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ISPANU KATALIKU LAMUS 
KOVOJAVYRIAUSYBE

Vokiečių Priešai Sutarė Spausti 
Austriją

‘ f' < . . —— \

SUOMIJA TAIP AT STATO SAVO 
REIKALAVIMUS MASKVAI

LAIKRAŠTIS NETIKĖTA! 
PASIRODĖ GATVĖSE

SUTARĖ SPAUSTI 
AUSTRIJĄ

VAIZDELIAI IŠ BĖGAMŲJŲ ŽINIŲ

ŽINIOS IS LIETUVOS

NERIO POTVYNIO 
NUOSTOLIAI

Padaryti nuostoliai jau bai
giami skaičiuoti. Potvynis y- 
pač siautė balandžio 24—27 d.

. Trakų apskrities gyventoja
ms kai kur buvo apsemti visi 
laukai ir trobos.

, Tačiau didžiausių nuostolių 
padarė Panerių dvaro savini-

Nukentėjusieji tikisi bent kre
dito susilaukti geresnėmis są
lygomis. “R.”

ŽYDŲ PROTESTAS

Lietuvos, kaip ir viso pa
saulio žydai, protestuoja prieš 
Tautų Sąjungos projektą su
vienodinti šventes ir vietoj še
štadienio nutarti švęsti sek- 

nkui, T. Mickevičiui. Jam prie madieni. Žydai įsitikinę, kad 
gyvenamų rūmų vanduo iš-i tokia kalendoriaus reforma

MADRIDAS, geg. 21. — 
Katalikų dienraštis “EI De- 
bate” vakar visai netikėtai 
pasirodė gatvėse ir visa laida 
veikiai išpirkta.

Laikinoji respublikos vy
riausybė šį laikraštį sulaikė 
devynioms dienoms. Paskiau 
telefonu ^pranešta, jog sulai
kymas prailginamas neribo
tam laikui.

Nežiūrint to draudimo, die
nraštis išleistas ir pirmoje 
laidoje vyriausybei teškia j a- 
kis už jos neteisingus ir ne- 
teisotus žygius, atkreiptus 
prieš katalikų visuomenę.

Dienraštis nurodo, jog a«r-

1. Amerikos aukso žvaigždžių motinos ir našlės vyksta į Franciją aplankyti kare plovė.apie-15 metiy kranto, pu°s įžeidžia. Dėl to visam pa-

ARKJVYSKUPAS DIAZ 
DALYVAUS EUROPOS 

IŠKILMĖSE
CHICAGOJE DAUG LIETAUS

. GENEVA, geg. 21. — Aus
trijos—Vokietijos muitų uni
jos priešai sutarė kitomis prie 
monėmis sužnybti Austriją, 
jei tarptautinis teismas pri
pažins tą uniją teisota. MEXICO MIESTAS. —

Vokietija to žnybimo nebi- Šio miesto arkivyskupas Diaz 
jo, tad jai negrąsinama. Betjš Francuos gavo kvietimą 
prieš Austriją atvirai veikia- dalyvauti Eucharistiniam Ko
ma. • ~ ngrese, koks įvyks mieste Lille

ir prasidės liepos 5 d. Be to, 
vienu žygiu bus minimos ir 

Į 50 metų sukaktuvės, kaip te-
__________ Inai turėta pirmasis Eucharis-

HELSINKIAI, Suomija, ge- tinis Kongresas, kas įvyko

NENORI UŽMOKESNIO 
PADIDINIMO

ha pločio rugių lauko. Paki-1 tokių parašų jau esą surinkta 
15,000; tačiau tikisi davaryti 

iki 25,000. Pasiųs per užsienių 
“R.”

lęs vanduo nunešė Vievio — -

SUOMJIA ATSAKO 
MASKVAI >

1881 m.
Taipat arkivyskupas pakvie

gūžės 20. — Į Maskvos notą 
Suomija atsako sovietams rei
kalaudama nutraukti suomių' stas ir į iškilmes Italijoje. Te- 

tinasi rinkimai ir katalikų vi-' valstiečių ištrėmimus iš Ing-1 nai bus minimos Šv. Antano

“Electricai AVorkers” uni

ja, kuri dirba “Illinois Bell 
Telephone” kompanijai, -su 
kompanija turi padariusi ko
ntraktą penkeriems metams. 
Kontrakte pažymima, kad kas 
metai kompanija kiekvienam 
darbininkui padidina 25 cen-

Pastarasis lietus Chicagoje Panerių tiltą ir nukėlė nuo 
•ir visose vidurinėse valstybė- pamatų malūną. Mickevičius reikalų ministeriją, 
se padarė daug naudos ūkia- Pareiškė, kad ta stichija jėm
•ms, bet nemažai ir nuostolių Padar® mažiausia 10,000 litų 
dideliems plotams. Vietomis 'nuostolių, 
išsiliejo upės. Miestuose užse-' Vievio valsčiuj Mitkiškių 
mtos gatvės ir patilčiai. Chi kaime buvo apsemtos Klečkos 
cagoj daug lijo, bet kitur, a- ir Jankūno pirkios su darži- 
not žinių, toli daugiau. įnėmis. Nuo paplovimo joms 

____________ ___  -gresia pavojus. Sako, šuo pa-

ŽUVO AMERIKOS GE
NEROLAS

SUSIVĖLINO ATSKRISTI spirtų k°3’a “ ir su^riaut^

TOURS, jFrancija, geg. 21. 
— Amerikos J. Valstybių ma
rinų generolas R. H. Dunlap, 
50 m., su žmona netoli čia vie
nam ūky turėjo atostogas.

Blogiau buvo Grabijolių kai- Užvakar nuo pašalinio kal-

suomenė negali apsieiti be 
nuosavo laikraščio. Jei vyriau
sybė mintija kitaip, ji aiškiai 
kovoja katalikų visuomenę, ji 
nenori, kad į tautos susirin
kimą patektų katalikai atsto
vai.

“EI Debato” aštriais žod
žiais smerkia tuos visus, ku
rie prisidėjo prie bažnyčių ir 
kitų katalikų įstaigų naikini
mo.

ŽEMES DREBĖJIMAS 
PORTUGALIJOJ

LISBONA, geg. 21. — Už
praeitą naktį šį miestą ir a- 
pylinkes palietė smarkus že
mės drebėjimas. Sugadintos 
vandens įvados, apgriauta da
ug namų, nuversta daug ka
minų.

Madeira salose taipat buvęs 
drebėjimas.

KOVOJA FAŠISTŲ 
TEISMĄ

ROMA, geg. 21. — Vieno 
kalėjimu nubausto komunisto 
advokatai pakėlė kovą fašis
tų vyriausybės veikiančiam 
taip vadinamam specialiam 
tribunolui. Kreipiasi į aukšte
snįjį valstybės teismą. Parei
škia, kad tas tribunolas netei- 
sotas.

PASTAS TYRINĖTOJO 
LAVONAS

BERLYNAS, geg. 21. — 
Pranešta, jog Grenlandijoj ra
stas šiaurių tyrinėtojo vokie
čio Wegener lavonas.

ria krašto. Kada Maskva tai iš Padua 7.00 metų mirimo su- 
atliks, pažymima Suomijos at- kaktuvės. 
sakyme, tada ir suomių de-j Arkivyskupas Diaz sutiko 
monstracijos prieš bolševikus būti vienur ir kitur, 
neturės vietos.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
MEKSIKOJ

Maskva savo notoje Suomi
jai iškelia suomių troškimus 
sudaryti didelę Suomijos val
stybę Rusijai prigulinčių kra- 0AXACA, Meksika, geg. 21. 
štų lėšomis. Suomija tai už------Šį miestą ir apylinkes sma
gina. \ rkiai supurtė žemės drebėji

mai. Žmonių tarpe buvo kilus 
pasiauba.PUOLA KARO SKOLAS

GENEVA, geg. 20. — T. 
Sąjungos tarybos suvažiavime 
Anglijos užsienių sekretorius 
Henderson kalbėdamas puolė 
karo skolks ir aukštąsias mui
tų tarifas už ekonominį slėgi
mą.

