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Amerikos lietuviai lakūnai išskrido i Kauną
miDO NETIKĖTAI ŠEŠTADIENIO 

RYTMETĮ
VAKAR GAUTA ŽINIA, KAD JIE 

MATYTI ANGLIJOJ
šeštadienio rytmetį iš Flo- 

L’ennett, N. Y., lėktuvu 
visai netikėtai į Kau- 

išskrido Amerikos lietuviai 
akunai (čikagieėiai) kap. S. 

Darius ir S. T. Girėnas.
Viena valanda anksčiau iš 

tos pačios stoties išskrido a- 
nierikietis lakūnas Post. .lis 
leidosi aplink pasaulį, siekda
mas greitumo rekordo.

Vakar rytą iš Berlyno pra
nešta, kad lakūnas Post jau 
pasiekė ta miestų ir už pusant
ros valandos turėjo skristi į 
Rusi ją ir Sibiru. Paskiau pra
lošta, kad lakūnas Post apsis
ėjęs Karaliaučiuj pasilsėti.

Per Lietuvių Dienos iškil
mes — apie 4:30, paduota ži

KETURIŲ VALSTYBIŲ PAKTAS 
ROMOJ PASIRASYTAS

Vokietijoj kasdien tik vieni 
dekretai skelbiami

KETURIŲ VALSTYBIŲ 
PAKTAS PASIRAŠYTAS

KOMA, liepos 15. — Verie- 
uja rūmuose, kuriuose yra 
premjero Mussolini-o ofisai, 
pasirašytas keturių valstybių 
— Anglijos, Vokietijos, Prnn- 
•ūzijos ir Italijos, jiaktas.

KONFERENCIJA BUS 
JUTRAUKTA LIEPOS 27

LONDONAS, liepos 15. — 
mnominė konferencija bus 

ūkta liepos mėn. 27 d. 
ai galutinai sutarta. Tik 
'sutarta, ar turi būt nut

raukta visiškai, ar tik kokį 
nikų.

ne

VOLGOJ 70 ASMENŲ 
PRIGĖRĖ

JAROSLAVLIUS, sov. Ru
sija, lie|K»s 15. — Už trijų my- 
ių nuo čia Volgos upėje lip
ios 9 <1. ekskursinis senas lai
vas apsivožė. 70 asmenų pri- 
ėrė.

MIRUSIO VYSKUPO 
PALIKIMAS

R0CHE8TER, N. Y., liepos 
15. — M irusis Rochesterio vys 
kūpi jos vyskupas J. F. O‘- 
llern savo turtą užrašė vys
kupijai. O to turto nėra nė 5,- 
QO) dolerių.

nia, kati lietuviui lakūnai ma
tyta Anglijoj. Tačiau šios ži
nios iki 10 vai. vakar vaka
rų niekas nepatvirtino. Cliica- 
gos laikraščiai pranešė, kad 
lietuvių lakūnų likimas' neži
nomas — nėra žinių.

Kap. Darius su Girėnu iš
skrido, kaip pranešta, be šio 
krašto vyrai usvbės leidimo. 
Vyriausybė nedavė jiems pa
sų. Priežastis nežinoma.

.Jie j savo lėktuvų “Lithua- 
nica” pasiėmė 779 galionus ga
zolino ir 25 galionus tepalo. 
Neturėjo nė parašutų, nė ra
dijo aparato. Maistui pasiėmė 
18 orendžių, 12 obuolių, 2 bu
telius dirbtinio pieno, 1 kvortų 
juodos kavos, 1 keptų vištų ir 
1 galionų vandens.

IŠLEIDO VISĄ EILĘ 
DEKRETŲ

BERLYNAS, liepos 15. — 
Kanclerio Hitlerio vyriausyln“ 
išleido apie 30 įvairios rūšies 
naujų dekretų.

Vienu jų .Vokietijoj uždraus 
■ta gyvuoti ir veikti bet kokiai 
politinei partijai, išėmus naci
onalsocialistų partijų.

Kitu įsakoma visų vyriau
sybės priešų turtus konfiskuo
ti. O vyriausyliė yra nacional
socialistų partija.

Kiti dekretai liečia ekonomi 
kos ir pramonės reikalus. Per šių metų gegužės mėn. 

iš Lietuvos emigravo 63 asrne-
MALDININKIJA LĖKTUVU nys (kandžio mėn. -100 as 

j menų). Gegužės mėn. emigra
vo: į Pietų Afrikų — 15, Ame
rikos J. Valstybes — 13, P*.-

LONDONAS, liepos 15.— 
Viena Anglijos katalikų grupė 
suplanavo maldininkiją į Ro-' 
mų atlikti lėktuvu. Tam tiks
lui tik dvi dienos bus panau
dotos. , .i! M

10 MILIJONŲ DOLERIŲ 
PALESTINAI

LONDONAS, liepos 15. — 
Anglijos vyriausyln'' nuspren
dė Palestinai paskolinti 10 mi
lijonų dolerių.

MIRĖ KOMPOZITORIUS

MONTRKALIS, Kanada, 
liepos 15. — Mirė kanadietis 
kompozitorius Calixa Lava- 
llee.

LIETUVOJE NEMOKA ALGŲ

DIDELIS GAISRAS

Kretinga. — Birželio 8 d. 
rytų K1 ibių sodžiuje kilo gais
ras. Ugnis išsiplėtė nepapras
tu greitumu Ligi atvyko Kre 
tingos gaisrininkai, liepsnojo 
jau pusė sodžiaus. Sudegė 13 
namų. Kaliui, kad gaisras kilo 
dė.l čigonų neatsargumo. ku
rių kelios š imvnos tame so
džiuje gyvena. Nuostolių pa
daryta 31,240 litų.

STATYS FABRIKĄ

Paskutiniu laiku vėl pasida 
rė aktualus cemento fabriko 
statymo Lietuvoje klausimas. 
Fabrikui statyti vieta numa
tyta Papilėj, Šiaulių apskr., 
urbia Skirsnemunėje, prie Ne
muno, nes tose viešose yra 
cementui gaminti medžiagos. 
Fabrikui statyti numatoma su 
daryti akcinę bendrovę.

EMIGRACIJA VIS MAŽĖJA

lestinų — 12, Braziliją — 10, 
Argentiną — 8. ir 1.1.

SUSIRŪPINTA KAPAIS

Kai kuriose Lietuvos vieto
se kapai ne tik nepapuošė,* -bet ir netvarkomi. Kapų tvar
kymo bei puošimo reikalu su
sirūpino šaulių sąjunga. Šau
lių są-gos vadovybė visiems 
šaulių būriams paveda imtis 
iniciatyvos tvarkyti, dabinti 
bei puošti kapus. Taip pat 
šauliams pavedama vietose ap 
saugoti nuo galutino išnykimo 
senovės paminklus — kry
žius.

9 Cbicagos municipaliniai 
(savivaldybės) teisėjai ne
sutiko, kad jiems būtų mažina 
mos algos ekonomijos tikslais. 
Tad jiems algų mokėjimas lai 
kinai sulaikytas.

Teisėjų pusėje yra valsty
bės įstatymai, kuriais drau
džiama tarnylios perijodu ma
žinti algas. O miesto pusėje 
yra tik tas, kad kone visi mies
to valdininkai, pradėjus pačiu 
majoru, savanoriai sutiko ma
žesnes algas imti.

Praneša, kad neapmokami 
teisėjai kreipsis teisman.

PAŽYMĖTA DUONAI 
KAINA

AVASHINGTON, liepos 15. 
— Iš žemės ūkio departamen
to paskelbta, kad visam kraš
te duonos svarui kaina negali 
būt daugiau padidinta, kaip 
-tik pusantro cento.

Cliicagos javų grūdų biržo
je vakar kviečiams kaina dar 
daugiau pašoko. Mokėta 1 dol. 
18c bušeliui.

ŠVENTOJO TĖVO PIJAUS 
XI DIENOS DARBAS

VATIKANAS, liepos 14. - 
“Per visą gyvenimą sunkini 
dirbu ir iki pabaigos darbo 
nenutrauksiu.’’

Taip Šventasis Tėvas Pijus 
XI pareiškė sekretoriui kardi
nolui Pacelli ir kitiems trims 
šventos kardinolų kolegijos 
nariams, kada šie nurodė, kad 
Šventasis Tėvas perdaug dir
ba ir ar negalėtų kiek nors san 
palengvinti.

Kiekvieną dieną Šventasis 
TTvas asmeniškai patikrina 
apturimą nepaprastai didelę 
paštą, priima įvairius prela
tus ir rūpinasi visais Šventojo 
Sosto reikalais. O šiais šven
taisiais Metais kasdien dar i-

GAL SKIRS VISAM KRAŠ
TUI MAŽ1AUSIĄJI 

ATLYGINIMĄ

AVASHINGTON, liepos 15. 
— Numatoma, kad, rasi, pre
zidentas Rooseveltas tomis die 
įlomis viso krašto pramonės 
šakų darbininkams paskirs nia 
žiausiųjį atlyginimų ir darbo 
valandų ilgumų. O pramonės 
šakų kodų formulavimas savo 
keliu bus vvkuomas.

MOKESČIAI UŽ 
MEDVILNĘ

AVASIIINGTON, liepos 15. 
— Prez. Rooseveltas paskelbė, 
kad pradėjus rugpiūčio 1 d. 
už kiekvienų krašte išdirbamų 
medvilnės svarų skiriama 4.2 
centai valdiškų mokesčių, ši'1 
mokesčiai reikalingi žemės ri
kio gaivinimo eksperimentui.

