - Birutės Darže

■ 79th ir Archer Avė.,

r

Į
Justice, III.

Piknike Bus Visokių Įvairumų :
B
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JURGIS BALKAITIS

(Pradžia num. 147)

Sr. Jurgio dr-ja.

i siuvėjas Jonas Petrošius, vė- 
Į liau tapęs pirmutiniu Cliica- 
I gos lietuviu graborium, da
bar gyvenęs Bockforde, rast. 
išrinktas Silvestras Dargia, ižr 
dininku apsiėmiau būti ašen. 

“Prie neprigulmybės ei-
“ Kadangi pirmasis musę 

klebonas buvo vardd Jurgis,
tai to šventojo vardu ir pir- nant, svarbiausias daiktas bu
rnoji parapija pavadinta. Nors vo teritorija. Tada aštuonioli- 
visi lietuviai karštai rėmė paliečiai jau'buvo pašliję j pie- 
rapijos reikalus, bet man ro- tus. Mat apie 14 gatvę buvo
dėsi, kad parapijai reikėtų tu- pefdaug žydų. Aš tada gyve- naviclUb 
rėti pastovų, nuolatinį remė-)nan prie 18-tosios ir Union.

•gerį Šidlauskų. Aš su Petro
šium vykstu pas kun. Stepo
navičių pakviesti už dva
sios vadų pas aštuoniolikie- 
čius. Kun. Steponavičius be- 
sąs nusiminęs ir mums pasa
kė, kad be vyskupo paskyrimo 
negalįs nieko daryti. Priseina 
daryti ekskursijų j>as vysku
pų. Tų padarome ir gauname 
tų, ko norėjome. Gavę dvasios 
vadų, pabaigėme kovų už ne-

Gerbiamieji:
Tamstų laiškų iš 16 geg. 

1931 m. esame apturėję ir 
varde Amerikos lietuvių vaiz
bininkų reiškiame didelio pa
sitenkinimo, kad mūsų ekono
minio organizavimosi pastan
gos Amerikoje tapo išgirstos 
ir įvertintos Lietuvos visuo
menės ir vyriausybės, ir kad 
Amerikos lietuvių ekonomi
niai santykiai su Lietuva ga-

kybos Rusų (Chamber of Com ries of Foreign Cbambers of kybininkų susitelkusių tų 
meree) skyrius New Yorke, Commerce in tlie U. S. A.” galingų organizacijų, 
kurie esti inkorporoti šios ša- į Amerikos Lietuvių Ekono-, Tokiu budu Amerikos etu- 
lies įstatymų nuostatais. To-. minis Centras tapo tos Asso jvių ekonominio organizamo- 
kių svetimtautiškų Prekybos eiation aktyviu nariu nuo 17 si darbas eina pirmyn iipla- 
Rūsų New Yorke suskaitoma' birželio š. m. Advokatas R. J. tyn.
kelios dešimtys. Viena iš tokių .Urevich, Ek. Centro vice-pir- Am. Liet. Ekonominis Cdras 
organizacijų, labiausiai lietu- ’mininkas, laikinai reprezentuo Laikin adresas: 15 Park iw,
VI JI TOM Tįsi '/totam o /lor i *5 tiit»_ L_____ ti_ . t • a_ . Tr 1 T> ~    r.OO

“Kol savo bažnyčios dar 
jų. Tai aš sumaniau įkurti rfaj vietoj, kur dabar stovi neturėjome, tai pamaldas tu- 
dr-jų, kuri butų parapijai at- Dievo Apveizdos bažnyčia ir
spara. Klebonas noriai tų su- mokykla tųsyk buvo klonis ir 
manymų priėmė ir vienų sek-Įkag ketvirtadienį būdavo ar- 
madienį ir užsako susirinkimą. ĮknŲ jomarkas. Man ir išrodė,
Tai buvo 1891 m. Suėjome tik,ka(j ta vieta ir tiks lietuvių 
25 vyrai. Atėjo ir pats lde- į parapijos centrui.
bonas. Jisai priėjęs prie ma-

prigulmybę. Aš tada perda- iop įėjo į realaus sandarbi- 
viau kasierystę kun. Stepo- ninkavlmo vagų, iš ko tikimės 

bus abipusi na\ida: Lietuvai 
ir Lietuvos išeivijai Ameriko-

nęs ir sako: žinai, Jurgi, da
bar vėl pirksim bačkų alaus 
ir steigsim Šv. Jurgio dr-jų. 
Taip ir padarėm. Visi į su
sirinkimų atėjusieji vyrai pri
sirašė. Antrame susirinkime 
jau buvo 70 narių. Ir taip ta 
dr-ja smarkiai augo.

“Kun. Kolesinskis buvo

“Kuomet jau pasirodė, kad

rėdavome svetimtaučių bažny 
čioj.

“Savosios laikinos bažny 
čios ir mokyklos susilaukėme\ 
1900 metais. Pašventinti jų 
pakvietėme kun. Kriaučunų. 
Tuo laiku jau praeities nema-

mes tvirtėjame, tai iŠdrįsome lonumai buvo užmiršti. Aš 
sušaukti visų aštuoniolikiečių1 juokaudamas priminiau apie 
mitingų. Sušaukėme salavei- plaukus ant delno, bet jis už 
šių salėj prie Halsted ir 19- tai nesupyko, pagyrė musų 
tosios. Žmonių prigužėjo kūpi-|darb{> h. sunianuni{| ir sakė 
na salė. Visi pritarė naujos ; rien,js|įjęS> kad galėsim tų pa- 

steigimui. Pritarė I 
mano rekomenduotųjų

parapijos 
pirkti
vietų. Komitetai klojome po

žiauriai gyvenimo aplamdytas. gimtinę. Buvo padaryjb ko 
lėktų ir surinkta $300. Po ši
tokio įvykio apie musų žy
gius negalėjo nesužinoti ir 
Bridgeportas.

Taigi iš jo nebuvo galima 
daug tikėtis. Su darbuotojais 
jis ir nesusipratimų turėjo. 
Neatsimenu tikrai kokius, bet 
su Neviacku jis turėjo nesusi
pratimų. Kartų kun. Kolesins
kis apie tai pamoksle užsimi
nė. Tai Neviackas ėmė ir at
siliepė: “Kunige meluoji.”