ŽUDOMI INDIEČIAI

SIMLA, Indija, geg. 20. — 
Khuyan Sawar, Punjabe, in- 
diečių minia užpuolė policiją. 
5 indiečiai žuvo ir keliolika 
sužeista.

PAPUANAI ĮTIKĖJO PA- būt toks didelis. Kiti sakė, kad
MATĘ SKRINDANTĮ 

ORLAIVI

PAPUA, Okeanija (Fides). 

— Nedidelio sodžiaus gyven
tojams negelbėjo nei kunigo, 
nei kateketo (mokytojo) įro
dymai ir aiškinimai, jog yra 
dangus ir pragaras. “Jie me
luoja, tai negalimas daiktas!” 
šaukė papnanai. Kunigas mi
sionierius atsidėjusiai meldė
si, gi kateketas jiems aiškino 
katekiftmą.

Staiga sodžiaus padangėse 
pasigirdo birbėjimas. Tai pi
rmu kartu sodžiaus viršumi 
pasitaikė skristi orlaiviui. Pa
puanai žiūrėjosi į atskrindan- 
čią oro mašiną. Vieni jų šau
kė, kad tai koks paukštis. Kiti 
atšovė, kad paukštis negali

tai milžiniška pelė. “Žiūrėki 
te, kaip jis nuolat darosi vis 
didesnis!” ėmė šaukti jie. 
“Tai pasaulio pabaiga!” su
šuko dar kiti. Ir visi ligi vie- 

>no papuanai sukrito ant kelių, 
kada sodžiaus padange praū
žė orlaivis.

Kateketas laimėjo. Jis at
siliepė j papuanus: “Koki jūs 
bailiai! Jnk tai oro mašina. 
Ne kartą kunigas jums aiški
no, kad žmonės skraido maši
nomis, gi jūs jį vadinote me
lagiu. Dabar matote, kad jis 
kalbėjo teisybę. Tad teisybę 
misionierius jums kalba apie 
Dievą, dangų ir apie praga
rą.

r Velykų rytmetį 40 sodiečių 

apkrikštyta. Tą dieną laimin
giausiu žmogumi jautėsi kafce- 
ketas.

j v. • -r Šimtai kariuomenės orlaiviu m0 ūkininkui, Žilinskui, kurio no nuslinko galybės žemės ir
tus daugiau užmokesnio die- tJfe yakar atgkrido į klėtis, pirtis ir gyvenamas na- .didelių akmenų. Žemei glenka-
n<rie- L 4 Chicago. Atskridimą sulaikė P*^0 langų vand<s nt generolas išbėgo gelbėti šei-

lietns. šiandie tad ežero pa- ** turėjo sn visa šeima —~ 

kraščiais įvyks manebrai.

n°3e- .

Darbininkų unija šiomis die
nomis susirinkime išsprendė 
šįmet neimti to užmokesnio 
padidinimo. Tuo būdu unija 
nori prisidėti prie “biznio” 
atgaivinimo.

NAUJOS BAŽNYTINES 
TERITORIJOS

išsikraustyti toliau.

Kūlės vienkiemio gyvento
jas, J. Pęleckas, bijodamas, 
kad vanduo nesuskaldytų na
mo į šipuliukus, pats pirma

ROMA, geg. 20. Švento- darhą padarė ir namą snsi- 

REIKALAUJA SUVALDYTI P Tikėjimo Propagandos Ko- griovęa nusigabeno toliau. Toj
KONSULĮ ngregacija įkūrė tris naujas vįPtoj vanduo išrausė apie 10

bažnytines teritorijas Kinijoj (metrŲ kranto.
•ir vieną — Afrikoj. Be to į, Miško vienkiemy vanduo 14 
Napo, P. Amerikoj, paskirtas meĮpQ ilgio kluoną ir klėtį nn- 
•vyskupas, gi į Lismore, Aus- ,k^j^ nu(j pamatų. Visi kįfi tro- 
•tralijoj, vyskupas pageltu- ^aįaį buvo apSemti arti sto- 
ninkas. go. Qįmkūnxj vienkiemy van-

Viena nauja Kinijoj terito- du0 sugriovė Žapnicko pirtį 
■rija pavesta Amerikos J. Vai- nunešė pavandeniui į Kan-

styhių Domininkonų žinybai.
________________ I ir Bogonerskio pirtis greti

RUMUNIJOJ SMARKI mam kaime

mininkę iš pašiūrės. Žemė pa* 
laidojo jį, šeimininkę ir patį 
ūkininką.

Kariuomenė užverstus atka
sė. Tik viena šeimininkė ras
ta pusgyvė. Generolas ir ūki
ninkas žuvę.

Generolo lavonas siunčia
mas į Ameriką.

Italijos konsulis Chicagoj, 
sakoma, kovojąs muzikus u- 
nistus. Muzikų unijos viršai
tis Petrillo kablegrama krei
pėsi į Italijos ministerį pir
mininką Mussolini, kad jis su
valdytų vietos konsulį.

APIPLĖŠTA ŽMONES 
BUŠE

Chicagoje keturi negrai plė
šikai apie 11^00 vakare užpuo
lė hnsą, kurinomi važiavo 9 
Žmonės. Piktadariai visus api
plėšė.

RASTAS VYRO LAVONAS

Nežinomo nužudyto vyro la
vonas rastas arti 47 gatvės 
gatvaitėje tarp State ir Dear- 
born gatvių.

BAIGĖS PRAMOGOS

Vakar vakare Chicagoj bai
gės pramogos, suruoštos “bi
znio” atgaivinimui.

Del lietans užvakar neįvy
ko Grant parke tarptautinis 
muzikos ir dainų vakaras.

Chicago majoras Cermak pa 
rėdė, kad policija nekliudytų 
žmonėms, kurie namie ii vy
nuogių gaminasi vyną.

SVEIKINO TOSCANINI, 
20 AREŠTUOTA

MILANAS, Italija, geg. 20. 
— Scala Operos rūmuose ko
ncerto metu klausytojų būry? 
sukėlė palankias New' Torio 

Philharmonic orkestrais • vedė-
ną. Tokio pat likimo sulaukė . . . _ . . _T„.,

. . įjui A. Toscanini. Uz tai ares-

į Žąslių valsčiuj . potvynis
__________ taip pat buvo stipriai jančia-

BUKARESTAS, geg. 21. —'tnas. Litviniškių kaime apsė- 

Rnmnnijoj smarkiai vedama Kveragos, Juškevičiaus,
politinė kampanija artinantis *r ^t. Drumstų daržines

KAMPANIJA

rinkimams. Jau keletas nau
jos vyriausybės priešų nužu
dyta. Tie priešai tai vals
tiečių partija, kuri nemano

pasiduoti ir pačiam karaliui.

NUBAUSTA 3,500 TĖVŲ

BRUNSWICK, Vokietija, 
geg. 20. — Brun8wicko vals
tybės auklėjimo ministeris fa
šistas po 3 dienas kalėjimo 
nubaudė 3,500 tėvų už organi
zavimą streiko, kad pasiprie
šinti fašistų sprendimams. Nu
bausti kreipias teisman.