DVI PARAS UŽDARYTAM 
VAGONE

DFTROI.T, Mieli., liepos 15. 
— Geležinkelio prekybos vago 
,nė rastas F. Sarkan, 13 melų 
įamž., 3531 So. Morgan gat., 
iCbicago. Prieš porų dienų jis 
netoli savo namų į vagonų bu 
vo uždarytas.

GRJŽO Iš KONFEREN
CIJOS

NFW YORK, liepos 15. — 
Iš- ekonominės konferencijos 
Londone grįžo specialus prez. 
Roosevelto atstovas prof. Mo
lėj’. Laikraštininkams jis pa
reiškė, kad apie konferencijos 
eigų jis neturi kų sakyti ir 
nieko nesakys. )

APIPLĖŠTAS LIGONINĖS 
OFISAS

Keturi plėšikai užpuolė 
Grant ligoninės ofisų, 551 
G raut place. Pagroliė daugiau 
kaip 200 dol.

vyksta try^ arba keturios vie
nosios audijencijos, per ku
rias kalba apie 10 minutų iki 
pusvalandžio.

Tai ne viskas. Šventasis Tė
vas pirmininkauja įvairiose 
bažnytinėse ceremonijose, o 
šiemet ypač kanonizacijų ir 
beatifikacijų ceremonijose, ku
rios yra ilgos.

Štai į tai atsižvelgus kardi
nolai ir nurodė Popiežini tuos 
visus sunkinusius darbus ir 
patarė, kad per viešąsias au- 
dijencijas nors kalbų nesaky
tų. Sakė, kad pakanka maldi
ninkus priimti ir jiems apaš
tališką laiminimą suteikti.

Tai buvo priežastis Popie
žiui pareikšti, kad darbo ne
nutrauks ir dirli|R iki pat pa
baigos.

LIETUVIŲ DIENA CHM 
PARODOJ PUIKIAI PASISEKĖ

MINIŲ MINIOS RALIAVO 
PROGRAMOS DALYVIAMS

Italų lakūnai pagaliau atskrido 
Chicagon

LIETUVIŲ DIENA 
PARODOJ

Chieagos šimtmečio pažan
gos parodoj vakar įvyko Lie
tuvių Diena. Kadangi prieš 
šios iškilmės stropiai rengtasi, 
tad viskas ko šauniausia pa
sisekė. Prie pasisekimo daug 
pasitarnavo daili diena. Buvo 
saulėta, o temperatūra vidu
tinė, ypač šalia ežero.

Muzikalė programos dalis 
prasidėjo 2:15 p. p. Hali of 
Science rūmų ruimingoje aikš 
tėję, kur žmonių minių minios 
tik bangavo. Buvo žmonių ap
gulti aplinkiniai minėtų rūmų 
^’isi aukštai. Visur miniose 
daugiausia lietuvių kalba bu- 
'vo girdima.

šią programos dalį vedė ži
nomas mūsų veikėjas prof. F. 
Mastauskas.

Buvo trumpos prakalbos, 
chorų choro dainos, solo dai
nos, tautiškieji šokiai ir kiti 
įdomūs mūsų tautos kuriniai.

Tarp kalbėtojų buvo Lietu
vos atstovas J. Valstybėms p. 
B. K. Balutis. Solo dainavo 
G. šiiliškiutė, ponia Bcrtasb, 
ponia Steponavičienė ir mūsų 
įžymus artistas p. Babravi
čius. Chorų chorui vadovavo 
komp. A. Pocius, o dideliam 
orkestrui — p. Steponavičius, 
jautiškuosius šokius nepap
rastai įspūdingai atliko Šv. 
Kazimiero Akademijos nioki- 
oės. Šios mokinės visados pu
bliką sužavi.

Šios programos daly daly
vavo ir išrinkta tipiškiausioji 
lietuvaitė I. Panliukiutė su 
palydovėmis.

Muzika, dainos, ypač, šokiai, 
kiek teko matyti, daug pavei

kė ir svetimtaučius.
Kita programos dalis —

sportai, prasidėjo po 5:00 va
karų.

ITALŲ LAKŪNAI 
CHICAGOJ

šeštadienį prieš pat 6:00 va
karų Chieagos parodon ats
krido italų oro eskadrilė, ku
rių sudaro 24 milžiniški jū
ros lėktuvai ir 96 lakūnai. K- 
skadrilei vadovauja Italijos 
oro ministeris gen. Italo Bal- 
bo.

Ši eskadrilė atskrido dviem 
grupėm iš Kanados. Kelios 
dešimtys .T. Valstybių kariuo
menės lėktuvų italų lakūnus 
svečius atlydėjo. Italų lėktu
vai nusileido šalia miesto 
prieplaukos.

Atvykusius svečius J. Vals
tybių vyriausybės, valstybės, 
Chieagos miesto ir parodos 
atstovai sveikino Soldier Fiebl 
stadijume. Paskiau buvo su
rengtas bankietas. Vakar jie 
aplankė parodą.

Sakoma, italai lakūnai čia 
keletą dienų pasisvečiuos.

ATSILANKĖ p. J. VAILO
KAITIS

Šeštadienį “Draugo’’ redak 
eiją atlankė Lietuvos Ūkio 
banko pirm. Jonas Vailokaitis 
su žmona. Pp. Vailokaičiai 
Chieagoje žada pagyventi a- 
pie savaitę laiko.

ORO STOVIS
CHICAOO IR APYLINKĖS 

— Šiandien gražus oras ir vė
su.
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VARGONININKŲ SEIMAS

feiundien Chicago je, Šv. Jurgio parap. sa
lėj, įvyksta L. 11. K. Vargonininkų Sąjungos 
metinis seimas, į kurį yra atvykusių vargo
nininkų iš New Yorko, Connecticut ir kitų 
valstybių.

Mūsų vargonininkai yra suvaidinę svar
bų vaidmenį religiniame ir tautiniame gyve
nime. Jie, keldami lietuvių muzikos ir dainos 
menų, kėlė ir mūsų tautos sąmonę. Jų suor
ganizuoti ir vedami chorai Lietuvoje dar prieš 
didįjį karų kėlė lietuviuose tautinį susipra
timų. ir ragino eiti į kovų dėl tautos teisių. 
Iš vargonininkų tarpo išaugo didžiausi mū
sų kompozitoriai, dainininkai, chorų ir or
kestrų dirigentai. A. a. Sasnauskas, M. Pet
rauskas, St. Šimkus, Šlarka, K. Petrauskas 
ir visa eilė kitų, tai buvusieji vargonininkai.

Ne tik praeityje, bet ir dabar vargoni
ninkai svarbių rolę mūsų tautos gyvenime 
vaidina.

Tų patį reikia pasakyti ir apie Amerikos 
lietuvių vargonininkus, kurie mūsų koloni
jose yra patys svarbiausieji lietuvių muzikos 
ir lietuviškos dainos kėlėjai, žymūs kultūros 
darbininkai ir faktinieji mūsų jaunimo va
dai. Jei sudėti į krūvų visų lietuvių para
pijų chorų narius Amerikoje, turėsime gau
singų religiškai ir tautiškai susipratusio jau
nimo organizaciją, kurios priešakyje stovi 
pasišventę savo svarbioms pareigoms vargo
nininkai, iš kulių tarpo yra išaugę visoje 
tautoje žinomi kompozitoriai. A. Pocius, A. 
Aleksis, J. Žilevičius ir kiti.

Nėra bažnyčiose iškilmių, kurios apsei- 
tų be chorų, salėse parengimų, kuriuose svar
biausių vietų neužimtų chorai. Tiems dar
bams chorus prirengti vargonininkams tenka 
daug ir sunkiai dirbti. Ir jie tų darbų (daž
nai menkai apmokamų arba visai neapmoka
mą) dirba nesiskųsdami, nes žino, kad tas 
darbas yra reikalingas, kilnus, kad jis kelia 
mūsų tautiečiuose ir religini pamaldumų ir 
tautinę sąmonę.

Mus džiugina ir tas faktas, kad lietu
viai vargonininkai Amerikoj yra organizuoti. 
Tai duoda progos savo darbų visame krašte

Filia Maris

REGINA
Motto: kada tik pabelsi į ma
nąsias duris — jos visuomet 
tau atsivers, nes nėra tos va
landos, kad tavęs nelaukeia.

I.
(Tęsenys)

Tūkstanties pavasarių smuiko garsai 
nebūtų jų tiek nustebinę ir tokiu trumpu 
laiku grąžinę jai ligos krizy prarastų są
monę, kaip visą tai padarė taip netikė
tai išgirstas Edmundo — to neužgydomo 
jos pilkos buities sopulio balsas. Iš džiau
gsmo ji nežinojo ar verkti, ar juoktis, ar 
vienu prakeiktu žodžiu — žodžiu “pasi
vėlinai” jo sielos šventėje, ant rytojaus 
vilčių aukuro, naikinančią naujo sielvar
to ugnį sukurti. Ir jos krūtinės gelmėje 
kažkas virė, kunkuliavo: liepė nuvargu
siai širdžiai džiaugsmo himną giedoti ti
kėjimu vainikuoto lūkesčio grąžintai pa
bėgėlei meilei, tai įžeistai ambicijai siū
lė keršto kardą, kol jos piktasis neatver

suvienodinti, viens kitų paraginti, pagilinti 01 |||Nfi|Cjt||l FIĖUIF^IIII 
žinias muzikos srityje ir sėkmingiau kelti UtiKOlUI
lietuvių muzikos ir dainos menų.