“Tuo tarpu So. Chicagoj 
buvo kun. Kriaučiūnas. Su 
juo greit susipažinom visi. 
Kun. Kriaučiūnas be galo pa
tiko Neviacktii. Jisai išsireiš
kė, girdi tikrų aniolų turėsim. 
Tai kai kurie karštai rūpinosi 
gauti kun. Kriaučiūnų į šv. 
Jurgio par. Neužilgo jų troš
kimai išsipildė. Man tai abu 
kunigu buvo geri. Aš kaip vie
nam, taip ir kitam talkininka
vau jų darbuose. Kai vienas 
ar kitas atvažiuodavo ant Ca- 
nalstryčio, tai vis ateidavo 
pas mane ir kartu eidavome 
kolektuoti. Žmonės mus sve
tingai priimdavo vaišindavo 
ir pagal išgalių aukodavo. 

Kova už neprigulmybę.

“Visos lietuvių kolonijos 
greit augo. Daug privažiuo
davo iš Lietuvos, o vietinio 
jaunimo ėmė priaugti. Man 
ėmė išrodyti, kad mes aštuo- 
niol i kiečiai be savo parapijos 
neapseisime. Nepatogu buvo 
keliauti į Bridgeportų. Tųsyk 
per kanalų nebuvo nei tiltb, 
reikėjo valtimis persikelti. Me 
tai po metų turėsim vaikų, 
kuriuos reikės į mokyklų leis
ti. Ne-gi juos siųsi į Bridge
portų. Taigi patylomis ir ėmė
me kalbėti ir tartis apie n?- 
prigulmvbę nuo Bridgeporto. 
Pritarėjų buvo. Tą žinojome, 
kad čia reikia taip veikti, kad 
apie musų re voliuci joniškus 
sumanymus nenugirstų Bridge 
portas. Tų paslėpti sekėsi.

“Pirmas slaptas susirinki
mas įvyko pas Jonų Šemaitį. 
Jisai apačioj savo namo turė
jo saliunų, o viršuje salę. Ten 
tai salėn suėjome 25 vyrai — 
miatežninkai. Visi įstojome į 
komitetų, kurs ves aštuonioli- 
kiečius prie neprigulmybės. 
Pirmininku išrinktas buvo

. m. i »■ v

(Bus daugiau)

Iš LIET. EKONOMINIO 
CENTRO.

(Tųsa nuo 3 pusi)

tuvių Ekonominiu Centru A- 
Bridgeportui sužinojus a- ,»K‘.ikoje ir visomis kitomis, 

p,e m, -žygius, prasidėjo «♦ !»‘«so-
atvira kova. Pasišaukė mano.“8 w organizm-ijomi,. 
ir Petrošių kun. Kriaučiūnas Pasirašę: Ekonominių Stu- 
ir man šitaip drožė: “Balčai-įdljų Draugijos pirmininkas:

J. Rapėnas,
E. S. D. Valdybos nariai:

B. Garšva,

D. Blynas,,
Dr. K. Sruoga,
V. Kvieska,

D. Brasaitis.
E. S. D. Sekretorius:

S. Kuzminskas.”

e) Amerikos lietuvrų-vaizbi- 
ninkų žodis:

D-ras Pranas Puskunigis, 
Amerikos Lietuvių Ekonomi-

čiau plaukai išdygs, negu jus ni° Centro pirmininkas šitaip

Atvira kova.

ti, laikiau tave už geriausių 
žmogų, o dabar kuo pasirodei? 
Socijalistu, laisvamaniu. Tik 
aš galiu parapijas steigti, ne 
jus. Jūs turite manęs klausyti. 
Dabar aš tavęs nei į bažny
čių neleisiu. “Pradėjome aiš
kinti, kodėl mes taip darome. 
Išrodi nėjome, kad lietuviai 
daugėja, kad į vienų bažnyčių 
jau nesutelpame. Todėl kita 
bažnyčia būtinai reikalinga. 
Kun. Kriaučiūnas tada atkišo 
delnų ir pareiškė: “Čia grei

bažnyčia pastatysit.” Atsa
kiau, kad pastatysim jr kad 
tamsta, kaipo džiakons, ja 
mums pašventinsi.

Pas vyskupų.

“Naujai parapijai žemė jau 
buvo nupirkta. Del tolimesnio 
darbo varymo reikėjo kunigo. 
Tuo tarpu pas kun. Kriaučiū
nų vikaru buvo kun. Stepo
navičius. Kun. Kriauč.unas į- 
sivaizdino, kad mes, aštuonio- 
likiečiai, esame kurstomi kun. 
Steponavičiaus prie naujos 
parapijos steigimo. Todėl iš
vadinęs jį piemeniu, išvarė. 
Išvarytas kun. Steponavičius 
nuvyko į \Vest Sidę pas švo-

Chamber of Commerce in tlie 
U. S. A.”

Visi tie svetimtautiški (ne 
amerikoniški) Prekybos Butai 
yra keletą metų atgal sudarę 
vienų bendrų informaciniams 
tikslams organizacijų vadina
mų: “Association of Secreta-

■ ■ i ■ ■ ■ ■■■ ■■ ■ . i i... i ■
PILNAS EGZAMINAS 

$5.00 TIKTAI $5.00
SPECIALISTAS

Taigi nenusiminkit, bet eikit pae 
tikrą specialistą, ne pas kokj nepa
tyrėm Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas Jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno ISegzamlnavtmo. Jus su
taupysit laiką ir pinigu*. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradymul žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radto — Scopo — Raggl. 
. X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vl- 

linkl taill Biurui pilno pasiSO- aiškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man Jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryS ums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, Inkstų, odos, kraujo ner- 
vą, širdies, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užsisėdėjusią, Jsi- 
kerėjustą, chronišką ligą, kurj ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėltoklt neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD.

Arti Stato Gatvės
Ofiso Valandor’ Nuo 10 ryto Iki 

1 pc piet. Vakarais nuo 6 iki 7 
Nedėllomis nuo 10 ryto iki 1 

po piet

je. Amerikos Lietuvių Ekono
minis Centras, stovėdamas A- 
merikos lietuvių vaizbininkų 
sųjungos pryšaky, dės pastan
gų, kad taip laimingai užsi
mezgę santykiai ateity stip
rėtų ir plėstųsi.

Ačiuodamas “Lietuvos Eko 
nominių Studijų Draugijai” 
Kaune už “Amerikos Lietuvių 
Ekonominių Informacijų Biu
ro” suorganizavimo pastan
gas, Amerikos lietuvių i Eko
nominis Centras iš savo pusės

kinio ir pasižada su juo glau
džiai sandarbininkauti.

Su geriausiais linkėjimais, 
Dr. P. Puskunigis,
A. L. Ek. Centro Pirm.

Amerikos Lietuvių Ekono
minis Centras tapo svarbios 
tarptautinės organizacijos na
rius.