SPRINGFIELD, I1L, geg. 
20. — Iš vyriausiojo valsty
bės teismo atsistatydina tei
sėjas W. Farmer iš Vandalia, 
11L i ’

ir tvartus, o Meškausko ma
lūną su kluonu Padalių kai
me nunešė Dzevantausko ir 
Raudeliflno bendrą kalvę su 
įrankiais. Budelių kaime su- 
kraipyti ir apgriauti trijų Ka- 
reckų ir Vaškevičiaus visi tro
besiai. Miciūnų kaime dumblu 
ir nuosėdomis užversti 5 ha 
pasėlių. Sugadinti pasėliai kai 
kurių ūkininkų dar Žliobiškių, 
•Panorų, Pakalniškių, Kmitų 
ir Kaspariškių kaimuose. Ta
čiau čia nuostoliai neperdide- 
liausi. Trobų vanduo čia nn- 
i nešti neįstengė. Užtat buvo 
apsemti net 4 malūnai .* Zabiš- 
kio dvaro savininko Čechavi
čiaus, Gegužinės, Lėlio ir Sar
tokų—Cimkovičiaus.

Padaryti nuostoliai patikri
nami ir baigiami skaičiuoti.

tuota 20 asmenų.
Toscanini anądien pašalin

tas iš Bologna, jam atsisakius 
groti fašistų himną.

, PAUUOSUOTAS PA
SMERKTAS MIRIOP ,

LONDONAS,’ geg. 20.- — 
Pirmu kartu į 20 metų Angli
joje įvyksta štai kas; 
i W. H. Wallace iš LiverpoP- 
•lio nž savo žmonos nužudymą 
teismas nubaudė miriop. Jis 
apeliavo ir šis teismas jį pil
nai paliuosavo.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie saulėta; kiek 

šilčiau.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.80 
Francijos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.91 
Vokietijos 100 mrk 23.82 
Šveicarijos 100 frankų 19.27
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“DRAUGAS”
Ifcelna kasdien, UUkyrua sekmaaianlua

PRENUMERATOS KAINA: Metama t— »6 Pu- 
M* Metų — >3 50, Trims Mėnesiams — |2.0#. Vienam 
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams *7.ėė. Pusei Me
tų — Kopija .01c.

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų ne*rų- 
Mna. Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlalunčlama tam 
tikslai pašto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vai
kųsdlea.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet. 

“DRAUGAS”

tokius dalykus, kūrinus kultūringi krikščio
nys griežčiausiai pasmerks, — pav. teisę sa
vo priešus kankinti, deginti, teisę savo vaikę 
užmušti ir kita.

Tačiau yra dalykų, yra žmonių interesų, 
kuriuos kiekviena teisė, ir tuo labiau jei ji y- 
ra kultūringų krikščionių tvarkoma, turi leis
ti. tūri pripažinti. Tokie yra prigimtieji žmo
nių reikalai, kuriuos pats Dievas yra žmogui 
suteikęs. Del jų žmogus turi net atsakyti

LABDARYBĖS SKYRIUS
MUSŲ DARBAI. MOBILIZUOKIME 

- JUS.
RINKĖ-

Prašau Į Mano Kampelį
•Rašo prof Kampininkas

Labdaringosios Sųjungos 
veikėjams niekada darbų ne
trūko. Netrūksta jų ir dabar. 

Kur tik • nepasisuksi, visur
pašalpa, o ypač. šiomis dieno- 

prieš Dievų. Tikrosios žmogaus teisės ir gini- mis, yra reikalinga. Bet, mfl- 
sta iš žmogaus pareigų Dievui. Tokios žmo- sų organizacija ne vien šelpi

Rūpestingi labdariai niekur 
nepraleidžia progų. Visur, vi
sada iv visus panaudoju kil
niam labdarybės darbui. Kaip 
žinome, “Vainikų Diena” pri
puola gegužės 30 d. Tų dienų 

jaus asmens teisės yra šios: žmogaus asmens mo^dirvoje darbuojasi. Daug &v* Kazimiero kapinėse įvyks
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlsked Daily, Ezoept Sunday.
BUB8CRIPTIONS: One Tear — 06.00. 81x Montka 

- 00.60. Tbree Montka — 01.04, One Montk — Tie. 
■arope — One Tear — 07.00, Slz Montka — 04.00 
Copy — .00c. t

Advertlsing ln “DRAUGAS” brlngs beat resulbų
Advertiaing ratea on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

ta gražios pamaldos už mirų. 
šiųjų sielas. Suvažiuoja kelio
lika tūkstančių žmonių. li«b- 
daringųjai Sųjungai yra leista 
padaryti rinkliavų našlaičių 
naudai. Tat, žinodami, koks 
kilnus yra našlaičių šelpimo

DIENOS KLAUSIMAI

TEISĖ IR TEISĖTUMAS.

Teisės ir teisėtumo klausimas šiandien 
ypatingai yra aktualus. Visur apie jį daug 
kalbama ir rašoma. Ypač aklulus teisės ir 
teisėtumo reikalas yra Lietuvoje, kur nėra 
teisėtos vyriausybės, kur piliečių teisės po ko
jų yra paminamos.

Kas yra teisė ir teisėtumas — į tų klau
simų atsako “Mūsų Laikraštis”.

Teise yra galėjimus kų nors veikti, turė
ti, reikalauti, drausti. Teisė yra iš vienos pu
sės žmogaus laisvės apsaugojimas, iš kitos — 
tos laisvės suvaržymas. Vadinas, teisės nor
mos duoda žmogui laisvės veikti tokiose ribo
se, kuriose nėpaglemžiamos, neįžeidžiauios ki
to žmogaus ar žmonių grupės laisvės ir intere
sai. Teisės normos derina žpionių interesus. 
Teisės tikslas ir yra apsaugoti žmogaus lais
vę, kųd jis galėtų įvykdyti teisės pripažintus 
interesus (reikalus). Visi žmogaus veiksmai, 

’kurie ttosipriešina teises jĮųp^ptams vadinasi 
teisėtais. ' / $

Reikia pastebėti, kad teisė nustatinėja 
.beveik išimtinai išviršinį žmogaus veikimų ir 
išviršinę laisvę, o visų veikimų, peršviečiant 
jo vidaus gyvenimų, jo sųžinę, jo norus ir 
mintis, tvarko dorovė, religija.

Pasakėme, kad teisė duoda laisvės žmo
gui įvykdyti teisės pripažintus interesus. Da
bar kyla klausimas -— kokius žmogaus inte
resus teisė pripažįsta? Kurie žmogaus, ar 
žmonių grupes, interesai teisės pripažįstami, 
tas dalykas pareina nuo žmonių ir nuo tei
sės tvarkytojų (įstatymų leidėjų) kultūringu-* •
mo, dorovingumo ir žmoniškumo. Laukiniai 
žmonės, pagonys, paprastai, daug dalykų 
skaito neleistinais, kuriuos kultūringi krikš
čionys skaito būtinai leistinais. Galime tam 
paimti pavyzdžiais tokius dalykus, kaip teisę 
turėti tikrųjų religijų, teisę naudotis tikra 
sųžinės laisve, teisę organizuotis. Iš kitos pu
sės laukiniui ir pagonys gali skaityti leistinais

teisė pasiekti amžinajam išganymui, teisė tu- rūpesčio turėjo, kol ligoninę 
rėti tikrų religijų ir naudotis tikra sųžinės pastatė, o šiandie daug pas- 
laisve, teisė gyventi, teisė turėti nuosavybę,, tangų reikia dėti, kad nupirk - 
teisė sukurti šeimų ir jų išlaikyti, teisė orga-’ tojo ūkio skolas išmokėjus, 
nizuotis. Tai yra tokios pagrindinės žmogaus j Skola, sulyginamai, tokiai 
asmens teisės, kurių jokia žmogaus valdžia j veikliai organizacijai, kokia 
negali atimti. (yra Labdaringoji Sų junga, ro-

Praktikoje įstatymais ar kitokiais 'vai- dos, nėra didelė. O vis dėl to 
tižios aktais tas žmogaus asmens teisės tvar-'ji kliudo eiti prie tolimesnių, 
kant, yra būtina leisti žmogui teisėtų veiks-',didesnių darbų. Juk, kol sko
mų tomis teisėmis naudotis. Pav., išpažinti los nebus išmokėtos, jokiu bu- 
tikrųjai religijai žmogui turi būti leista lan- du mes negalime kalbėti apie 
kyt bažnyčių, klausyti šv. Mišių, klausyti pa-, statymų našlaičių ir senelių 
mokslų ir t. t. Naudotis organizavimosi teisė prieglaudų. Taigi, pirmiau-
žmogui turi būti leista rengti organizacijos sias mūsų rūpestis šiandien ir t ...
susirinkimus, dalyvauti tuose susirinkimuose, į turi būti, ant labdarių ūkjo Pn5ao ^uo Pasxi ūpinti 
išnešti sprendimus, nutarimus ir t. t., jei visa užtrauktus morgičius kuogrei-
tai nėra priešinga padorumui, viešajai gero-Įčiausia “sudeginus”. Kitaip 

Naudotis šeimos teise turi būti leista jie mums maišysis po kojų,

Šiapdie duodu jums šnekų 
apie mūsų tautos didvyrius.