Sveikiname jų organizacijų, mes linkime, 
kad šiame seime gerb. vargonininkai pasise
mtų dar daugiau jėgų savo darbams, sustip
rinimui savo tarpe vienybę ir dar tinkames-

Rodos, porų kartų jau buvo 
viešai pareikšta, kad Moterų 
Sąjungos kuopų valdybos pri
siųstų Centro Dvasios vadui

iiius jiliuius nustutvlų ateities veikimui. Ir '"arif s4rož» «Pi« •nikiui* ve- 
kuo daugiau, nuoširdžiau ir sistematingiau dykinės išpažinties su savo kuo 
dirbsite, tuo didesnio įvertinimo ir nuoširdes
nės padėkos susilauksite iš mūsų visuomenės.

pos valdybos ir kuopos dva
sios vado parašais ir antspau
du. Iki šiol daugelis kuopą 
dar neprisiuntė.

Siunčiant narių sąrašą, rei
kia visų kuopos narių vardus i 

Įvairių politinių spalvų šio krašto spau-1ir pavardes pilnai parašyti;' 
da gėrisi prezidento Roosevelto girtinais dar- ■ po surašu pasirašo kuopos va
liais. Seniau krašto spauda buvo pasiskirs- j ldyba ir kuopos dvasios vadas 
eius į dvi dalis. Viena buvo griežtos respub- ir pasiunčia Centro Dvasios 
likoniškos spalvos, kita gi — demokratiškos.
Respublikoniška spauda visados, kad ir be 
mažiausios priežasties, peikdavo demokratų 
partijos krašto administracijų. Kada gi į kra- jir netvarkos, labai prašau lui
sto priešakį patekdavo respublikonai, denio- nėtų priedermę greitai išpil-

GIRTINI PREZIDENTO ŽYGIAI

kratų spauda tokiu pat pinigu atsimokėdavo. 
Neatsižvelgta net į ko geriausius tos ar kitos

Vadui — Rev. H. J. Vaičūnas, 
1515 S. 50tli Avė., Cicero, III. 
Kad išvengus nesusipratimų

dyti.
Brangios sųjungietės! — šei

partijos vykdomus darbus ir žygius krašto mas jau netoli, lšpildykite sva
gerovei. Dažnai tiems darbams ir kliūčių bu
vo statoma.

Šiandien yra kitaip. Prezidentas Roose
veltas yra demokratų partijos žmogus. Ta
čiau respublikonų spauda jo ne tik nepeikia, 
bet jį aukština, jo visus žygius giria ir jį 
idealiu krašto prezidentu vadina.

Ši atmaina įvyko dėl to, kad prezidentas 
Rooseveltas yra tikrai nepaprastas žmogus. 
Kiek jis yra gailestingas, tiek giliai teisin
gas. Jis aukštąjį prezidento ofisų užėmė pir
miau nuėjęs į savo bažnyčių ir karštai Dievui 
pasimeldęs. Tik po to jis priėmė ofiso prie
saikų.

Palikęs prezidentu jis nedirba partijos 
darbo. Jam yra geriausias ir respublikonas 
tarnautojas, jei tik jis įgudęs, sąžiningas ir 
savo pareigoms atsidavęs.

Prezidentas Rooseveltas jau daug girtinų 
žygių yra padaręs. Galima čia kad ir tuos 
paminėti.

Iki šioliai buvo praktikuojama, kad kaip 
tik keisdavosi krašto administracija, tuojau 
laivo keičiami ir visi kone lig vieno krašto 
tarnautojai. Prez. Rooseveltas kitaip elgiasi. 
Jis nepaleido iŠ darbo gerų ir sąžiningų res
publikonų tarnautojų ir jų vieton nepriėmė 
demokratų.

Perorganizavus vyriausybės mašinų, eko
nominiais sumetimais remiantis daug tarnau
tojų paleista. Tie tarnautojai buvo respubli
konai. O kada dabar krašto pramonės gaivi
nimui įsteigta nauji vyriausybės biurai, pre
zidentas įsakė, kad į darbų būtų priimami 
pirmiausia paleisti įgudę ir sąžiningi tarnau
tojai.

Pasikeičiant krašto administracijai visam 
krašte paštų viršininkai buvo keičiami. Prex 
Rooseveltas to nedaro. Jis įpareigojo paštu 
sekretorių pagaminti įstatymui projektų ir 
paštų viršininkus ateity tvarkyti ne kurios

to praeities dulkėm apneštos jos gyveni- i 
mo knygos juodus puslapius su sudaužy
tos širdies krauju išbraukytu Edmundo 
vardu, su meilės emblema pasipuošusiu 
jo melu, į kurį ponia Regina pažvelgus, 
nors ir taip dar nesenai, kad ir nesąmo
ningai, jam taiką siūlė, nusilenkė įžeis
tos ambicijos niurnėjimui.

— Kam nesiseka — lai verkia; lai 
tas likimą keikia, rauda...

Pro ašaras, pro skausmą didį karčiai 
juokdamosi atsakė į visus jo pasiteisi
nimus. i

“Pikų Damos” herojaus žodžiais ir 
vėl ėmė rimtai kalbėti:

— Kiekvienas žmogus, mano mielas, 
yra savo laimės kalvis. Ant kokio prie
kalo nusikala, tokią ir turi.

O kosulys, kai slogutis, taip spaudžia, 
taip spaudžia jai gerklę, kad tuoj, rodos, 
ims ją ir uždusys. Ir širdis kažkaip ne
normaliai ėmė plakti: čia sustoja, čia vėl 
smarkiai muša. Bet ji neliauja.

— Mainosi laikai — nepastovi ir žmo
gaus dvasia. Nenorėk, kad širdis tuo kart, 
kai gyvenime nieko amžina nėra, amži
nai.... nutrūko neužbaigtas sakinys, žo

Išmainyk Savo 

Senų Prosų
Jr

J

Iš priežasties “Bet uiters 
Occupational Taksų ’ ’ 
visos prekės pagarsin
tos visuose mūsų pagar
sinimuose augščiau 25 
centų bus upie

PASIŪLYMAS 

ant žibančios, naujos 

SUNBEAM, UNIVERSAL, WESTINGHOUSE arba PROCTOR
*</< •

rbiausias savo organizacijos 
priedermes laiku. Neatidėlio
kite iki paskutinių, prieš sei
mų, dienų.

Kuopose seimui priruoškite 
nedaug, bet organizacijai nau
dingų sumanymų. Ruošiant su 
manymus, visados pasitarkite 
— atsiklauskite savo kuopos 
dvasios vadų, bei savo klebo
no.

Atminkite, seselės sųjungie
tės, kad jūs esate katalikiškos 
organizacijos narės. Kaipo to
kios, turite elgtis sulig Kata
likų Bažnyčios taisyklių. Tas 
Katalikų Bažnyčios taisykles 
vietinis klebonas geriausiai pa 
žįsta ir sulig reikalo suteiks 
patarimus.

Nuoširdžiai prašau tų kle
bonų, kurių parapijose Mote
rų Sų-gos kuopos randasi, pa
dėti katalikėms moterims jų 
katalikiškos organizacijos da
rbe. Taip pat labai prašau vi
sų Moterų Sąjungos kuopų 
dvasios vadų, jeigu turite ko
kių patėmijimų bei įspėjimų 

link savo parapijos Moterų 
Sąjungos kuopos, link seimo, 
pranešti Centro Dvasios Va
dui viršui paduotu adresu. Bū

& SCHWARTZ Automatiški Elektrikiniai Prosai

M:•ODERN1ŠKI ELEKTRIKINIAI LIUKSAI daug daugiau pa
lengvina prosinimų negu prosai kurie buvo padaryti keli me
dui atgal. Jie yru lengvesnio svorio, lengvi kiloti ir darbų 

atlieka greičiau. Dėl storesnių lininių ir drobių karštumas auto
matiškai gali būti padidintas arba sumažintas dėl lengvesnių au
deklų ir vasarinių suknių. EDISON PATARNAVIMAS užtikrintas. 

#2 Rankpinigiais — Balansas mėnesiniais mokesčiais

Electric Shops
Didmiestyje: 72 W. Adams St.—132 So. Dcurhorn St. 

Telephone, KANdolpli 1200, Lovai 1215
1411)04 i u a.v—4562 Broadtvay 
liitran Sųuarc—2618 Milvvuukce Avė.
IrvhiK Purk—4833 Irving I’ark Blvd.
Ma<li>tMi-Crsnt Pjrtl--4231 W. Mailison St.