Savo komercijos tikslams 
daugelis valstybių užlaiko A 
merikoje (New Yorke, kaipc 
komercijos centre) savo Pre-

viams pažįstama dar iš pir-Amerikos Lietuvių Vaizbos! 
mosios A. L. Ekonominės Kon Bufų Sųjungų (Ekonominį į 
lerencijos laikų yra “Swedish |Ontrų') toje organizacijoje.

Tas prigulėjimas prie Asso
ciation Amerikos lietuviams 
vaizbininkams bus didžiai nau 
dingas, nes galės pasinaudoti 
patyrimu įvairių tautų pre

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telepbone Randolph 6727

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

Name: 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

PMJL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vldurm lestyje 
Roora 2414

ONE NORTH LA SALLE BLDO.
ONE NORTH LA SALLE <ST. 

(Cor. La Saite and Madison Sts.) 
Ofiso Tel. STATE 2704: 4412

J. P. WAITGHES
Lietuvos Advokatas

i Iki S vai. kortuose — nuo 3 Iki t 
Subatomls nuo 9 iki 9

52 East 107th Street
Kampas Mlchigan Ava 

Tel. Pullman 6950—namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn Street
Ketvergals ofisai uždaryti

i

Room 538,
New York, N. Y.

SUN ITCHIHC EIS
when soothlnįĮ Žemo fe uit

Right Irom the first totich, anti»<ų 
healing Žemo takes the itųg 
misery out of moequito bites, tsb, 
and many other skin affiietioiiyy 
it also for itching, peeling a. 
Bathera and other outdoor w 
thank cooling Žemo for relief m 
sunburn. Douse it on ivy-poistg. 
Pimples and dandruff fade wb 
antiseptic Žemo is applied. 
etantly eases razor-emart. 
have Žemo nearby wherever; 
Any druggist. 35c, 60c,.

irt. Aja 
•ever yco. 
, $1.00.

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES BROLiy RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. Kampas Michigan Avenue

Telefonas Pullman 5950
Real Estate, Insurance, Spnlka, Paskola, įvairūs 

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.
,■ .c: ... , . z; —

Telephone Dearborn 0057

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

160 North La Šalie Street 
ROOM 1431

Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.

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

Vai., nuo 6 Iki 9 vai. vak. 
(Išskiriant Seredas)

atsakė į aukščiau tilpusį A. 
L. E. Inf. Biuro (Kaune) laiš
kų:

Tyros, Aiškios,
GRAŽIOS AKTS

Yra didelis turtas
Mtn-ine vale, Švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus Ją pamėgsit* 
Knyga “Eye Care” arba “Ey« 
Beauty” ant pareikalavimo.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 South La Šalie Street 
Room 1701 Tel; Randolph 6»1

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vak 
3241 S. Halsted St. Tel. Vlctory 0561 

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. Ir Sub&tos vakare

Buy gloves wi»h tat 
lt savęs

Nerelk mokėti 50cl n 
dantų mostj. Listerine- ,1 
oth Pašte gaunama po. S 
Tėmyk, kaip gerai JI - $ 
kia~ Ją vartotadnmnsr .j 
metus sutaupai |3.Q0. ■*

3iiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiii(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiifiimiiiifWfimMitimiiiniiitriiiiiiiiiiiimiiii£
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Pranešimas I
DR. A. J. BERTASH

Perkėlė savo ofisų po num.
756 W. 35th Street

Šiaurės rytų kamp. Halsted ir 35 gatvės 
. Taipgi permainė telefoną.

NAUJAS TELEFONAS 
Boulevard 5914 arba 5913 

Vai.: 1—3 po pietų ir 6.*30—8:30 v. v. 
Nedėlioj pagal sutarti.

DR. S. NAIKEL’S
Perkėlė savo ofisų po num.

756 W. 35th Street
Šiaurės rytų kamp. Halsted ir 35 gatvės 

Taipgi permainė telefoną. 
NAUJAS TELEFONAS 

Boulevard 5914 arba 5913 
Vai.: nuo 2 iki 4 po pietų ir nuo 7-9 v. v. 

Nedėlioj pi|gal sutartį.

=
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G. V. GHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas 2221 W. 22nd Street
Telefonas Canal 2552 

Trečiadieniais Ir Penktadieniai:
vakarais namie pagal sutarti- 
6503 So. Campbell Avgoim

Telefonas Republlc 4491

LISTERINE 
TOOTH PAS

25*

1
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A. A. S L A KIS
ADVOKATAS 

Ofisas vldurmlcstyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLB BLDd 
77 West Washlngton St.

Owr. Washlngton and Clark Sta 
Ofiso Tet Central 2978 

Namų Tol. įlydė Park 3395

BUL1. RLNN “‘i*,iYob Nrvcr Can Ttll—Aa lntur«nc« Man h a CooJ Fell<y to Hore Afoand^tVbeo <a Acfidcnt 6Y CAIL BD Jos Nieks 
Nekvieči

i
Ar žinot, kodėl Jos nb 

nenorit Ji pati to nežf 
Jos kvapas nemalonus.^ 

to visi nekenčia. Išgut^ 

duodami su IJsterlne. Iš 
. lysltne burną ir užtnuš{ 

Ilgų perua Vartok 1 

dlen. f

LISTERIE
t



Ketvirtadienis, Birž. 25, 1931 DRAUGAS 5

C H I C A G O J E
RĖMĖJŲ D7MĖSIUI. Alii us a. a. Barborai Naug-

palydėti į bažnyčių ir išklau-1 jungieeių draugai ir priete-
syti Sv. Mišių.

Taipgi yra mirusi ir kita
narė — Jozefą Mockienė, ku

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjos visuomet reiškia už
uojautos savo mirusių narių 
šeimynoms, taipgi mirusioms 
teikia paskutinį patarna
vimų, t. y. palydėdamos j am
žino atsilsio vietą.

zemienei, didelei 2 skyriaus i1^ ^)US laidojoma šeštadieny,
veikėjai, taipgi turime patai-. 
liauti. Visos rėmėjos prašomos 
susirinkti penktadienio ryt
mety, 8 vai. prie namų 3202 
Auburn Avė. ir baltas gėies 
prisisegusios, kaip visuomet,

' birželio 27 d. Taip pat tuo 
Įpapiu laiku, 8 vai. ryto, pra
šomos narės susirinkti prie 
namų 829 W. 33rd St.

Nepasilikit nei viena neatė
jusi atiduoti paskutinį patar
navimų.

Valdyba.