Amžinatilsį Dr. V. Kudirka, 
rašydamas Lietuvos liimnų, 
pirmoj lainėj įdėjo šiuos žo
džius: “Lietuva, tėvynė mūsų, 
tu didvyrių žemė”. Įr tiesa.

Nuo nežinomų čėsų, kada 
lietuviai, metę čigoniškų gy
veninių, — klajoję po įvai
rias Sulis, — galutinai apsis
toję Baltų marių ir Nemuno 
pakraščiais, iki mūsų dienų,
daug turėjo didvyrių: garsių kad tikrų vainų sukelia. Abe-

Čia ir užsimezga mazgas 
“didvyriškiems” darbams at

likti: žiūrėk, kuris nors iš 
keršto kaimyno triobas sude
gino, kitur sūnus tėvų kirviu 
užmušė, motinų pasmaugė, 
seseriai šonkaulius sulaužė ir 
panašiai. Vakaruškose dažnai 
muzikos nereikia, “didvyriai” 
vieni kitiems statiniais gal
vas barabanija, kad net smo 
genys tiška. Per jomarkus at
siranda tokių “didvyrių”,

vajaiminkų, metiežninkų, ra
šytojų, knygnešių, liaudies

jose pusėse būna kritusių.
f

Pastaruoju laiku atsiradę
dalbas, pasirūpinkime, kadj^.^j^ «r gįnitU8 fcįfų. tų'da naujų “didvyrių”, kurie

sumobilizuoti 
kurios galėtų 

iš visų atsilankiusių papra
šyti aukų. Kad ir po centų, 
kitų kiekvienas duos, graži pi
nigų suma susidarys. Labda
ringosios Sųjungos kuopos

40 METŲ SUKAKTUVĖS.
Popiežiaus Leono XIII Enciklika 

“Rerum Novarum”.

(Tąsa)

d) Organizacijos tikslas, jos pamatas.

Toms draugijoms reikia, žinoma, 
tvarkos ir išmintingos drausmės, kad su
vienodinus veikimų ir siekius. Todėl jei 
piliečiai turi teisės burtis — o tos teisės 
jie turi — tai jie lygiai privalo turėti 
teisės laisvai susitvarkyti ir įstatus pasi
rinkti, kurie jų manymu geriausiai veda 
prie jų tikslo. Negalima, mūsų išmany
mu, iš anksto griežtai ir tiksliai nustaty
ti smulkmenų minėtųjų draugijų tvarkos, 
nes visa tai labai pareina nuo kiekvienos 
tautos dvasios, nuo padarytų jau ban
dymų ir patyrimų, nuo pramonės rūšies 
ir prekybos didumo ir kitokių dalyko ir 
laiko aplinkybių, — visa tai reikia iš
mintingai apsvarstyti. Aplamai imant, 
tame reikale privalo būti bendra nuola

kuodaugiausia 
aukų rinkėjų,

IR PIKNIKAS ČIA PAT.

didvyrių darbų Kudirka ir lie pasistanavijo katalikiškas or- 
pia mums stiprybės semtis.

; Tai tokia nokunda apie tuos 
mūsų didvyrius, kurių kaulai 
jau supuvę. Garbė tebūn 
tiems didvyriams!

Afe, jei kas sakysit, kad 
šiandie mūsų tėvynė gyvena 
be “didvyrių”, save išnevožy-

ganizacijo kinti, kuni
gus tardyti, įmušti už pasa
kytus bažnyčioje pamokslus, 
klebonijose kratas daryti, ka
talikus veikėjus iš vienos vie

tos į kitų kilnoti ir panašiai.
O kų jau kalbėti apie va

žesnius “didvyriukus”, ku-
sit. “Didvyrių” šiandie Lie-Die arkliams uodegas piausto,
tuvoj yra daug ir ne bil ko-'namų langus daužo, svirnus 
kių. Kai įkiši nosę į kurių nors nuo lašinių apčistija, tvoras 
iš Kauno atėjusių gazietų, tai išlaužo, naktimis šunims pa- 
net akuliorų nereikia “didvy- kajaus neduoda ir visa eilė 
riams” ieškoti: veik kiekvie- kitų.
na korespondencija šneka a-į Taigi, Lietuva, tėvynė mū- 
pie šiokį ar tokį “didvyrį”, sų, tikrai tu esi dabar *did- 
Daugiausia “didvyrių” atsi- vyrių” žemė, ale busimieji te
randa tose vietose, kur švie- vo vaikai (netikslu sakvti — • - 1lvai' sa eina ne iš knygų, laikraš-, tavo sūnūs, nes Iietuva ne 

tuojau i fių, bet iš samagonkos, pana- vien sūnus, bet dukteris turi) 
iš jų darbų tegul nesemįa

visuomenės grupei ypatingai daug teisių kai- dėti, daugiąu, Diainogų, sureng nių visi prašomi vykti į Vv- no> paįpykės, o ypač da ten,' sau stiprybės. Bus šimtą pro
tais, net kitų grupių sųskaiton, nes valstybes ti, daugiau Arfų pritraukti, tauto grųžųjį parkų. kur prie jšamogonkos katiliuko'centų geriau. ,

Gerai įsitėmykime! Labda
rių piknikas šiemet įvyksta

vei.

žmogui auklėti vaikus, įkvėpti jiems tikrųjų • erzins visuomenę ir pasiliks 
religijų, apsaugoti nuo blogų įtakų, parūpinti; nenugalima kliūtimi, 
jiems turto ir darbo pragyvenimui iv t. t. j Rodos, kad ne taipjau daug j tarp Crawford ir Cicero avė., 

Kiekviena valstybės valdžia turi rūpintis pastangų reiktų padėti, kad už šv. Kazimiero kapinių. Tai 
nepaglemžti, neįžeisti tų tikrųjų prigimtųjų ‘ tas įielemtųsiųs skolas išmokė-

Vytauto Parke, 115 gatvė,

žmogaus teisių. Be to, kiekviena, valstybės,tų. Reiktų tik^-,kuopoms išpil 
valdžia turi apsaugoti vienų žmonių ar žilio- «vti praeitų metų seimo nuta- 
nių grupių teises nuo kitų išnaudojančio vei- rimų ir visoms^ sukelti bent po 
kimo ir, tuo labjau, jokiu būdu yalstybės į tūkstantį dėl
valdžia neprivalo tarnauti vieno ar kelių as- ryti, berodš, n< 
menų naudai, neprivalo duoti

bus “Vainikų Dienoj”, gegu
žės 3.0 dienų. Piknikas bus pa
margintas ristynėmis, base- 
ball žaidimu, žaislais, šokiais

O tų pada-iir šiaip jau visokiomis 
lip jąu yra renybėmis. Prasidės

vienai kuriai sunku. Tik reikia labiau hruz-^po pamaldų kapinėse. Iš kapi- gįaį kaip pas mus iš munšai-

Jabįau visuomenę sudominti. Labdarių k|ųopęi^ yru pra- 
Gįrdėjome, kad keletas kuo- somos skubiai rengtis prie šio 

pų jau dabar dalgia savo kvo-’ mūsų metinio ir šaunaus pik-
Lietuvoje pastaraisiais laikais yra ypač j išpildyti. O jei vienos kųo-jniko, nes nuo mūsų susiorga- 

paaštiėję teisės ir teisėtumo klausimai. Pos tai gali padaryti, dėl ko ūkavimo labai daug priklau-
_________ Į kitos to negali/Reikia tik no-' stys ir pikniko medžiaginis

valdžia turi tarnimti bendrajam (lųbųi. Teisiu 
gumas reikalauja, kad kiekvienam būtų ati 
duota tai, kas jam priklauso.

prie ^amogonkos katiliuko 'centų
laisvų galvų “įsitikinama”J ------------

kad tikėjimas “ trukdųs” NELAUKTAS SIURPRIZAS
žmonėms tikrąjį progresų.