Roselautl—11116 So. Michigan Avė.
Del pirkimų ant išmokėjimo užlaikymo išlaidos yra pridedamos 
F E D E R AL K U P O N U S D U O D A M E

Ashland—4834 So. Astilnnd Avė. 
South State—3460 So. State St. 
EiikIcuimmI—852 W. 63rtl St. 
South ChtcaKO—2950 E. 92nd St.

siu jums, brangūs tėveliai, la- mos į seimų nesiveškite asme- kalo kaip kurie dvasios vadai 
bai dėkingas. niškumų. Važiuokite į seimą, nenori savo parapijoj turėti

Į seimų rinkite tokias atsto- organizacijos labui dirbti, šia- tokių kuopų bei draugijų. Pi- 
ves, kurios tikrai myli Sųjun- mc laikotarpyje nedaug naujų ktinančių ir taip daug pasau
gos gerovei dirbti; kurios di narių į organizacijų įstojo, y- lyje yra. Argi ir iš sųjungie- 
rbo ir dirba visos organizaci- pač, apie Cliicagų ir Chicago- čių, katalikių moterų, atsiras 
jos ir visos Katalikų Bažnv- je. Čia Moterų Sąjunga galėtų tokių, kurios papiktinimus pra

dės sėti? Kurgi ta seseriška 
meilė? Juk ir įstatai organi
zacijos ir Dievas liepia turėti

čios gerovei. kuo puikiausiai augti ir gy-
Virš minėtas mintis pabrė- vuoti. Bet kadangi kuopos Sli

žiu todėl, kad paskutiniu lai- slinkimuose pradėjo ne savo
ku tenka sužinoti, jog ne visur oi ganizacijos reikalus svarsty- j meilę savo taipe 
atsižvelgiama į savo organiza- ti, o tik asmeniškumus, tuš-! Gal kai kuriosIgiama į savo organiza- ti, o tik asmeniškumus, tuš-i v»ai Kai Kurios man čia pn- 
ci jos gerovę. Kaip nekurios ciais ginčais užsiimti, per tai mes, kam as taip rašau. Sa- 
(tik suvis kelios), matyt, no- ir sėkmių nesimato. Gaila, bet kys, dvasios vade, tik prižiū
rėtų, organizacijų panaudoti taip y fa
savo asmeniškiems tikslams, o Tušti ginčai bile kokios ko-

rėk kad išpažintį būtų atliku- 
sios. Man rodos, sesutės, kad 
asmeniškumai atšaldo ir nuogal, savo nekultūringai puiky- lonijos kuopoje, ar draugijoje,!* 

bei. gadina gerų ūpų visai tai ko- ^pažinties. O antra, tokių žino
Sesutės sųjungietės, vykdą- Unijai ir parapijai. Neberei- ,nnb kline į visuomenę sėja ne-

_ ________________________________ santaiką, kurie prieš artimą
kovų veda, kurie artimui nedo
vanoja, išpažintis yra negera 
ir kitus piktinanti.

Kas Kristaus tiesoms prie
šinasi, tas negerai daro. Tuos 
reikia persergėti. Tai Dv. vado

partijos pagrindais, bet įstatymų keliu. Jis to žygiai yra aiškiai paremti teisingumo pa- 
įsakė visus šiandieninius savo darbų sąžinių- grindų.
gai dirbančius paštų viršininkus palikti savo Štai kodėl prezidento Roosevelto visi žy- 
vietose. Pakeisti kitais tik aiškiai netinka- giai yra girtini ir krašto spauda plačiai apie 
mus. Tuo būdu jis panaikins į tas vietas po- tai skelbia ir idealiu krašto prezidentu vadi- 
litikieriu kišimąsi. Prez. Rooseveltas žiūri ne na. Aiškėja, kad prez. Rooseveltas savo par- 
politikos, bet tarnautojų nuopelnų. tijos reikalus antraeilėn vieton stato. Pirmo-

Ir visais kitais krašto reikalais preziden- je vietoje yra kraštas ir jo gerovė.

džiais neišreikšta mintis, kurių ji niekad 
jau savo lūpom neperduos kitiems, nes 

I įnirtis, ta paskutinė žiauraus likimo va
lios vykdytoja, jau skaito jai paskutinį 
sprendimą.

Aštrus, ilgiau nesulaikomas kosulys 
ir pro lūpas išsirangiusi raudona kraujo 
srovė jų prhertė nutilti. Amžinai nutilti.

Konvulsijų tąsoma išmetė iš ranką 
klausytuvų ir mirties agonijoje sukniubo 
ties rašomuoju stalu, ant kurio vyto Ed
mundo dovanotos rožės; balerinos žings
niais lėkdamas pirmyn taksėjo laikrodis.

Iš jos lūpų skrido tylūs, kai rytų vė
jo plevenamo nuotakos šydo šlamesys, nuo 
širdaus atsisveikinimo žodžiai:

— Edi... mylimasis... su... su... diev.„ 
II

Surūdijusiais geležies bėgiais, per piu- 
vienom pakvipusius laukus, per žaliu- 
rūbius miškus šniokšdamas lėkė pirųiyn 
juodas ekspresas, vienus nešdamas j tė
vynę, kitus — plataus pasaulio pamatyti.

Iš visų antra klase važiavusių kelei
vių blogiausiai nusiteikęs buvo Edmundas 
Songaila. Tas jaunas, kiek išblyškusio 
veido ir tamsių akių teisių daktaras. Jis

čia žiūrėjo pro langų, čia nervingai pirš
tų galais barškino į stiklų senų romansų 
melodijas.

— Kas tau yru, Edmundai? — šulia 
sėdįs, kaip buvo galima spėti iš familiariš- 
kumo, kolega uždėjo jam ant peties ran
kų, — dvarų su sena ponia važiuoji ve
sti, ar ūsai dygsta?

— Nei vienas, nei antras, o taip sau...
— Iš malonumo?
Užklaustasis nudavė negirdįs.
— Žiūrėk Jonai, tie balti mūrui, ten 

ant kalniuko, tai Vitolių dvaro rūmai, ant 
kurių prieš keletą metų išmainiau gra
žiausių iš gražiausių moterį.

Augalotas, gana plačių pečių vyras, 
kurį ponas Edmundas vadino Jonu, nerū
pestingai gūžtelėjo pečiais.

— Pirmų kartų girdžiu iš tavęs šią 
keistą istoriją. Kas buvo ta mergiotė?

Ponas Edmundas negreit į klausimą 
atsakė. Tik po geros valandėlės, lyg abe
jodamas dar ar verta viską, kas glūdi 
ant dūšios, svetimam išsipasakoti, kaž
kaip išsiblaškiusiai paklausė:

— Tu tikrai nori žinoti kas buvo ta 
moteris, dėl kurios šiandien ir į patį pra

užduotis. Kusi. H. Vaičūnas 
M. S. C. Dv. Vadas

garą nueičia?
— Oi, oi, oi, kaip tolil — nusikva

tojo Jonas pilna burna — Na, bet 
šakok kolega, aš neturiu kantrybės ilgi^ 
laukti. Be to, ir Kaunas jau ne už šimto 
mylių.

Nusižiovavęs, atsirėmė į minkštų at
ramų, pasiruošęs viską, net jei ir pačius 
juokingiausius dalykus pasakotų, be įgim
to jumoro išklausyti. Tačiau ponas Ed
mundas vis dar kažko delsė. Gal bijojo, 

1 kad iš jo nepasijuoktų, o gal nežinojo 
kaip pradėti — kas žino. Tik viena buvo 
aišku, kad jis su savim kovoja.

— Aš nereikalauju kolega, pačių in- 
timiškiausių dalykų, bet jeigu jau pradė
jai, tai nors pasakyk, kas ji buvo, kokias 
akis turėjo ir kur ji dabar yra?

— Kur ji dabar yra? Ir aš pats ne
žinau. O dėl kilmės tiek tik galiu pasa
kyti, kad ji buvo Vitolių, kitaip sakant, 
mano dėdės dvaro ūkvedžio duktė. Ji tu
rėjo mėlynas kaip dangų akis ir širdį 
kaip vaiko nekaltą; Tat nėra ko ir ste
bėtis, kad iš pirmo pamatymo aš jų pa
milau. Mylėjo ir ji mane. Dar daugiau. 

(Daugiau bua) f—
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KAIP BOLŠEVIKŲ RUSIJOJ 
GAISRĄ GESINA?

ho.io piliečio 1 aonginaičio kinu 
tuvė. Tokia smulki parduotu- 
' ?iė. Nu, vienu žodžiu, buržu
azinio prekybininko nuosavy-

Į tą jo šauksmą unt laipte
liu išėjo vyriausias gaisrinin
kų viršininkas. Išėjo griaužda-

Kodėl keistai kus dalykus. O tai dar
O todėl, kad visi žino įtaiti priešvalstybiniu veiki-

kas dega, o tamsta nežinai 
Ar žinai, sukau, kas degu, kų:mus obuolį. JMut, ką tik bu\o

be. Reiškia, nuosavybės niėgė- j papietavęs, dėl to norėjo už- Pirklys, krautuvininkas, nuo- 
jas buvo suraizgęs tenai savo ■ siguidžiuoti saldžiariikšėia o savybininkast Taip? Na, ir te-

ėja is kaimiečių jų žemesj voratinklį ir viliojo į jį nesą- buolaičiu. 
visus vuro | kolchozus1 c , . . - , v_, ............................. • . i*----- 1..... —Ko, — sako, — šūkauji,

kaip baidyklėj
— Kaipgi nešūkausiu, kad

Bolševikui n.-ti'k nusavino 
dvarus, fabrikus ii- šiaip vi
sus (niones, daba.r jie attini- 
nė
Ir ____  ___  , __________ . . - . .
(bendrus uktus). Kas tlur iu-1 inollingUS pirkėjus. IŠliailtlojo 
n' kokią nuosavybę, las yra; _ .
visaip akrtaudž.ig nas ii per l u i.ujų Čiulpė.
Beklojamus. šiame rašinėly I v . . v v
sovietų rašytojo at vaizduota, I Ir štai, viCIlų, SCStudlCllį, II- 
kaip yra (bauginti ltuatjoal . . , 1- •
gyventojai, kad bijo K-sinti’ pIP Septintą VUlailtlą Vakaro, gUlSlUS. 
savo kaimyno trobesius vien . ... . .. _ . » • ,
dėl to, kad jis iioiš.-vikij toji krautuvėlė eme ir uzside 
persekiojamas, kaipo turintis
nuosavybę, reiškiu — laiko
mas buižujuin.

pali LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

mu. Tegul dega.
y. i 'Ofiso: Tel. Caluniet 4039bet visgi žmonių susu inko n«,st. Tel ucmiock ease

nemažas būrys. Įdomu buvo) __ . _ niiriiioifin 
pažiūrėti, kaip tirpsta nuosa- Į DRi Ai Gi RAKAUSKAS
vybininko turtas. gydytojas ir chirurgas

Pats krautuvininkas ramia! Į 3147 So. Halsted St.
sėdėjo ant akmenų krūvelės, iOtUo valandos: 1-4 ir 8-8 vai vak.