MOT. SĄ GOS 1-M0S KUO
POS IŠVAŽIAVIMAS.

BARBORA NAUGŽEMIENĖ
(Po pirmu vyru Tarvydienė)

mirė birželio 21, 1931 m. 11 vai. ryto 57 metų amžiaus. 
Kilo iš Tauragės Apskričio Kvėdarnos Parap. Gvaldų 
Kaimo Amerikoje išgyveno 34 metus.

Paliko dideliame nuliudiine 2 sunu Adomų ir Alek
sandrų, Vienų dukterį Josepliina, žentų Juoz. Lapins-
kį, dvi anūkes Zofiją ir Marijonų, anūkų Danielių, po
sūnius Antanų ir Benediktų, podukrų Jozefų Naugže- 
mius.

Kūnas pašarvotas 3202 So. Auburn Avė. Tel. Yards 
7323. Laidėtuvės įvyks pėtnyčioj birželio 26. Iš namų 
8:30 vai. bus atlydėtas į Šv. Jurgio par. bažnyčių, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę:
Sunai, Duktė ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grali. Kadžius, Victory 4088

Bridgeport. — Birželio 21 
d. Marųuette Parke 1 kps. sų- 

Įjungietės įvykdė senai tartų 
savo kuopos piknikų. Ir tai 
buvo nepaprastai maloni pra
mogėlė, kurioj dalyvavo ko
kybė ne kiekybė ir svečių nes 
tik kviestų, 1-inos kps. sų-

METINĖS SUKAKTUVĖS

A. + A.
JONO FREIMANO

Minėdami a. a. Jono Freimano mano vyro ir 
vaikučių mylimo tėvelio liūdnas metines mirties su
kaktuves, Šv. Mišios įvyks Sukatoje, Birželio 27 d. 
1931 m. 8 vai. ryto Šv. Antano parapijos bažnyčioje, 
Cicero, 111.

A. a. Jonas persiskyrė su šiuo pasauliu Birželio 
30 d. 1930 m. palikdamas didžiausiame nuliudiine 
moterį Marijonų, sūnų Juozapų ir dukterį Onų. A. a. 
Jonas Liepos 3 d. su iškilmingomis bažnytinėmis 
apeigomis buvo palaidotas šv. Kazimiero kapinėse. 
Nors jau metai laiko prabėgo, kaip toji nelaimingoji 
mirtis išplėšė musų namų brangiausi asmenį — vyrų 
ir tėvelį, bet mes jo niekad negalime pamiršti ir ne
pamiršime. Musų širdies žaizdos niekad neužgys ir 
jo neužmirš.

Prisimindami tas liūdnas mirties sukaktuves, nuo
širdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažįs
tamus dalyvauti minėtose gedulingose pamaldose, 
kad per mųlonę gailestingojo Dievo šviestų jam am
žinoji šviesa.

Nubudę: . Moteris, Sūnūs ir Duktė.
5503 South Lincoln Street

JULIJONA MOCMUSSt
(Po tėvais Rhnkaitė)

mirė 'birželio 23 d.. 4:35 vai. 
ryte. 1931 ui., sulaukus 60 me
tų amžiaus, gimus Tauragės 
apskr., Ir mieste. Amerlke iš
gyveno 25 metus. Priklausė 
prie Tretininkų, Apaštalystes 
Maldos, Amžinojo ir Gyvojo 
Rožančiaus ir šv. Kazimiero 
Ak. Rėmėjų, Draugijų.

Paliko dideliame nuliudiine 
vyrų Jonų, 2 dukteris Marijo
nų ir Agotų, ir žentų. Juozapų 
Vinosky, du broliu Jonų ir bro
lienę Uršulę, Juozapų ir bro
lienę Onų Rimkus ir gimines 
Amerlke. Lietuvoje 2 seseris 
Marijonų Bartkienė ir Agota 
Vainauskienė, švogerj Jankaus 
kj ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 829 
W. 33 St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį 
Birželio 27 d., 8 vai. iš ryto
iš narnų j šv. Jurgio par. baž
nyčių, kur bus gedulingos pa
maldos už velionio sielų, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Julijonos Mockie
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir su
telkti jam paskutinį patarnavi
mų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame:
Vyras, Dukterys, žentas, 
Broliai, Brolienė ir Gimines

Laidotuvėse patarnauja grab. 
A. Pilipavičius, Blvd. 4139.

liai.
Komisija.

Išvažiavimo komisijų su
darė pp. H. Nedvarienė, B. 

Bytautienė, Ručinskienė, U. 
Gudienė ir Jos. Šaltenienė. 
Prigamino jos visokių ska
nesnių, skanių uogų sunkų ir 
įvairių ‘ ‘ užeigardžiavimų ’ ’.
Labai linksma kompanija su
sidarė, skaniai vakarieniauta, 
įdomiai kalbėtasi ir juokauta. 

Svečiai.

Į 1-mos kps. sųjungiečių iš
važiavimų atsilankė kun. Ju- 
sevičius, šv. Kryžiaus Ligoni
nės kapelionas, p. L. Šimutis, 
“Draugo” redaktorius su sa
vo jauna šeima, muzikas p. A. 
Pocius, be to, šeimos pp. Leš- 
čauskų su dukterimis, pp. Ba
liai, pp. Kučinskai, pp. Nor- 
kai, pp. Nedvarai, pp. Bagdo
nai, žodžiu įžymieji' Bridge- 
porto biznieriai, kurie ir ištai
gingai gyvena ir didelius biz
nius turi išdirbę ir visuomet 
remia sųjungiečių pramogas 

Ponai Baliai vaišino svečius 
importuotais skanėsiais, kurių 
retai kur tegalima gauti. Tai 
duosnus biznieriai ir pasižy
mėję vaišingumu.

A K T A R A I:
Tel. Canal 6764

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS
Gydo stalgius ir chroniškai ligas 

vyrų. moterų ir vaikų 
DARO OPERACIJAS

Ligoniu* priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėllomis Ir aeredomia Uk 
iškalno susitarus

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray
2130 WEST 22nd STREET

CHICAOO

Telefoną* Grovehill 82SS

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai.—
4 ir 8:80 Iki 8 vai. vakarei. 

Seredomls nuo 9 — 13 vai. ryto
Nedėllomis pagal autartj.

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W.63 Street
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezldeaclja 2359 So. Leavitt St 

Tel. Cųnal 2830 
Valandos 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v. 