CENTRO SUSIRINKIMAS.

APSKR. VIRŠININKUI

Naujasis Kretingos apskri
ties viršininkas p. Derbutas, 

Labd. Sųjungos centro svar- vos pradėjęs eiti savo pa- 
susirinkinias ,reįgaSj pastebėjo kasoj kelių 

Aušros tūkstančių litų trūkumų. Įta-
lįdetuvoš prezidentas A. Sihetona taip rašė: įD3p/ltu uKiojUKoių įsmoKeji-,visaua gausiai paremia ku- varių par. saiej. visos kuo- ’ rįmas krito kanceliarijos raš 
* “Reikėtų stebėtis, jei mūsų katalikai, Lie- n^as- Kuopos, varvkitės pir-nius visuomenės reikalus, pa-'pos prašomos prisiųsti skait tininkui Mockui, kuris buvo 

išpildykfte kvotas, ku- rems ir labdarybę. lingai atstovų, kad būtų gali- tuoj areštuotas. Tačiau tas
kaltas.

PATS SAU PRIEŠTARAUJA.

1924 m,, “Tautos

ro. ' pasisekimas. Paprašykite iš
į Tat, šiandien pirmiausias ir biznierių aukų daiktais pik- bus mėnesinis

i Vaire” dabartinis! f^^au^as yr£ labdarių dar-:nikui. Mūsų*gerieji biznieriai (bus gegužės 27 d., .
A Sihetona tMp rašė- V8*,, tąi ūkio pikolų išmokė ji-, visada gausiai paremia kil- Vartų par. salėj. Visoks* ' * • J i Jį * ir • • • — *11 1 v • • a*

tuvai tapus nepriklausomai, nesitelktų vie- niFn’ 
non draugėn. Prie rusų viešas, organizuotas'rias Pačios pasiskyrėte, o nei Į šį labdarių piknikų kvie-’ma tinkamai prisirengti prie’ aiškinasi, kad nesųs 

■nėip ir nolitik-nip 'nt‘Paiusiine’kaip n'zkitų didelį čiame lietuvius ir iš tolimos-;pikniko ir visų kitų darbų, jis trūkstamus pinigu

I

katalikų darbas visuomenėje ir politikoje bu
vo draudžiamas ar bent varžomas. Kaipduo-; darbų padarysime. Į darbų! nių kolonijų bei miestų
met buvo, visi atmename ir tebejaučiame,' _ ... v., . . . w. . . , . , m . • nen» vadinasi, katalikams reikia su savo pa- , priešakyje, leidžia persekioti katalikų organu- ,i<nr dimrntad nėra ko plačiau Apie tai kalbėti. Taigi' ...... . . ,.i.1 . .. .... . , , . . J' saulcziura išeiti visuomenen ir politikon ir zacijas, veikėjus ir net kunigus po teismus
suprantama, kad atsipalaidavus, pagaliau, vi-' . , . ..... A X.,. , ,, ; ten. jų vykinti, susibūrus tam tikron orgamza.'Ui nukritus nuo Lietuvos rusų viržiams, ka
talikai staiga sukruto oiganjzuo.tis.

, cijon. Katalikybė privalo būti gyva ir gaji, ji 
privalo pasireikšti visose gyvenimo srityse.” 

Bet šiandien p. Smetona, jnatomai, savoVadinasi negalima pasilikti užsidarius' 
bažnyčioj, kaęla gy venimas nusvyra visuorne-' žodžius jau pamiršo. Jis, būdamas valstybės

tinė taisyklė ta, kad darbininkų draugi
jos reikia taip organizuoti ir vesti, kad 
jos virstų geriausiomis ir tinkamiausio
mis priemonėmis tikslui pasiekti būtent, 
kad kiekvienos draugijos narys turėtų 
kiek tik galima, iš to medžiaginės ir dva
sinės naudos sau ir savo šeimai. Aišku, 
kad į narių religingumų ir doros kėlimų 
reikia žiūrėti, kfeip į svarbiausių dalykų. 
Visa draugijų tvarka turi būti nustato
ma, atsižiūrint į tų dalykų, nes kitaip jos 
išsigimtų ir nebūtų aukštesnės už tas 
draugijas, kuriose paprastai religijos ne
boja n ui. Kų gi padės darbininkui susi
krautieji per draugijų turtai, jei, be dva
sios peno bebūdamas, sielos gerovę stu
mia pavojun. “Kų padėtų žmogui nors 
jis nupelnytų visų pasaulį, savo gi sielo
je nukentėtų pragaištį”: (Mt. 16, 26). 
Kristus Viešpats šitokį nurodo pažymį, 
kuriuo krikščionis privalo skirtis nuo 
pagonies: “Nes viso to pagonys ieško, 
Nes žino jūsų Tėvas, jog to viso reika
laujate. Ieškokite todėl pirmiau Karalys
tės Dievo ir jo teisybės, o visa kita bus

Centro Valdyba. karo palikęs

pinigus is va- 
kasoj, stalčiuj,

tačiau iš ryto jau neberadęs.
nešinus.

“R.”zacijas, veikėjus ir net kunigus po
tampyti. Būtų gera, kad tuos 1924 m. pasakv- vr----------
tus žodžius, p. Smetona šiandien pritaikintų ’ REMKITE VI8UBBIZNIE- 

prie Lię/uvos gyvenimo ir nedraustų katali- RIUS IR PROFESIONALUS, 
kanis veikti ir organizuotis tose ribose, ku-1 KURIE 8KĘI«FIASI 
rios yra konkordate nustatytos. * “DRAUGI”.

jums pridėta” (Alt, VI, 32, 33). Prade
dant tat nuo Dievo, reikia skirti daug 
vietos darbininkų tikybiniam lavinimui, 
kad kiekvienas jų tiksliai žinotų savo pa
reigas Dievui, būtent kų tikėti, ko vilties 
ir kaip gyventi norint užsipelnyti amži- 
nųjį gyvenimų. Bet- to, ypatingai reikiai, 
juos ginti nuo klaidingų* nuomonių ir vi 
šokio tvirkinimo. Darbininkas reikia ra
ginti garbinti Dievų, būti dievotam, ypač 
dievobaimingai švęsti šventadienius; jis 
turi išmokti gerbti ir mylėti visų motynų, 
šv. Bažnyčių, klausyti jos įsakymų ir eiti 
šv. Sakramentų, kurie yra Dievč nustaty
ti mūsų nuodėmėms nuplauti ir sieloms 
jiašvęsti. •