Kezideueijos Oll.sao: 2656 W. ttUlli bt.
Valandos: 1*—lt ryto 

Beredomla Ir Nedėllomla pagal sutarti

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTA8 

1446 SO. 4»tli CT., CICERO, ILL. 
Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—0 vai. 

3147 SO. 11.U.STED ST., CHICAGO 
Puned, Sered. ir Subut. 2—0 vai.

gul sau dega. Bus švaresnis 
oras. Ir tu savo šauksmais ne
ardyk komunistinės linijos. 
Nedrumsk diktatūros nusista
tymo. Nes kitaip, žinai, gali 
buri riestai. Irgi atsirado bu
ržujų užtarytojai’..

Žinoma, pilietis susigėdino

HLMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryaucaas)

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
1426 West Marąuette Road 

VALANDOS:
• iki 11 ryto: 7 iki t vakar* 

Utarn. Ir Katv. vak. pagal sutarti 
Res. (466 S. MAPLSWOOD ATM.

truputį atokiau nuo gaisro vie

(Tijsa ant 4-to pusi.)
Matome, — suko, — kad 

dega. Juk ne akli esame. 
Žinoma, matyti galima buvo

Tel. LAI AYETTE 7650

Žmonės kalbėjo, kad jo pre
kės užsidegusios nuo neahar- i aiškiausia. Liepsna jau buvo iv greitai pranyko iš akių. 

pas mus į\\Ko baisiai plonius gj.,j numesto nesurūkvto pa 'pakilusi gana aukštai. Ir žie-
nuotykis. Įdomus ii juokingas. pįroso Matote, koks neatsar- Įžirbos lakstė į visas puses. Dū 

Noi.s laikiaštukas š\ ilpu ganias! Mėtė, mėtė, tamsūs pa-jinai virto kamuoliais. Ir krau- 
kas ii apiasė tą įy>kį su\o jaraj, jr prisimetė ligi ne-^tuvininko riksmas girdėjosi

Žinote, gerbiamieji, nesenai

O gyventojų tarpe didelio 
susijaudinimo taip pat nebu
vo. Piliečiui į šį dalykų žiū-

PRANEŠIMAS DjUt Ci vviNSKUNAS
Rliinmi ]ii'uiii '.nm<-, jog pcrsikėlihne 

J naujų ofisų. Dabar turimi- visai 
naujus, padidintus ir inodm-niškus 
Medikuiius ir Dentisterijos ofisus, ku
rie bus patogus ir lengvai’ pasiekia
mi musų (liūčiai klientelci.

Mes turime pakvietę ir daugiau

Gydytojas ir Chirurgas 
4140 Archer Avė.

Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Res. 2136 W. 24th St. 

TEL. CANAL 0102
<kilf\-s:ii Imt ni,.< Jin- nu .1 I , . A , •• vi ... . . ~ - l’ėjo gana sąmoningai. Tuo la- I padarys nuodugnų diagnozų ir su-
.Kiu\st, Dti mis uai nuo sa- janneg. Nors, tiesa, gal jis eia Igana aiškiai, nes nuosavybės, -t , , , . . ... pasekmingų, moksliškų treat

Tel. Is&fayette 5793

DR. A. J. JAV01Š
m;s norime taiti poių žodžių. įr nekaltas, (lai buvo gaisrui Į savininkas bliovė, kaip karti 
Dėl to, kad baisiai jau nega- i į jt., priežastis, (lai kas nors
linius dalykas.

Bet nenorėdami perdaug su- apįe nuosavybininkų. 
gėdinti šio įvykio dalyvius. ()p kilo gaisras. Pakilo :a 
mes neminėsime jų gyvenamo , ri)hruzdigt kauksmas ir klyk- 
sios vietos. Trumpai pasakysi-1 >sn)as> q dūmai — tik virsta 
me, kad visa tat įvyko netoli kamuoliais, tik virsta!...
nuo geležinkelio. į

1 Varpais, aiškus dalykas, ne- 
Stoties minėti taip put nė- skambino, nes bažnyčia jau bū

rą būtino reikalo, nes paskui vo sugriauta. Elektrinio pavo- 
toje vietoje traukiniai gali per jaus trimito taip pat nebuvo, 
daug ilgai užsistovėti. Žino-j Laimė dar, kad atsirado vit-

padegė. Bet kų čia daug kai

’iiau, kad krautuvė stovėjo 
truputi nuošaliau, oras buvo 

1 ramus, ir vėjas visai nepūtė. 
Na, gaisrininkų viršininkas Į — Ko čia, — sako, — sku- 

ir sako piliečiui: ;oėri. Jeigu gaisrininkai neva-
Visgi, pilieti, keista, kadžiuoja, reiškia ir mums nerei-

v ėdamas.

tu taip smarkiai šūkauji. kia kišti nosies į burzuaziš-

JOHN F. RUZtC, J. G. GALLAGHER,

mentų.
John 1-’. Ituzic, M. D. ir 
Francis Ituzic, D. D. S.

2355 W. 63rd St.
Tel. Prospect 2011

LIETUVIAI DAKTARAI:

Office Phonų 
I Proepect 1828

ina, visiems bus įdomu pama
tyti, kas per žmonės tenai gv- 
\ena. Ot, tuojau ir pamaty
site.

Visa tat įvyko šitokiu būdu.

nas pilietis — mėgėjas, kuris 
nuosavom kojom nubėgo pa
na ūkti gaisr in i n k us.

Nubėgo ir šaukia:
•— Ei, jūs, biesai, namas de-

M. D. F. A. C. S.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

lies. 10 425 Haniilton Are. 
Tel. Beverly 00 81 

Valandos: 7—‘J

B. S. M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kės. 1114 AVcst HOlli St.
Tel. Radcliff 4082 

Valandos: 1—3 ir 7—9

Tel. LAFAYETTE 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzic) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 

Seredomis ir nedėlioiuis pagal 
sutarties

Netoli stoties buvo — riog-iga! Važiuokite greičiau!

GRABORIAI:

Iš RYTO ftV. KRYŽIAI S LIGONINĖJE — IIEMLOCIi. 67UO 
Ofisai 2355 Uest 63rtl Street 

S. E. Kampas Western Avenue
Tel. PKOSPECT 2011

JOS. F. RUZ1C, D.D.S. J. FRANCIS SMITH, M.G,
AKIŲ, AUSV. NOSIES ir GERKLĖS 

Res. 76511 KingMun Avė.
Tel. Saginaw 7 84 6

Vai.; I’frm., Ketv. ir Pi nk. 0-1 2 v. r.
Valandos: 10—8 vai. vak. kasdien Pirm., Treč. ir l’enkt, 1-2 p.p. vak,7-0

PHONfc GROVEHILL 4027 
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais ir sekinad. ausltarns

DR. J. W. KADZEW1CK
Lietuvis Gydytojas Ir Cblrurgae 

4869 80. WESTFRN AVH. 
Chicago. Ilk

DENT18TERIJOS GYDYTOJAS 
IU*s. 6751 laniniis Blvd.

Tel. VVi.-ntsvorth 5514

Boulevard 7669 
R«s Hemlock 7691

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausiu. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti 
Tel. CanaI 2616 arba 2618

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, UI. 
TKL CICERO 6927

Pilone Boulevard 4139

Ai MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet aųziningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
•ayrlų.

Nauja, gTažl ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

I.J.ZOLP
GRABORIUS TR LAIDOTUVIŲ 

VEDfiJAH
1646 WEST 46th STREET

Tel. Boulevard 5203—8413

Telefonu Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu automnbilins visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBUBN AVENUE 

Chioago, III.

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už 82 5.00 ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. I8II1 St. Tel. tanai 6174

Chicago. III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

Cicero, Illinois 
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras ir nebrangus
718 W. 18th St.

Tel. Monroe 3377

GRABORIAI:

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DANTISTAS

4712 So. Ashland Avenuo 
Vai.: Nuo 18 ryto Iki 8 vakare

Tel. lAfayette S57S

Tel. CICERO >94

SYREWICZE
ORABORIU8

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už 835.00 

KOPLYČIA DYKAI
J344 A. 50t.b Ava. Cirw.ro. Tn

J. Liulevlčius
Graborius

ir
Balsam uoiojM

Patarnauja Chl- 
cagoje Ir aplelln- 
kSJe.

Didelė ir graži
Koplyčia dykai

4093 Archer Avė.

J. J. BAGDONAS
LAIDOTUVĖMS

patarnauja

MANDAGIAI

SIMPATIŠKAI

ir

LABAI PIGIAI. 