NedėlloJ pagal susitarimų

£-B-
MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 

DYKAI DEL ŠERMENŲ

$.

i ut t i i*J

v®

AMBŲLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų] 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS 8c CO.
JŪSŲ ORABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Tel. Prospect 1157

DR. JOHN N. THORPE
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
1637 AVEST 51 STREET

Ofiso Tel. Victory 8893 
Rezidencijos Tel. Drczel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

[Ofisas 3102 S. HALSTED ST.
Kampas 31 Street' 

VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak.
Vai.: 3-4; 7-8 vai. vak. Ned. 11-12 d. Nedėllomis Ir šventadieniais 10-12

Phone Lafayette 9710

DR. F. S. SZYMGZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4454 SO. W00D STREET
Vai. 4 v. v. Ir 6:30 — 9 v. v.

Ofiso Tel. Cicero 49,
Namų Tel. Lawndale 1342

DR. A. T. KING
DENTISTAS 

4330 West 13 St. Cicero. UI. 
Ga3 ir X-ray 

Val.: 9-11:30; 1-5; 6:30-9 
Ned. ir Ser. po pietų pagal sutartį

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKŪL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Clii 

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Ava. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti Tel. Boulevard 7820. Na
mai: 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

Tel. Lafayette 6798

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

Office: 4459 S. Calif ornia Avė. 
Nedėlioja pagal sutarti.

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

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone i 
Wentworth 3000

DR. A. R. MCCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREE1
Vai. 2-4 ir 7-9 vai. vakare

TUOKIASI ŽYMI PORA.

Turėjome viešnių ir iš to
liau. • Dalyvavo p. Šedienė, A. 
R. D. Centro vice-pirm. Taip 
pat p. Rimutis, su p-lė Bytau- 
taite, p-lė Felicija Nausėdaitė 
viešinti namuose dabar iš Ro- 
sary College ir daugiau jau
nimo. •

Ačiū sųjungietėms.

Jau vėlokai vakarop, malo
nios šeinivninkės viskų sutvar 
kiusios, susodino svečius i ke-i 
liolikų automobilių ir visi vy-

Marąuette Park. — L. V
“Dainos” choro ir Ap. Dra 
mos Sekcijos narė p-lė Kons
tancija Mickaitė birželio 28 
d. 3 vai. po pietų Gimimo P. 
Šv. bažnyčioj priims Moterys
tės Sakramentų su p. Jonu 
Skelly.

Abudu jaunavedžiu yra 
Marąuette Parko veikėjai, na
riai L. V. 112 kuopos. Jonas 
yra kp. vice-pirm., o Kons- 

Itancija — korespondentė.

Tel. Hemlock 8700
Rez. TeL Prospect 0619

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzle 
Rez. 6622 S. Wihpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

OFISAI:
4901 — 14 St. 2934 Waahlngtos 
16-12. 2-4, 7-9 12-2. 4-6, Blvd.
TeL Cicero 662 Tel. Kedzle 2460-2451

OR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
Rezidencija 

4729 West 12 PI. 
Tel. Cicreo 2888

Nedėlion
Susitarus

kome anot p. Pociaus “namu-' č™auai,i linkėjimų nauja- 
Siu linkui”. Ačiū darbščiajai’1“ gyvenime
pikniko komisijai ir 1 kp. už 
taip gražias vaišes. Valio 1 
kuopa.

Mot. Sų-gos Rėmėja.

GRABORIAh

J. F. RAOZIUS
PIGIAUSIAS LIHT. ORABORIU8 

CHICAOOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 14- 
dlrbystėa.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 8238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas tr 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

o c i s a a

4603 So. Marshfield Avenue 
Tai. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmaa Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
Chicago, III.

L. V. 112 Kp.

Remkite tuos biznierius ii 
profesionalus, kurie garsi
nasi dienraštyje “Drauge.’

AKIŲ GYDYTOJAI:

A. L DAVIDONIS, M. D,
4919 80. MICHIOAN AVENUE 

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryto:
Nuo 6 iki 8 valandai vakare

Apart šventadienio Ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Victory 8687
Ot. ir Rez. TaL Hemlock 1874

DR. J. P. POŠKA
OF. 8133 S. HALSTED STRETT 
REZ. 6604 S. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 9-12 rytais: 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vai.: 2-6 po piėt. U tam. ir Subat. 
8-8 vak. Šventadieniais pagal sutartį

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenuo
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 ir 6 iki 8 v .v.
Nedėllomis nuo 10 iki 12 ryta

Telefonai dienų ir naktį 
Virginia 0036

DENTISTAI

S. D. LAGHAVIGH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopiglausta. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2615 arba 2616

2314 W. 23rd PL, Chicago 
SKYRIUS

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

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUŪAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET 

Tai. Roosevelt 7581

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

YKDftJAB

1650 Weet 46th St

Phone Boulevard 7042

DR. S, BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija: 6628 So. Richmond Avė..

Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 vai. va

NedėlloJ pagal sutarti

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų Įtempimų kuria 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamų akių karšų. Nulmu 
cataractus. Atitaisau trumpų rsgys- 
tę ir tolimų regystę.

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

Speclale atyda atkreipiama moky
klos Vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėllomis nuo 10 ryto Iki 18 
po pietų. >
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ,
Tel. Boulevard 7589

TeL Tards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS ADŲ SPECIALISTAS

Kampu 46th tr Paulina Hta. 
Tai. Boulevard lies - 8418

Nuliūdimo valandoje kreipkitės 
prie mane*. patam s turiu slmpatll- j 
kai. mandagiai. gerai Ir pigiam 
negu kitur. Koplyčia dėl 
dykai.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvi 
756 West 35th St

Kampas Halsted 84. 
Valandos: nuo 10—4; nuo O—8 

Nadėliomiai nna 10 iki 12.

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė.

Arti 47 Stbtet

Tel. Canal 9888

DR. 6. L BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt 8L)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryta 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Beredoj pagal sutarti

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidonclja 6600 S. Arteslan Avė. 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų

6 iki 8:30 vakare

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. C. CDPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakiey Avenue ir 24-tas Street 
Telef. WIlmette 195 arba 

Canal 1713
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllats 

Ir Kctvergais vakare

Tel. Cicero 1269

OR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

▼ai.: kasdien nuo 19 v. ryto Iki 9 
vai. vakare

Nedėllomis pagal sutarti
4847 W. 14 ST. Cicero, III.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVI
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėllomis 19 Iki 12

Telef. Midway 2880

Tel. Lafayette
Orovehlll 2949

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-Ray & Gns
4193 ARCHER AVENUE

Vai.: 9-9 Nedėlioj pagal sutarti

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza tilt
VALANDOS:

Nuo 16 Iki 12 dienų 
Nuo 8 iki 8 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėl. nuo II Iki 12 dienų
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RADIO PROGRAMAS ŽAV±- ti. Manau, kad kiekviena re-Į g 
mėja laukia to susirinkimo, i g 
nes jame randa geriausią tvar g 
kų, geriausių sumanymų išvie- 
no dirbti.