Padėjus refigijiį draugijų įstatymų 
pamatam Sitų viėtę (socialium legum 
posito in religione fundamento} kaikurie 
(prancūzų vert.) verčia: padėjus religijų 
soeijalių įstatymų Įianiatan. Mums rodo
si, kad nors Leono XIII minčiai tai ir 
nėra priešinga, vienok iš konteksto maty
ti, Leono XIII čia kalbant apie draugi
jas, kurios randasi valstybėje) yra leng

d.

va nustatyti abipusiai narių santikiai 
taip, kad būtų ramus sugyvenimas ir kad 
reikalai garai sektųs. Vietas draugijose 
reikia skirstyti, atsižiūrint į bendrų ge
rovę ir taip, kad skirtumai nemažintų 
santaikos. Priedermes reikia skirstyti ir
gi išmintingai ir tiksliai jas apibriežti, 
kas labai daug reiškia, norint apsaugoti 
nuo neteisybės. Bendras turtas reikia vai? 
(lyti sųžiningai; pašalpa turi būti nusta
toma sulig atskirų narių reikalų; darbda
vių teisės ir priedermės lai būna sutaiko
mos su darbininkų teisėmis ir prieder
mėmis, Labai geistina, kad draugijų įsta
tai pramatytų iš draugijos išmintingų ir 
dorų narių komitetų, kuris rištų ginčus, 
jei kas nors iš tų dviejų luomų laikytų 
save nuskriaustu. Lygiai reikia labai rū
pintis, kad darbininkams visuomet pa
kankamai būtų darbo ir atsargos kapita
lo, iš kurio būtų galima šelpti darbinin
kai iie tik (įtaigioms ir pripuolamoms per
mainoms pramonėje įvykus, bet ir senat
vėje, ligoje ar šiaip kokiai nelaimei atsi
tikus.

Šitokiais įstatymais, jei jie rodžiai pil 
domi, ganėtinai bus padėta biedinesniųjų 
būviui; vistik katalikų sujungus dar ne
maža prisidės prie visuomenės gerovės. Iš 
praeities ne be pamato pramatom ateitį. 
Amžius amžių pralenkia, dalykai betgi 
turi stebėtino panašumo, nes juos valdo 
Dievas, Kurs visus tuos įvykius veda ir 
kreipia prie tikslo, kurį shu pasistatė, 
kurdamas žmonių giminę. Žinome iš Isto
rijos, kad pirmais Bažnyčios laikais buvo 
laikoma pažeminančiu tai, kad krikščio 
nių dauguma gyveno ar išmaldomi sar iš 
rankų darbo. Bet, kad ir beyturtų ir va
lios, jie įsigijo ir turtuolių inalonės ir 
galingųjų globos. Juose matyta darbštu
mo, ramybės, teisėtumo ir ypač, artimo 
meilės pavyzdžius. Matant šitokį jų gy
venimų ir dorybės, išnyko prietaringa 
nuomonė apie juos, nutilo pikti šmeižtai, 
o įsišaknėję prietarai ir prasimanymai, 
pa lengva nusileido krikščioniškajai tie
sai.

(Bus daugiau)
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KENOSH A, WIS. 6ART, INDIANA, Didelis Bankietas.

lauskas, P. Monkus, O. Lan- 
džurienė, M. Lučinskaitė, E. 
Vaitkevičienė, A. Jakutienė, 
J. Svirskns, O. Sidabrienė, .T. 
Bagurskis, O. Bruožienė, E.

čienė, P. Karoblis P. Pakė- 
nas, O. Ridikevičienė, E. Ta- 
lačkienė, C. Zinkevičius, M.
Witt, J. Čiupas, B. Morkų- P. Santarienė,
nas, P. Kvietinskas, A. Kaše- čius.
tėnas, A. Pupkienė, P. Kalan, J Sniulkiais suiinkta $15.94. 
ta, M.' /Vrkašauskienė, A. Gi 

O

V. Sakitienė,. M. Bulevičienė, 
C. Simons, A. Zinkevičienė, 
A. Čikotas, V. Marcinkevičius, 

P. Simonavi-

Dvi iškilmi.

Gegužės 17 d. šv. Petro 
parapija turėjo dvi dideli iš

Gegužės 12 d., 8 vai. vakare
mokyklos svetainėje įvyko Bačvinskas, O. Šimanskienė, 

Pirmoji Komunija ir 40 val.|gra?us Su-‘M. Uždarinis, M. Virbašienė,
atlaidai. ištrinko jaunimo skaitlingas T Navickai, Delioniai, O.

10 d., Šv. Kazimiero i būrys — tai visas ehoras — Tamkienė, A. Kasieda, J. Anų 
žauskas, M. Minikauskas, B.

Geg.
kilini, būtent: vaikučių pirmų- parapijos bažnyčioj*8:30 vai. ir linksmai žaidė ir šoko. 
jų Komunijų ir naujasis Imž- ryto, nemažas būrys vaikučių 10 vai. ifuz. J. Čižauskas K«rf»®nė, B.
nytinis choras pasirodė, ko priėmė pirmu sykiu Šv. Ko- pakvietė choristus salėn (po Į UždavinienS, P. Nemura, M. 
yra išmokęs. munijų. bažnyčia), kur buvo papuošti įflfiuka,, M. Orini enė, B. La

Vietinis klebonas, kun. Al. PeKSumų prasidėjo 40 vai stalai puikiomis gėlėmis ir j banauskienė, V. Putys, V.
Bublys, M. I. C., su eisena į- atlaidai. Per visas tris dienas, nukrauti gardžiais valgiais. 'Į*?1"8*’. M; Vaitkevičius K

Gerb. kleb. J. Čižauskas at 
kalbėjo maldų ir prasidėjo už
kandis, laikė kurio pasakyta 
keletu kalbų. Kalbėjo gerb. 
kun. J. Čižauskas, muz. J. Či-

vedė vaikučius j bažnyčių, rytais ir vakarais, buvo pil- 
kuri buvo žmonių sausokimšai na bažnyčia žmonių ir skait- 
prikimšta. Griaudu buvo žiu- lingai artinosi prie Dievo 
rėti į nekaltų vaikučių mel- stalo. Taipgi buvo svetimų 
lūs veidelius, pilnus rimtumo, kunigų, o ypač paskutinį va-
4sai jie artinosi prie Dievo karų nemažai atsilankė; tarp j žauskas, ai t. M. čizauskienė, 

yStalo ir pirmųjį kartų pasi- jų, buvo ir du pralotu. P- J- Medinis, p. Tautkus, p.
vaišino Dangiškųjų Duona. Rūpesčiu sesučių Kazime- Petkienė, M. Širvaitienė,

Vakare 7 valandomis vieti- r*ečių, altoriai labai puikiai 
nis bažnytinis choras pakar- buvo išpuošti ir procesijai vai 
čiomis su atvykusiais iš Ber- Ančiai labai gražiai priruošti, 
naičių Kolegijos bernaičiais 1 Choras, vedamas- varg. A. 
marijonais padainavo kelioli- šlapelio, puikiai pasirodė gie- 
l?ų lietuviškų dainelių. (lojime.

Labai gaila, kad, rasit, dėl
•pirmosios viku.'ių Komunijos Oarbs kuris pri-

p. Kairis, p. Barkauskas, 
p. Šnaraitė ir A. Juodsnukiutė. 
Sykiu reikšta padėkos kleb. 
kun. J. Čižauskui ir art. Či- 
žauskams už surengimų ban- 
kieto savo lėšomis.

daugelis kenošiečių neatvyko klauso chorui ir savo gra- mai žaidė, šoko iki vėlumos.
salėn - gaila labiausiai dėl- žiais balsais Sarbiaa Kct’

labai pui-

raičiutė, J. Sakavičius, 
Širvinskaitė, J. .Pocius, B.

Gerb. klebonui, kun. 
Valančiunui, ir visiems

Kauneckaitė, V. Zinkevičie- Mojams nuoširdžiai dėkoja-
m- F. Kondrotavičienė, K. (me už aukas. Neužmiršime
Banis, P. Zivinikaitė, J. Ruo- -tamstų mūsų maldose.
žėnas, E.
Daugėla..