Liūdnoje valandoje

pašaukite:

REPUBLIC 3100

2506 W. 63rd St.

TEL. REPUBLIC 8340
SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORIAI CHICAGOJE

Čia pigesnės kai'nos, nes daugiau prityrimo. 
Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškus, Ištikimas

patarnavimas visuomet praeinamas už 
NAUJĄ ŽEMESNĘ KAINĄ.

Kiekvienam pagrabui musų koplyčia su vargonais 
di kai’. Nubudimo valandoje ni-pamirškile

mus pašaukti. REPUBLIC 8X10, musų 
patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS EUDE1KIS IR TĖVAS
5310 80. KEDZIE AVĖ.

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. Victory 4088
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLAVICIA UNDERTAKING CO:
INCORPORATED

Henry W. Becker
(IJcensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Rainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iŠ bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežia 
rint į tai, ar jus ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoja. Dykai Keturios Modemiškos J^oplyčio* 
Del tennenų. Pašaukite BUDELĖJ pirm negu kreip 
mtea kur kitur. 1

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Dldyzii OflMM

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

Tel. Ofiso Boulevard 6918-14 
Res. Vlctory 2843

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STRKET

Ofiso vai.- nuo 1-8: nuo 6:30-8:3* 
UR. MAKGKIUO

PRANEŠIMAS
Persikėliau | erdvesne Ir patogesa*

vietų
8335 SO. HALSTED ST.

Vai : nuo 10 ryto iki 2 po pietų U
nuo 6 iki 8 vakare 

dventadienla'a nuo 1* iki 13 
Phone BOITI.EVARD 848»

DR. VAITUSH, OPT.

Res. and Office i Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
ice: 4459 S. California A 
Nedėliojo pagal sutartį

“'caL^M4 81 Office: 4459 8- Av*

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYS1CIAN AND 8UROEON 

2403 VV. 63rd St., Chicago 
OFFICE HOURH:

I to 4 and 7 to • P. M. 
Sunday by Appointmont

DR. M. I. STRIKOLiSTT" ••
Gydytojas ir Chirurgas 
4645 So. Ashland Avė.

Ofiso valandos:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vuk. 

Nedėlioiuis pagal sutartį 
Ofiso telef. Boulevard 7820 
Namų telef. Prospect 1930

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
TA Tp VT rp y Q 'P A Q

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
arti 47tb Street 

Vai.: nuo 9 Iki S vakarį
bervuoj pageli autarų

Tel. Ofiso Ir Res. Grovehlll 0(17
<917 8. Wtuikieuttw Avė,

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 Weat Murųuette Road 
VaL: 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-18 ryta 

Nedeiloj nusitarus

Phone Ganai 6122

DR. S. BIE2IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 W. Ceimak Road
Valandos: 1—8 Ir 7—8 vak. 

bert-douiis ir nedėlioiuis pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė.
Telefonas Republic 7868

TjL Caoųl <118

DR. G. I. BLOŽIS
DENTIHTAM

2201 W. Cermak Road
(Karnpae Leavltt 81-j 

Vaiaudoa: Nuu t iki 11 ryto
N uo 1 iki 8 vakare 
bM.eaoj pagal auuarų

Dp. C.K. Kliauga
DENT1STAS

2420 W. Marąuette Road
arti Western Avė. 
Valaudos: nuo 9 Iki 9

Phone Heinlock 7828

Tel. Canal 0257 Res. l’rospect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS ,
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 660U bo. Artcsian Avė. 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

6 iki 8:30 vakare

DR. T. DUNDULIS -
GIDYTOJAS IR CHIRURGAM

4142 ABCHKB AVENUE 
Tek Virgiui* 0036

Tel. Grovehiil 1595

DR. A. L. YUŠKA -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai.; 0-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Seredoinis po pietų ir Nedėldienials 

tik susitarus
2422 W. iUVKULElTE ROAD

ĮVAIRŪS DAKTARAI:
Res. Ptions 

Englevrood <641
Office Bhone 

Weutworth 800*

I DR. A. R. McGRADIELIETUVIS AKINIŲ 
SPECIALISTAS

1 Palengvins aklų Įtempimų, kuris GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 7Q.-,n c II Al C'I'U’ll c'l’ Iž i.'lf'I 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- ‘riALa3ir.U b LillUL J 
uio, skaudamų akių karštį. Atilai- ROOM 210
sau trumpų regystę ir tolimų re- Vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakaroFystę. __________________________

Prirengiu teisingai akinius visuose
' atsitiki'muose, egzaminavimas daro
mas su elektr-i, parodančia rnažiau-

i slas klaidas,
Speclalė atyda atkreipiama moky- 

j ( klos vaikučiams. |
|l Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka

ro. Nedaliomis pagal sutartį.
Daugeliu atsitikimų akys atitaiso

mos be akinių. Dabar kalius, perpus 
plgesu.'-s, n.-gu buvo. Musų kainos 
pigesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECU AUSTASama. e

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

pietų: 7—8:30 vai. vakare 
Nedėllomla 10 iki 12

Telefonas Midway 2880

25 MĖTĮ) PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių ĮQĮ-Į[ST p RUZIC
akių EI,-p, .!.., tyrimo aki, „04>
ir pritaikymo akinių.

, Office;
l’rospect 2011

ftee.:
Beverly 0081

JT
2355 \Veat 03rd Street
Vai.: 2 to 4 ir 7 to 9 P. M. 

Ketv. ir feekmad. pagal sutartį 
Ryto vai. šv. Kryžiaus Ligoninėj

Cblcsgo. IH.
I’honc: Hemlock 6700

Ofiso: Tel. Victory 6893

Iiez.: Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 So. Halsted St.
* Kampas žįst Street

Vai.: 10—11 ▼. ryto. 2—4, 7—9 v.v. 
Nedėlioiuis fr šventadieniais 10—13

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4G31 SO. ASHLAND AVĖ 
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. I’laza 320C
VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nuo 2 Iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 iki 13 dienų

DR. JOHN SMETANA, Datas
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASIIJ^AND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 ank
štas. Pastebėkit mano iškabas.

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone Canal 0523

Kapitonas 
Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas ii

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS V ATI V IH Mt.tt-.HV PER 28 MIETUS NEtruniNT 

KAIP USSlSBNfcJUblOS Ir NEIftGYDO.MOS JOS YRA 
SpėclRltškai gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pualėa, užnuodlįlmų krau
jo, odos, Ilgas, žalzdm, reumaltzinų, g.lvoa skanumas, skausmas neva
rote kosėjimų, g.-rklra gkaudėjltnų Ir pnslaptlrgna ligas. Jeigu kiti 
galėjo Jus išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite kų Jis Jums gan pada
ryti, Prukttkuoja per daugelį metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patart* 
niša dvkal OFISO VALANDOS: Kasine nuo 19 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 6- 8 valandai vakare. Nedėllomla nuo 11 ryto iki 1 vaL 

tavo WKHT ink rr, kampas «e*.|er Avn. Tel. Dvaartord t*f1

Cirw.ro


D K A' U <3 X s Pirmadienis, liepos 17 d.. J 93’

KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAI*.

PRANEŠIMAS

praėjusį sekmadienį bažnyčioje 
įspūdingus pamokslus pasakė 
gerb. kun. M. ftermukSnls, o 
praeitą sekmadienį turėjome 
progos pasiklausyti kito iš Lie 
tuvos gerb. kun. A. Lipnicko.

X Už poros dienelių jau 
blukiame mūsų bažnyčioje pra 
sidedant šv. Onos novenai. Jau

gramų išpildys žymiausi Chi-
cagos menininkai ir atvyku
sieji svečiai. Tarp kitų, dai
nuos geriausias Amerikoj lie
tuvių tarpe Chieagos vurg. Sa
snausko eboras. įžanga bun- 
ketui 1 dol. 10 vai. vak. pra
sidės šokiai. įžanga į šokius 
50c. Visi nuoširdžiai kviečia
mi. S

Ateinantį antradienį liepos 
fcd. Dievo Apvaizdos bažny-
jje prasidės iškilminga no- <; motai, kaip užbaigus bažnv-i 
[hi prie šv. Onos. kuri pasi- čios 
Lgs liepos 23 d. šv. Onos šve- 

e. Rytais 8:30 vai. ir va-

LAUKTUVIŲ PUOTA

iš 7:30 vai. bus laikomos 
imingos pamaldos su pa 

s lai s, kuriuos sakys gerb. 
Ij emerius Tėvas Antanas 
rauskas, M. I. C'.