JO KLAUSYTOJUS.

Vakar vakare tarpe G:30 ir 
7:30 iš WGES stoties įvyko 
antras lietuvių radio progro- Pereitų sekmadienį įvyko =

Didysis Metinis
PIKNIKAS

Brolių Marijonų Ūkyje
LIEPOS - JULY 4mas kuriuos leidžia lietuvių , , • • t> , • *.... p , , „ , .. toks susirinkimas. i o skyrių KiiiiiiiiiililliiliiillilllliiilliiilliilllNllllllllliliiiillilllIllllIiiiiiiiiiiiiiiiiiimiliillllliimiiiiiiimillliiiiiiiiiiiiiurmą - L gotuos j?urn įniro, „ ±i ± •• • _»r i raportų diskutuota nauji jne-

Kompanija. Šimai. Vienas iš tų, rengiamas
Programe dalyvavo mūgU ‘ metinis 0enfro pikniko. Įne-

PRANEŠIMAI
dainininkai p-le A Anciu.e, šiniag nenaujas, nes kas me-( A L R K. Moterų Sųjun-

. Jonas Romanas, Antanas Čia- lai įvyksta Centro piknikas> chieagog Apskrities susi- 
pas, kurie dainavo solo ir Taip ir gįmet nepasiliekame. j rinkimas įvyks birželio 26 d., 
gavo pagyrimų nuo WGES Vienbalsi ‘ - i
stoties vedėjo. Taipgi buvo

šiai nutarta rengti pik 193], penktadienio vakare ly- 
T . niką, rugpiueio 23 dienų, to- gjai puSę po septynių, Aušros

Peoples Radio Duetas ir je paZioje vietoje, kaip kas,Vartų parapij0S mokyklos
Trio”, kurie labai gražiai met _ Marąuette Parke. Ko-Įkambarv' wėst Side 
padainavo keletu liaudies dai- misiia išrinkta iš ponhj Ra_ Ran,bary’ WeSt 
nehų. kauskienės, Čepulienės, Šedie-

Prie to programas buvo ngs įr Junokienės. Ji dideliu

Susirinkimas bus pusmeti
nis ir labai svarbus link atei
nančio seimo, kuris įvyks rug-

Ketvirtadienis, Birž. 25, 1931
imiiiiimiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliillllliillllllilllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

Kaip kiekvienais metais, taip ir šįmet liepos 4 dienų Brolių Mari- = 
jonų ūkyje įvyks metinis piknikas. Atvažiavusieji šįmet ras daugelį z j 
permainų: pernai statomas namas dabar jau pastatytas—didelis grą
žais; sodas žymiai paaugęs, daugiau pavėsio. Valgių, kaip paprastai, 
ūkyje niekuomet netrūksta. Todėl visus savo prietelius ir rėmėjus 
kviečiame vykti į šį metinį pikniką pasidžiaugti.

Kviečia RĖMĖJAI RENGĖJAI.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ,

KASACIIOS SKUNDAS 1 SKAIČIUS SUSIRGIMŲ 1 
ATEITININKŲ IR KUNI- KAUNE

NIGŲ BYLOJ -—
________ Susirgimų apkrečiamomis Ii

Bridgeport. — Šv. Onos dr- 
1 ja kviečia visas nares daly-, 
vauti laidotuvėse a. a. B.
Ngugžemienės, birželio 26 d.
Narės prašomos susirinkti
7:30 vai. ryte į šv. Jurgio par. 8 nuteistieji padavė vyr. trl 
salę, o iš ten visos in eorpo- bunolui kasacijos skundų. Tas 
re eisime pasitikti velionės. skundas kariuomenės teisme 

Pirm. jau gautas ir bus išsiųstas

Draugijos “Lietuvos Ūki
ninkas” jubiliejinis piknikas 
įvyks birželio 28 d., Shady

Ateitininkų ir kunigų byloj Komis Kaune per gegužės m.
naujai įregistruota viso 33, iš 
kurių: vidurių šiltine 17, Ska
rlatina 11, difteritu 3, dysen- 
terija 1, dėmėtųja šiltine 1. 
Dezinfekcijų butuose padary
ta 38. Ligoninėntišvežta 20.

“R.”
t <

vyr. tribunolui. Jų byloj pro
kuroras kasacijos protesto ne
padavė. • “R.”

STAGE DANCING 
Valkamu Ir dideliems 
Vasarinis Kursas 
19 pamokų 15.00.
192 No. State St. Room

paįvairintas keletu rinktinių upu praxlėj0 darbų. Jai padės 
muzikos šmotelių, reprodukci- kiekvienas skyrius, pasiryžęs

Besiklausant šių stažui dai-' ',aUgla” uzcll-rb(i »ei perai- atsil,sti atst0Tes su Spring, III. Maloniai nžprašo-
Bes,klausant fa, SBUU) dm jtals metal8 0 stokime nau(iingais ^jnngai snmany.

mais. nikų. Įžanga veltui.
Į Apskrities susirinkimus

piučio 4, 5, 6 dd., Cleveland, Tree Inn., Archer Rd., prie- 
jos būdu. Obio. VisV kuopų nuoširdžiai šais Oh Henry Park, Willow

nų ir muzikos, džiaugsmas į pageibų, padėkime jiems tų 
buvo ir draugijų veikėjams ir |Pasiryžimų išnešti, o seselės 
jų nariams kad Peoples krau- nepaliaus mums dėkojusios už Z.
tuves pagarsino busimus drau suteikta naram kuri šinn nuosir(^ziaj Pra&au kuopų šių- « . a rr

•• • • •• t-i !suteikt9 paramų, kuri šiuo • . atstoves kurioms Bnghton Park. — Šv. Ka-gijų ir organizacijų piknikus ia:ku vrft laba: rPiknun£rfl 811 rimias atstoves, Kurioms;- e. w. laiau yra laoai reikalinga. rflpį sąjung0S gerovė (zimiero Akademijos Rėmėjų Q
taipgi Sk‘ tarės susirinkimų penkta-

ir parengimus. Žmogus atsisė
dęs valandėlę prie radio, gali1 Kalbeta aPie. loto ar auto- šiame susirinkime —ro.
visko prisiklausyti: dainų, mu nio1)lliaus išvidinių. Lotas reįkės išrinkti .atstoves į Sei-!.ieny’ ir .10 . ' par‘ m°‘
zikos, kų mūsų draugijos veik- P°ni< Naugžemių dovanotas. mQ>
ia, kur kų pirkti ir taip to- Beie’ susirinkime pranešta, ■ į Apskr. sus-mus atstoves 
liau. Tai yra labai girtinas ^a^ IU’r<~ p"nj Naugžemicnė. rįnkite tas nares, kurios nė-
Peoples Kompanijos tarnavi- Centras siunčia užuojauta ra SSupenduotos, nes į seimų . - - . - - .