$93.50 surinkta smulkiais. 
Maleekienė, Kupstienė, J. Lu- $50.50 pelnas nuo vakaro, 
koseričius, A. Kondrota, Iva- $50.00 pelnas iš “Whist 
nauskienė, J. Galevičius, A. Party”. Šiai pramogai su- 
Galinskas, O. Čepulionienė,' rengti uoliai pasidarbavo šios

Vilčauskienė, K. Šv. Kazimiero Seserys.

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

— c

O. Katauskienė, A. Tamkienė,' geradares:. O. Kondrotavičie-
A. Matlauskas, O. Šimkuvie
nė, U. Kondrotavičienė, M. 
Stasaitė, A. Miliuvienė, J. Rai 
nikis, A. Kirminaitienė, A. 
Lukoševičienė, J. Zakara, A. 
Cironkienė, J. Stulgaitis, J. 
Steponkaitė, P. Bagžiuvienė, 
P. Juška, E. Gudzevičienė, 
M. Gražulienė, P. Pranskevi-

Po užkandžio visi sugrįžo' &UR> A- Sinauskienė, J. Pu- 
mokyklos svetainėn ir links-' tys> Uždarinis, S. Aukšti-

to, kad dainavo 
iai.
Dainuojant chorui išrodė, 

yg tartum jis būtų buvęs jau

Šnipas.

Koncertas.

Geg. 17 d. Šv. Kazimiero 
enas, ilgai besimiklinųs cho- parapijos svetainėj įvyko la-

ras... Tuo tarpu, kai šito cho- bai gražus vakaras, 
ro vedėjas, vargoninkas Ba-. .Programų išpildę atvykę iš 
įys Jonas, T. T. Marijonų Indiana Harbor, Ind., šv. 
kongregacijos Brolis, atvyko Pranciškaus parapijos cho- 
kenoshon vargoninkautų tik ras, po vadovyste varg. A.

m. Vasario viduryje. Šita- Glemžos.
įe trumpame laikotarpyje Pirmiausia atlošė 2 kome-

Įis sugebėjo taip išmiklinti sa- diji: “Knarkia paliepus” ir 
to jaunų chorų, kad su’juomi “Aktinore”. Lošėjai savo ro- 
įe gėda būtų pasirodyti ir pla 'les atliko labai gerai; publi
koje viešumoje. Ir galima ti- ką pavaišino skaniais juokais, 
tėtis,jog, jei vargoninkas Po lošimo ant scenos pasi- 
lanys pasidarbuos dar ilgiau rodė gana skaitlingas choras 
Lenoshoje,- tai ir per radio (apie 50 asm.) Padainavo 

falės kuo geriausiai pasirody- Į vyrų oktetas, paskui mergi-
Ii choras.

I
nų choras ir visas choras sy-

Kolegijos bernaičių aštuone- kiu apie 10 dainų, kurios la- 
as, irgi to paties Banio iš- bai gražiai skambėjo, kaiku- 
iklintas, pasirodė labai gra- rias publika privertė pakarto- 

ti.Ii ai
Atskirai nėra reikalo ir vie- Garbė Ind. Harburio jauni

ns plačiai apie kiekvienų dai- mui ir jų vadui varg. A. Glem- 
įų kalbėti — pakanka pasaky žai už tokį puikų programų, 

jog ir duetai, ir solo (te- kuris mums, geriečiams, ilgai
to padainuoti ir vargonin- pasiliks atmintyje.
tui, ir senam dainininkui p. T> v x , •L ..... T ... f. | Po programo buvo šokiai. Hrasevičiui ir p. Lauraičiui) .

visas choras padarė didelio Publikos atsilankė gana 
spūdžio į klausytojus, kų ir skaitlingai ir visi pasilinks- 
šreike savo kalboje vietinis minę, geram ūpe skirstėsi j 
klebonas ir viešįs Kenoslioje namus.
inomas misijonierius, kun. Patarčiau Indiana Harbor 
Vaitkevičius, M. I. C. ' ;ir Gary parapijų chorams su

sijungus sykiu suruošti kon-Trys valandėlės prabėgo
lai p greitai, kad net gaila pa nertų, o, beabėjo, sėkmės bu-

lidarė širdžiai, jog jau reikia 
Ikirtis...

Geras noras ir ištverm2 ge- 
tikslu parodo stebflklus...

/ Snaudalis.

tų puikios.
Krūmelis.

^UBBY

KINGSTON, PA.
Ačiuoju “Draugui”. už 

pranešimų, kada kalbės Šv. 
^ėvas. Taigi teko Jo Švente- 
kybės kalba bei palaimini
mas girdėti. Dideliu įdomumu 
Įdausiau su savo šeima.

Taip pat linksma girdėti, 
tad Bernaičių kolegijai ru- 
pai jau nupirkti.

Linkiu viso gero, taipgi kuo
Mčiaiiylai atmokėt skolų. Į

K. Kučinskas.

Ig-
an-

10 PIECE COSmETIC 
SĖT $1.97

Thls Is a Famous Vlvanl Bet and In- 
clud.a faca poardur, tl.tl; Rouga, Tie. 
TUsua Cream $1.00. D. pilat ory *!.««, 
Vadai Aatrlncont $1.74. Batk Balt LM, 
Toll«4 Wator $1.14. Porfuma 41-74. Brtl- 
llantlno TBe, Skln WhĮtenor 74e. Totai 
Valu* Jlt.04. Spoclal prleo. 41-47 for all 
tos pfocoa ta latroduoa thls liną.

P. Bukantas griežė smuiką, o 
jo sesutė p. T. Bukantaitė 
skambino pianu. Didelė padė
ka priklauso gerb. kleb. J. 
Čižauskui ir art. Čižauskams. 
Jie atsidavusiai dirba visuo
menei, o tas darbas neša gra
žių vaisių: sutraukta skaitlin
gas būrys jaunimo į darbų ir 
vienybėj, meilėj, sutikime vi
si darbuojasi tautai ir bažny
čiai, keldami lietuvių vardų 
tarpe svetimtaučių.

J. N. M.

AUKOS MAŽOSIOS GĖLE
LĖS FONDUI”.

kalnis, M. Bnrokienė, A. A- 
dauskienė, S. Jenčiuskas, J. 
Stramilienė, A. Andruška, J. 
Babonis, J. Palubeckis, K. 
Aukštikalnis, P. Dusevičius, 
V. Greska, R. Migauskienė,

Švento Kazimiero parapijoj, 
Worcester, Mass.

$100.00 Marijona Samolienė
$50.00 Adomas Kundrotas.
Po $5.00: A. Pardukonis, J. 

Vaičiulionis, K. Senkus.
Po $2.QQ: A. Piliponiutė, J. 

Žemaitis, A. Kondrotavičius, 
A. Maleekienė, J. Naujokai
tis, G. Sviklienė.

Po $1.00: S. Sisnauskaitė, 
R. Barkauskienė, A. Šipas, S.1 
Traupienė, S. Simonaitė, S. i 
Vilčauskas, A. Parulienė, A. 
Baskis, J. Jezavickas, A. Gra-I

f

bauskas, P. Jurgelionis, P.» 
Langevičius, E. Sviklienė, M. 
Stubis, K. Šimukonis, S. Ka- 
zalienė, A. Bakanauskienė, 
P. Senkienė, V. Parulis, M. 
Galečkienė, M. McGinn, E. 
Šimkienė, E. Listaitienė, M. 
Morkunaitė, A. Paulauskas, 
V. GrinevičiuR, P. Stakeliu- 
nas, D. Valatkevičius, M. Kaz-

nė, Alavošienė, Aukštakalnio- i 
nė, Banienė, Barauskienė, G u į 
dzevičienė, Kupstienė, Lan- i 
džuvienė, Piktelienė, Poškie
nė, Senkienė, Ščiukienė.