Išios parapijos lietuviai ka
li ir taip pat iš toliau 

Siami ir raginami pasinau 
šitomis ypatingu Dievo 

lonių dienomis, skaitlingai 
rdamiesi į novenos pama- 

Kun. I. Albavičius

Šiomis dienomis atvykęs iš 
dntvbą šitas brangios pa-Į Lietuvos kun. šermukšnis, bu- 

maldos buvo įvestos mūsų baž-;vos Raguvos vikaras, dabnr- 
nyč-iojo, kurios kasmet sutrau- tiniu laiku perkeltas Kupiškin 
kia gausių šv. Onos garbintojų Lvikaru, liepos 4 d. buvo atsi- 
i.š visos Čikagos. Gerb. klebo-1 lankęs Ciceron pas raguviečius 
mis novenai vesti pakvietė į- pp. M. ir K. Sriubas, kur su
žymi; pamokslininkų gerb. Tė- rengta jam graži puota. Puo- 
vų A. Petrauskų. Joj dalyvavo gražus būrelis

-----------------svečių, būtent gerb. kun. II. J.
LIETUVIŲ DIENOS KOMI- .Vaičiūnas, vikarai kun. J. Klio- 

TETO BANKETAS ŠĮ įris ir kun. P. Yeskevičius, taip 
VAKARĄ |gi Sriubų broliai su šeimyno

mis ir artimi giminės.
Šį vakarą, liepos 17 d., Kni- 

ekerboker viešbuty, E. AValton
Per puotų gerb. svečiui su

dėta gražių linkėjimų, ypatin-
Pl. ir N. Micliigan Avė., bus. gai gerb. kun. Vaičiūno kalba 
Lietuvių Dienos Komiteto su- buvo begalo graži, prielanki 

Hnis dienomis lankosi daug ruoštas banketas, kuriame da- svečiui. I
čių, atvykusių į Pasaulinę - lyvaus visi svečiai atvykę iš Galop kun. šermukšnis pa
rodų iš Lietuvos ir kitų A-1 Lietuvos ir visos Amerikos į pasakojo kelionės įspūdžius ir 

Įrikos lietuvių kolonijų. Už- Lietuvių Dienos iškilmes. Pro- savo gyvenimo nuotikius. Bū
damas malonus ir linksmo bū-

Pas mūsų gerb. 
dienomis lankosi

klebonų 
daug

B■■■H
a|a

MYKOLAS HORODCKI
5:00 vai. ryto, 51 metų amžiaus. Gi-Mirė liepos 14. 1933, 

męs Chieago, 111.

Paliko didel iame nubudimo moterį Domicėlę, dukterį 
Kristinų 11 m., du posūniu Stanislovų 19 m., ir Vincentų
15 metų., seserį AI ag vilią Jlorodeki ir gimines.

Kūnas pašarvotas 7150 S. Pairfield Avė. Laidotuvės į- 
Antradienį, liepos 18, iš namų 8:00 vai. bus atlydėtas 

j Gimimo švenč. Panelės parap. bažnyčia, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio sielų, Po pamaldų bus nuly
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

1 Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Moteris, Duktė, Posūniai, Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. Pavlavičia, Vietory 4088 
Henry W. Beeker (Lieensed Embalmer).

!

vvks

10 METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

MARCIJONOS BENZINIENĖS
Sueina dešimties metų mirties sukaktuvės mūsų mylimos mo- 

terės Ir motinėlės Marcljonos Benztnlenės. po tėvais Elčaitė. Pa
ėjo Iš Lietuvos, Gaurės parap., Padratuplų kaimo, Tauragės ap- 
skr.

Paliko dideliame nuliūdime vyrų Mykolų, sfinų Viktorų, tris 
seseris Chicagoje Julę Pusttenę, Gnu Gaurtlattlenė Ir Agotų Kė
slu-nę. o Lietuvoje Marijonų Juknienę Ir senų tėvukų.

Nors dešimts metų jau prabėgo kaip negailestingoji mirtis at- 
ffcyrO mūsų’mylimų ir taip brangių moterį ir motinėlę, bet mes 
užmiršti negalime Ir neužmiršime, nors savo maldose.

Taigi už Jos sielų Ir dabar užprašome tris šventas Mišias su 
i-gzek vijomis, kurios |vyks Antradlen), liepos 18. Dievo Apvelzdos 
parap. bažnyčioje. (18tos kol.) 7:30 vai. ryto.

Užprašome visus gimines Ir draugus bei pažystamus Ir taip ge
ros valios žmones dalyvauti pamaldose, o mes bosime labai 
dėkingi. Nuliūdę pasilieka

Vyras Mykolas Ir Kūnus Viktoras IR-nzInal.

K. S. JAKUBAITIS vriez), Jurgis Polianskas, Jo
nas W. Zacliarevičius, adv. J. 
Bordenas ir keletas kitų, ku
rie dar tebegyvena mūsų tar
pe. Rep

Vienas iš Chieagos lietuvių 
old timerių, kurie yra matę 
pirmutinę Pasaulinę Parodą 
1893 metais. P-nas Jakubai- 
tis štai kų papasakojo prie 
šios progos.

“Dabar, sulaukę antros Pa
saulinės Parodos Chicagoje, o 
ypač laukiant Lietuvių Die
nos, prisimena pirmutinė Clii- 
eagos Pasaulinė Paroda. Tai 
buvo lygiai 40 metų tam at
gal. Tada lietuvių tik sauja- 
lė tebuvo ir apie dalyvinių pa
rodoj nei nesvajojome. Lietu
viai tada pasauliui nebuvo ži
nomi, o be to tųsyk visos ma- 
žesnėsės tautos buvo ignoruo
jamos ir dalyvavo tik didžio
sios, galingosios tautos. Aš, 
vienok, tada jaučiau, kad ga

čiojo i savo lūšnas. 0 krautu- Kai kurių mokyklų namai 
vininkas, ponas Lionginaitis, J pradėti statyti praėjusiais me
nuėjo nakvoti pas gimines.

Vertė J. K.

IŠ JONIŠKIEČIŲ KLUBO 

IŠVAŽIAVIMO

no, svečias palinksmino visus 
savo įvairiais juokais.

I Puotai užsibaigus, svečiai 
skirstėsi kuo gražiausiame ū- prisidėti prie parodos zi» v

Dalyvavęs Studentes toki“ sav0 kuriniu, kuriuo ne 
vienas galėtų nustebti. Pradė

jau nekuria laikas Chieagos 
Joniškiečiai ruošėsi šeimyniš- 
kan išvažiaviman. IJepos 9 d 
— buvo nuskirta tam tikslui 
diena. Vieta — Sami Dunes, 
Indiana valstijoje.

• Jau nuo seno Joniškiečiai pa 
sižymi tuo, kad jų parengi
mai yra pilni draugiškumo 
linksmumo ir 1.1.

Apsidžiaugiau gavęs iš J.1 
Klubo pirm. R. Šiliuko kvie-' 
timų važiuoti kartu su jais.

Kaip jau minėjau, išvažia
vimas įvyko praėjusį sekma 
dienį liepos 9 d. Nuo ryto pa
dangė buvo apsiniaukus ir at
rodė kad debesys prakiurs bi- 
le minutę.

Bet argi tokia priežastis, ga
Ii Joniškiečius sustabdyti nuo 
užsibrėžimo. Anaiptol!

Nevarginsiu jūsų su kelio 
nės (kuri buvo labai maloni) 
aprašymu. Užtenka, kad apie 
vidudienį jau buvome savo už
sibrėžtoje vietoje. Mūsų laimei 
tuo laiku, paniūrusi diena bu-

ĮDOMIAM PASISKAITY
MUI ĮSIGYKITE ŠIAS 

‘KNYGAS

tais ir bus baigti šiemet; kiti 
pradedami statyti šiemet, o 
bus baigti ateinančiais me
tais. Mies-tuose daugumu mo
kyklų statomos mūrinės.

Parašė
J. E. Vyskupas Petras Būiys

Katalikų Tikyba I to
mas ...................................... 85c.

Jėzus Kristus IT to
mas $2.00 (su kietais up- 
itaisais $2.50) 
į Šventoji Dvasiu ITI to
linas .................................. $1.25

Trumpa Apologetika .65c
XXIX Tarptautinis Eil

ei i a r i s t i n i s K ongresas 
Perkant visas kartu 
Šias knygas galite

“Draugo” Knygyne,

$1.(X)
$5.00
gauti

GARSINKINTES
“DRAUGE”

PRANCIŠKA
KĄNIUŠĖNAS

(Po tėvais Szedaitė)
Mirė liepos 14 d.. 1933 m., 

4:30 vai, popiet, 22 metų amž. 
Gi'mus Springfield, III.

Paliko dideliame nultudime 
vyrų Jonų, dukter) Felictjų, sū
nų Richard, motinėlę Juoaefų. 
tėvų Povilų, t,ris seseris; Bro
nislova, Kristinų Ir Jeanette. 
tris broh'us: Aleksondrų, Albi
nų ir Justinų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermltage Avė. laidotuvės (- 
vyks antradlen), liepos 18 d., 
iš Eudelklo koplyčios 8 vai. 
bus atlydėta j šv. Krviiaus pa
rapijos bažnyčių, kurioje (vyks 
gedulingos pamaldom už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta I Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d.raugns-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauta' šiose lai
dotuvėse.

Nuliude: Vyras. Duktė, Sunus. 
Motina. Tėvas, Seserys, Broliai 
Ir Giminės.

laidotuvėms patarnauja gr.\- 
borlus J. F. Eudeikis. Telefo
nas Yarda 1741.

jau statyti puošnų, artistišką 
veidrodį. Kadangi veidrodžiui 
pakojį ir rėmus dėstinėjau iš 
mažų medžio gabalėlių, tai su 
darbu užtrukau, laiku nepa
baigiau ir negalėjau pasiro
dyti. Veidrodį vėliau pabai
giau ir dabar kas tik jį pa
mato, tas juo susižavi.

Dėkoju Dievui, kad leido su
laukti antros parodos, kurioj 
l'etuviai dalyvauja ir savo 
skaičiumi ir programų pelnys 
pašaliečių pagyrimą.”

P-nas Jakubaitis yra savi
ninkas didelės liardvvare krau
tuvės, 3240 So. Halsted st.