Naugžemių šeimai. atstovgs bus renkamos tik to- rengiamo pikni-i;
Loto išleidimui paskirta kios, kurios yra pilnai užsi-'^°’ Urs liepos 19 d.

rugpiueio 23 diena Įmokėjusios.
Pranešta kad serijos išda-: Kiekviena kuopa, turinti 10 

lintos ir pardavinėjamos. Sku narių, galės siųsti tiktai vie
šėkime, visi baikime jas par- nų atstovę; kuopa, turinti

R. ANŪRELIUNAS
(Marąuette Jewelry & 

Radio)
Užlaikau visokių 

auksintų Ir sida
brinių daiktų, va
liausios mados ra
dio. planų rolių, 
rekordų Ir t. t 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago
Telefonas HEMLOCK 8189

kyklos salėj, tuoj po pamaldų. 
Bus svarbus susirinkimas, rei
kės prisidėti prie rengiamo 
parapijos pikniko ir taipgi i

■ mas musų visuomenei.
Rap.

IR WISC0NSIN0 VYČIAMS 
ŽODIS.

iSkaičiau “Drauge” apie duoti, “bitinkimes, o jei kas daugiau, galės siųsti tada nuo 
Wisconsino Vyčių darbuotę norės daugiau knygučių, ar kiekvieno dvidešimts narių 
dėl Liepos 4. Gražu, kad Wis. kas da neturi, o norėtų, kreip vienų atstovę.
Vyčiai taip smarkiai ruošiasi kitės pas seseles arba į Cen- 
prie istorinės dienos. Mes, chi- trų.
cagiečiai irgi nepasiliekame. I Stengkimės kuogreičiausiai 

Wisconsino Vyčiai sakos išparduoti savo serijas, nes ’sios Centro Dvasios Vadui pa
ruošia “clowns”, o mes ruo- nekantriai laukiame tos die-Jliūdymų apie atlikimų Vely- 
Šiame rimtų flotų, ant kurio nos, kada sužinosime kas bu- kinės. Jeigu ne, tai pasirūpin
bus parėdyta Lietuvos ir A-1 vo laimingas.
merikos motinėlės su savo Štai, susirinkimo nutari- 
dukterimis ir sūnais. Paskui mai. Ar negražūs? 
pamatysime ir Lietuvos Ku-' Jei da nepriklausai prie Re- 
nigaikščius ir daugiau įdomių mėjų, prisirašyk. Nesigailėsi.
dalykų.

Kas link bolininkų ir kitos' 
rūšies sportininkų, tai niekur 
nerasite geresnių kaip Cbica- 

■ goję. Juk patys matote, kai

Astras.

LIETUVIŲ VALANDA.

Pereitam sekmadieny, bir-
tik kitų miestų bolininkai at- želio 21 d. iš radio stoties 
važiuoja į Chicagų lošti, tai (WCFL nuo 1 iki 2 vai. po 
vis pralošia. Todėl pasisau- pietų buvo lietuvių radio pro- 
gokite,. kad mes negautumėm gramas, kuri davė Jos. Budri-
sidabrinio vazo. 

W5sconsiniečiai skelbia tu
ko krautuvė.

Gražiai dainavo duetus Jad-
rėsių geriausius kalbėtojus. Fi vigą Gricaitė ir Francis Ga
nė. O mes, cliicagiečiai, ture- rackaitė. Juozas Sauris var- 
sime da geresnių. 'gonų specialistas, kaip jau

O apie chorų nėra ko ir daugelis sykiu Budriko valan- 
kalbėti. Mes turime vienų ge-' doje yra pasirodęs — gražiai 
riaušių vedėjų komp. A. Po-,ir artistiškai grojo studijos 
cių, kuris visus balsus lavina1 milžiniškais vargonais.
ir mokina lietuviškų dainelių. 

Taigi, iki pasimatymo lie
pos 4 d.

Vyčių Karvelėlis.

V. V. V.

IŠ

L. V. DAINOS CHORO RE
PETICIJA.

Kaip jau ržrinoma, kad L. V. 
Dainos choras dalyvaus Lie
pos 4 d. Vyčių išvažiavime.

------------ Taigi daroma chorų repetici-
Trečias sekmadienis mėne ja, penktadieny, 26 d. birž. 

reiškia Šv. Kazimiero Mark White parkučio svetai-

ŠV. KAZIMIERO AKA 
DEMIJOS CENTRO 

VEIKIMO.

šio

Marąuette Parke.
Valdyba.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktortus 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CAUFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5584

BESIRENGIANTIEMS 
VESTI ŽIEDAI

Ir
Baigiantiems Mokyklų 

Dovanos

Mes užlaikome geriausių dal- 
mentlnlų * žiedų dėl sutartuvių — 
engagement. Turime gražaiuslų 
laikrodžių, karolių, fontanlnių 
plunksnų, burkitlnų — gintarų— 
žodžiu sakant. turime visokių 
visokiausių dalykų, kurie yra tin
kami pirkti kaipo dovanos bai
giantiems mokyklą. Musų kalnoa 
dabar yra specialiai nupigintos. 
Naudokitės proga!

Taipgi taisome laikrodžius pri
einama kaina. Musų darbas ga
rantuotas.

JUOZAS A. RIZGEN 
3313 S. Halated St.

Telef. Boulevard 4541

LAIŠKAI RAŠTE

Kitų dalykų noriu priimti 
kaipo apskričio pirmininkė,' 
ar visos kuopos yra pasiuntu-'

kitę tai atlikti tuojau.
Valerija Petrošienė,

• A. L. R. K. Mot. Sųjungos; 
Chicagos Apskr. Pirm. '

Akademijos Rėmėjų Centro rėj. Visi cfioro nariai privalo 
i-usirinkimas. Jis įvyksta vic- susirinkti 8 vai. vak. Taipgi 
įmolyne. Suvažiuoja delegatės kviečiami visi dainininkai, 
iš visų skyrių, visos viena priklausą parapijiniams ebo- 
niintimi, kad pagalvojus, kaip rems.
geriau būtų 'seselėms pagelbė- Choro Valdyba. ‘

924 Planchunui P.
925 Radomskis Mrs. F. 
928 Skiriu! Juozapui 
934 Vaičienei Zopijaii

Telef. Republic 4894

D. GRICIUS
GENERALU KONTRAKTOBrpS 
Statau namus kaip iburo taip IT

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prlelnacnlausloa
2452 WEST 69th STREET

Wm.Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųites 
ir patarnavimo, ftad- 
klt

GREEN VALiLKT 
ERODUOTO 

Olsells ivležlų kiauti
nių, sviesto ir sūrių.

4844 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1889

Pbone Vlrginl* 8464

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATTMO KONTRAK

TO RIU8
4556 S. ROCKWELL ST.

llllllllllllllllllllllllllllllllls

1509

FLATAS RENDON.
Išsirenduoja patogus, gerai 

ištaisytas flatas, 6 kambariai. 
Benda pigi. i

3251 So. Union Street 
Tel. Victory 5635

TIKRAS BARGENAS
Gražus 2 flatų muro namas 

po 6 kambarius. Vėliausi įtai- 
,symai. Vertas $16,500. BusI
parduota pigiai, arba pri
ims morgičius ar lotų į mai
nų. Namas randasi arti Mar- 
ąuette Parko.

TeL Republic 5551

BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVINO 

Local & Long Dtstance Retnoval

3244 SO. HALSTED ST.
Offlee Tel. Calumet 8399 

Res. Tel. Tards 8498

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

Jonučius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

Lietuvos Laisvės Bonus 
Perkam ir Mokam Cash

už #100.00 #80.00
už 50.00 40.00 ,

ATSINEŠKITE ARBA PRISIŲSKITE 
LAIŠKU

John J. Zolp
4559 South Paulina Street Ghicago, UI.

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patarnau
siu kuogerlausia.

4426 So. 'Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

ĮVAIRUS PARDAVIMĄ!
Jewelry Storas su 2 augMIų namu 

ar bet Yra mažlnerijos, aukso, sidab
ro. platinos ttrp. Ir apd. Pigiai. 8719 
N. Ashland.

Detlčatessen Ir grocernė, pilnas 
Stakaa, gyv. kamb. |790>. 8805 No. 
Asblanų Avė.

fiapos Telef. 
Hemlock 8847

Namų Telef. 
Republic 6414

JOHN YERKES
Plumbing 4fc Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kalnoa prieinamos
2422 WĖST 69th STREET

AUTOMOBILIAI

Del., geras blsnls, apt. distrikte, 
gyv. kamb., it. i. remia 840. Kaina 
81.400. 442 Harrlson 8t. Oak Pazk. 
III.

Cklncella Ir Ped. balt) flemlikl kli- 
klai — balandžiai, pouters, carneauž, 
Homero, Polish lynz, rusų .trim., 
sųuaba, gyvi arba iitalsytl. W. H. 
Schmldt, 19442 Central Park avė., 
Bev. 4471.

REAL ESTATE

PINIGįĮ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nuslunčlame pinigus Lietu

von paitu J dvi savaites, tele
gramų J dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
Visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
| Lietuvg.

Turime skyrių Lietuvoj.
Daromo Jgallojlmus Ir visus 

IcgallSkus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Daromo paskolas pirmų Ir 
antrų morgičlų.

Apdraudtlame nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoilrdžlu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, m.
Tel. Yards 4669 .

PRANEŠIMAS
Dr. Susan A.
Slakis

ATIDARĖ NAUJAI OFISĄ

4145 ARCHER AVENUE
(Kampan Franrlne© Avė.)

Dr. S. A. Slakis yra specialistė vaikų ir moterų ligų 
Priėmimo valandos: nuo 10 v. iš ryto iki 12-tos 

dienų; nuo 4 iki 6 vai. vakare 
Seredoms ir nedaliomis pagal susitarimų

Ofiso tel. Lafayette 7337 Res. tel. Hyde Park 3395

WII±YS KNIGHT 
WILLYS 6 IR 8

Taipgi didelis pasirinkimas vartotų 
karų uS labai mažg kalng. Norėdami 
pirkt pigiai gerų karų kreipkitės | 
mus. Taisymo skyrių veda gerai pa
tyrus mekanlkas J. MENZOR.
White Sox Motor Sales

A. Jankaitis pardavėjas 
8. Rumchaks savininkas

610 WE8T 35 STREET
Tel. Tards 4498

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo. Širdingai 

praėau atsilankyti Ir pamatyti nau- 
Jun 1981 NASH automobiliusysu vė
liausios mados automatlftkals Įtai
symais. sport Royal tekiniais Ir ki
tais Ifttobullnlmals, kokius tiktai 
NASH taip gali (rengti ui tokias 
prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avenue

Lafaystto 8088

REALESTATE
Statau naujus namus ir Be

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

Tel. Downers Grove 1395
BENEDIKTAS MOTUZAS
Ogden & Venard avės 

Downers Grove, 111.
Turim gražių užeiga, užlai- 

kom skanių valgių ir gėrimų. 
Gražus daržas pasilsėt, vai
kams palakstyt, arkliukai pa- 
jodinėt. Turim tourist camp, 
kur galima pernakvot.

Parduosim 1-tng morg. sumoj 
45.900 už 44,600. J. Ronsley. 201 N. 
Wells 8«t R and. 8884.

Gėeenhouae, pietuose, olselle Ir 
matm_, Jst. 51 m. mainysi m J mažų 
nuoa Ir cssb. E. M. Tocatllan, 9064 
So. Loomls St.

$$$ DOLLAR SAVINOS,
BUILDING & LOAN 

ASS'N
"LIETUVIU SPL’LKĄ"

8818 8o. Westem Avenue
įmokėti pinigai ant knygučių 

neia nemažinus kaip, 4% ant 
pareikalavimo 4% J metus.

Pradėklt tauplntl pinigus da
bar saugiai Ir pelningai.
K. J. Macke (Mačiukas)

Spulkos sekretorius Ir Vie
las Notaras (Notary Public).

Padarom pirkimo, pardavimo, 
skolinimo notas. Ilsus, kontrak
tus Ir kitus llgallikus dokumen
tus atsargiai Ir pigiai.

Apdraudžlam (Insurance) na
mus. fornlčlus, stiklus Ir au- 
totnoblllus tvlrčlausloee Kom
panijose.

Kviečiam persitikrinti.

4