Tš kitų Chieagos old time
rių, mačiusių pirmąją Chiea
gos Pasaulinę Parodą, yra A 
Titanas Olszevvskis, Juozapas 
Gtirinskas, Juozapas Garuekas. 
Simonas Šlepavičius (Sblepo-

Išvengk tą Baimę
Abejojimų veikti taip, kaip veikla 
tikri vyrai Ir moterys — nėra rei
kalo kankintis nuo Įtemptų nervų 
Ir nusilpusios sveikatos. Didis Gydy
tojas Specialistas išrado preskrlpcl- 
Jų, kurių dabar vartoja tūkstunčial. 
JI parduodama valstinyčlose ir va
dinasi

Nuaa-Tone

STATOMA 160 MOKYKLŲ

Šiais metais savivaldybės 
stato namus daugiau kaip 160 
pradžios mokyklų komplektu, 
būtent: Alytaus apskr. — 13, 
Biržų — Iii, Kėdainių — J, 
Kretingos — 15, Marijampo
lės — 18, Mažeikių — 8, Pa 
nevėžio — 17, Raseinių — 42,

vo pavirtusi į ideališkai gra- [šaulių — 3,9, ir Zarasų J 2.
asaros dieną. Na ir čia 

mūsų geri laikai prasidėjo.
Įkaitusiios smiltys, ežero ba 

ngos, linksmos dainos, skanūs 
valgiai... Bet tai neįmanoma 
viską išpasakoti. Tai buvo to
kia diena, kokių gal yra tik
tai keletas jūsų prisiminimuo
se. J. Poška

KAIP BOLŠEVIKŲ RUSI

JOJ GAISRĄ GESINA

(Tąsa iš 3 puslapio) 
tos, ir turto iš ugnies gelbėti 
perdaug nesiveržė.

— Jei nenori, — sako, — 
tegul negesina. Aš vienas vi- 
tiek nieko negaliu padaryti. 
O antrą vertus, mano turtas 
apdraustas valstybinėj Įstai

goj; kai sudegs, tai ne man 
vii naru, bet ir valstybei bus
nuestolis. Tegul negesina... 

žinoma, gaisras greitai pa
sibaigė, o piliečiai išsivaikš-

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tcl. LAFAYETTE 1083

SPECIALĖS KAINOS
Atsiminkite, kad visų tavo- 
rų kainos kyla. Todėl pir
kit tuoj—sutaupysite pinigų

*219-95ORIENTAL 
RŪGS (karpptai) 
PARLOR SE- $
TA I po ............ •
VALGOMŲ KAM
BARIŲ SĖTAI $ 
PO ...........................

iii

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE GO.

•I. T. Juozaitis ir Otto Wcnilt, sav.

3621-23-25 S. Halsted 
Street

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

į 105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas State 7660 

Valandos 9 ryte iki 5 popiet

2201 W. Cermak Road
Panedėllo, 8eredos fr Pėtnyčios 

vakarais 6 iki 9 
Telefonas Canal 6122

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Utarnlnko, K et vergo Ir Subatos 

Vakarais 7 iki 9 
Telefonas Republlc 9600

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS 

2 E. 103rd PI. prie State St.
Tel. Pu 11 m a n 5950

Kiekvienas butelis yra garantuotas 
— vienus Doleris užmokės už mė
nesio treatinentų. Nusipirk butelj 
šiandien — nepraleisk, vėl nemiego
tas naktis. Jeigu po priėmimui tų 
tabletkų per dvidešimts dienų bū
site neužganėdinti, jūsų pinigui bus 
sugrųžinti — Jus nieko nerizikuo
jate.

“Br.VTVRE'S H.MR BAI.M" 
Geriausi Vaistai Plankų Sulaikymui

Ir Ataiigtnimiii
Visi. kurie norėtu turėti geriausias 

pasek) nes. kad nesllnktu ir unatu 
plaukai, galite atsišaukti pas mus.

šie vaistai yra padaryti iš bran
giausiu žolių. Dabar per trumpu lai
ka parduosime nupiginta kainu — di
delis butelis kainuos tik 65 centai.

Taipgi, kas norėtu ugeiitiiufl de| 
šitų nepaprastu vai'stu. tai atsišauki
te arba. atrašykite dei informaci iu. 
Vitu i n lėliu i Išilirliėiai Ir Pai-tlatėial

MUS PAI LINA Itl'lkliAf:
1531 Siliciais Avcnue.
Chlacgo Heights. III.

(Patent riglits uppli'ed for 1933)

PASAULINĖS PARODOS 
BARBENAI

Šioje savaitėje į Chieagą yra 
privažiavę daug svečių, todėl 
Budriko Krautuvė nutarė su
mažinti kainas, kad daugiau iš
parduoti.

Midget Radios, $19 vertės
6.95

Zenilli Radios, 1933, $50 vertės

22.00
Fada A. C. D. C. Radios, 

$25 vertės

*9.50
I’liileo Babjr Oraąd Radio

*14.00
Rankinės Victrolos, $15 vertės

*3.50
Columbia, Yietor Lietuviški Re
kordai, 75c vertės tiktai po

Victrolos Adatos 10e vetrt«s, po

MARIJONA
MATIJOSAITIENĖ
(Po tėvais Rockytė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
liepos 14 d., 6 vai. vak., 1933 
m., sulaukus 49 metų amžiaus, 
gimus Za.rdiškių kaimo. Butkiš
kės parap., Raseinių apskr. A- 
znerlkoj Išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Kazimierų, sūnūs Antnnų 
Ir Bronislovų, marčių Rozali'jų.
2 anukus Antnnų ir Jurg). sese
rį Uršulę Chicagoje, o IJetuvoJ
3 seseris: Juozapatų Masalttenę. 
Veronikų Jankauskienę Ir Be
nediktų Mnsaltlenę į'r gimines.

Kūnas pušarvotas randasi 727 
W. 21 8t„ Chlcagoj.

laidotuvės (vyks sAre-doJ, lie
pos 19 d., 8 vai. ryto iš namų 
) Dievo Apvaizdos parapijos ba
žnyčių. kurtoje atsibus gedulin
gos pamaldos už velionės sielų, 
o į'š ten bus nulydėta J šv. Ka
zimiero kapines.

Visi a. a. Marijonos Matijo- 
šaitlenės giminės, draugai Ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvi'ečla- 
ml dalyvauti laidotuvėse Ir su
telkti Jai paskutln) patarnavi
mų Ir atslsvelklni'mų.

Nuliūdę liekame: Vyras, Su
miš, Marti, Sesuo, Anūkai Ir 
Giminės.

IjRMotuvėar patarnauja gra- 
borlus J. F. Radžiu*. Telefonas 
Panai 6174.

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus. Pianus už pf- 
glausias kainas. Pašaukit Lafayette 
8980

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

Gryno Gintaro Karoliai 
| $3 vertės

M.50
šmotai Sidabriniu šaukštą 

ir peilių

M..95
Gintaro Karoliai, $10 vertės

*4.50
12 šluotų “Stainlt'ss” šauktų ir 

peilių $2 vertės tiktai po

21

AR ZINOJE LIETUVIAI
KAT) J. NAMONO FINANCE JSTAIOA Jau per daugeli metų 
patarnauja žmonėms teisingai Ir nenuskriaudė nei vieno. Tas 
Jrodė praeity, ar tai geruose laikuose ar depresijos, biznis turi 
būt pamatuotas teisingumu, tik reikia norėti ir suprasti gerai Ir 
tik tokie biznieriai gauna nuo žmonių pasitikėjimų. ši (staiga 
atlieka daug rūšių biznių. — Perka Lietuvos laisvės Bonus, 
Pirmus Morgičlus, Bonus. Kontraktus. Skoliname pinigus. Par
duoda Ir išmaino — formas, nnmus, lotus Ir biznius visose vals
tijose, apdrauda (Insurance) visokios rūšies; padaro notas dėl 
prošalinimo rendaunlnkų kurie nemoka rendos, gamina įvairius 
legališkus raštus, peržiūri raštus pirkimui arba pardavimui. Vie. 
šas Notaras.

JULIUS NAMON, savininkas šios Finansinės įstaigos, sutelks 
Jums patarimus ir Informacijos dykai. Jis yra vienas iš Lietuvių 
biznierių, kuris apie 20 metų yra praktikavęs Ir patyręs daug 
rūšių biznių.

Su reikalais kreipkitės asmeniškai arba raAyktte:

I. NAMON FINANCE CO.
6755 So. Westem Avė.

Chieago, III.
Phone — Orovehill 1038

CHRYSLER IR PLYMOUTH

Pirma pirkimo naujo arba var
toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti Vėliausios Mados 
Chrysler ir Plymouth Automobi
lius, kurie turi modemiškiansius 
ištobulinimus ir iki kolei kainos 
labai nužemintos kaip tai CHRY- 
SLERIS $795 P. O. B., o PLY
MOUTH tiktai $445 P. O. B. Tai- 
gi nepraleiskite geros progos pa- 
matykit naujus CHRYSLER ir 
PLYMOUTH automobilius pas 
Teisingiausia Automobilių Įstaiga
BALZEKAS MOTOR SALES 

4038 Archer Avė.
Tel. Lafayette 2083

STANLEY P. BALZEKAS, Sav.

DOVANŲ VISIEMS 
ATSILANKIUSIEMS!

Jos. F. Birt, Ine.
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boulevard 4705—8167

Lietuviškus Radio Programos 
Budriko Krautuvė leidžia jnu 
4 metai. Pasiklausykite.

Iš stočių —
WCPL, 970 K. Nedėliomis 

1:00 po piet
WAAF, 920 K. Nedėliomis 

1:30 po piet
WHFC, 1420 K Ketvergnis 

7:30 vakare
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