Gerb. klebonui, kun. A.
Petraičiui, jo parapijonams 

ir visiems, kurie aukų sutei
kė ar kaip nors mūsų labui 
pasidarbavo nuoširdžiai šiuo- 
mi tariame ačiū. Maldausimc- 
Visagalio tamstoms gausaus 
atlyginimo.

Švento Vincento parapijoj, 
Girardrille, Pa.

Po $1.00: M. Leskevičienė.

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

Rast. P. Fabijonaitis 
2320 W. 23 PI.

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 S. Oakley Avė. 
AGITATORIAI:

Kun. K. Matulaitis, 
2334 S. Oakley Avė.

V. Duoba
2328 W. 23 St.^

J. Dimša
3225 Lime Street 
M. Šlikas

10555 S. State St.

Visokiais Labdarybės rei
kalais kreiptis į valdybų arba

G. Linauskienė, S. Juknevl- O. Zakaravičienė, O. Morris, agitatorius.

“DRAUGO”RADIO

Piknikas
NEDELIOJE, BIRŽELIO-JUNE 7 D., 1931

VYTAUTO PARKE,
Prie 115, tarp Crawford ir Cicero Avės. už šv. Kazimiero kapinių
Šiame piknike bus labai įdomus 12-kos seniausių Chicagoje lietuvių kontes- 
tas; taipgi bus daug ir kitokių įvairybių.
Visus užkviečiame dalyvauti “DRAUGAS.”

M

PAVASARINIS RAKANDU IŠPARDAVIMAS
Mūšy BARGENAI tarpe daugelio kitų yra dar sekami;

1. Parlor, setas, kaina *150,
parduodama už .. ......... • *75.00

2. Bedrulmio setas kaina *150,,
parduodam už ,... ............... *69.00

S. Dinlng-room setas, kaina \
*85, parduodam už ............ *49.00

Didis Pasirinkimas Radio 
Visu ISdirbysClų

ESAM TIKRI, KAD NAUDOSITĖS 
8IAIS MUSŲ BAROENAIS —

— LAUKIAM. 
LIETUVIAKAS RADIO 

PROGRAMAS
Kiekvieno panedėllo vakaru stoties 
WHPC, 1420 kllocykles nuo 7 Iki 8 

valandai vakare.
Kviečiam klausytis—M. P. JAVA-

RAUSKAS Ir J. BERTULIS—savlnln.

CITY UPHOLSTERED FURN1TURE CO.
2314-16 Roosevelt Rd. Tel. West 5743

A World Beater.
r

Vardas .................................
Adresas .................................
Siunčiame per pažta COD

Pinigai gražinami. Jei 
nepatenkintas.

Bea Van 58O-3th Aventie, Nsw York

Apsisaugokite užsikrė
timo! Gydykite kiek
vienų žaizdų arba įsi- 
brėžimų su Šiuo uenuo- 
ddjančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakte
rijas ir gydo. .

PROBAK
ABIEM PUSĖM 

ASTRC8
Geriausias skustuvas
— arba gražiname 

pinigas
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis J mus 
50c. už 5 — *i už 10 

Sempelis — lOc.

PROBAK COftPOKATlON
•m nsst svotu*

IMU SKIN BAU)
BVMnsErac zeim

B itehing, burning skin makes lils 
ontifTihlii, <s, ąuiddysppl; y Žemo, tha

Corning, invisible famUy 
antiseptic. Thousands find that Žemo 
brings swift relief Irom Itching, helps 
to d»w out local infection and re- 
store the skin to normai. For 20 yeara 
Žemo has been clearing up skin, re-, 
lieving pimples, rash and other skin 
irritations. Never be without it. Sold 
everywhere—35c, 60c and *1.00.

t
This new cheese 

treat

Now—Kraft-Phenix’ new achieve- 
ment! Rich mellow cheese flavor 
plūs added health ęualities in 
wholesome, digestible form.

Vėl veeta retains all the valuable > 
elementą of rich milk. Milk sugar, 
caldum and minerals. Etry ont z 
caneatitfreely!

Velveeta spreads, slicet, melta 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.

KRAUT

yelveeta
V The Deliclout New Cbaate Food

—

/



SENIAUSIO CHICAG08 LIETUVIŲ ATSIMINIMAI.

DRAUGAS
statomųjį Brooklyno tiltų 
aš ir keturi kiti lietuviai

Ketvirtadienis, G,eg. 21, 1931

Bet i stumdėliai, tai aišku iš to, kad 
tie- prisidėję prie lenkų jie buvo

šiai patraukėme į Mahanoy Ci jiems vadais. Lenkų Zwiųzko

žiu peržengę, greit pasiekėme 
Hamburgo. O is ten, tai ne
greit teišplaukėme. Mat pini-

t. . . . ..................................... , gus pasidėjome laivų kompa-ls Lietuvos i Amerika keliavo daugiausia jaunimas. Jau- . .. ... . . ..
• i • • r.± » i • • + j i r - v n,3°s oflse» 0 J1* turėjome neminui — gi visadk rūpi ateitis. Bendrai imant dabartine A-, . . v . . . , ...

.. ” . .. . .. . , .. visai mažai, tai kompanijaimenkos lietuviu išeiviia au apseno, o šimtai Amerkos lie-1 . , ,. . . .... ... m,. • • • vupejo musų kisemus paleng-tuviiL jau vra tikri seniai ir seneles. Tokie jau ne viltimi i . _V1 , ...,.................... ... .. . : vinti. Išbuvome tose “kazer-
grazia ateiti save gaivina, o atsiminimais iš praeities. Santai .... ... ~ ,. . .............................................. i , v. . . mėse” apie porų savaičių. Galyra senių ir senelių, kurių atsiminimai yra indomus plačiajai .... , ,. . , . .. . , • .f. ... . ir ilgiau būt pnseję išbūti, jeivisuomenei ir kurie guli sudaryti pusėtinos medžiagos Ame-! . . .... . „ .

. ... . ne vienas atsitikimas. Prie e-
nkos lietuvių istorijai. . ,* . , migrantų namo suėjome vie-

“Draugas”, trf visk,, turėdamas „menėje, ir paskelbė aę Tasai sužinojęs,
seniausių Cbicagos lietuvių kontestų. Pradžioj apsiribuojaiue t,same lietuviai, nuvedė 
Ckicaga, toliau apimsime visos Amerikos lietuvius. |inug pag vien^ pasiturįntį

Lietuviai, patekę laisvon Amerikon, griebėsi įvairiausių krautuvninkų Aleksandrų 
darbų, stojo i įvairiausias pramones, kibo į įvairiausius Krauzų, kurs labai gerai lie- 
biznius. Lietuviai buvo veiklus įvairiose unijose. Tikimės, tuviškai bemokus kalbėti. Sve- 
kad galėsim surasti lietuvių, pergyvenusių audringų Ame- tingai mus jis priėmė. Žandar- 
rikos gyvenimų įvairiose srityse, įvairiais laikotarpiais, nias nuvedęs mus atgal į emi- 
Tikimės, kad šituose atsiminimuose atspindės pergyventos 1 grantų namų, truputį pasikal-
Amerkos lietuvių valandos.

Pirmutinis.
Daugeliui žinomas veikėjas 

p. Antanas Radomskis, “Dr
augo” artimas kaimynas ir 
priedėlius, pirmutinis pasida
lys savo atsiminimais su 
“Draugo” skaitytojais. P-iias 
Radomskis, atsitarnavęs Cni- 

' cagos miesto policmonas ir 
vienas seniausių Cbicagos lie
tuvių politikierių. Nuo senai 
jisai turi artimas pažintis ir 
ryšius su augštais valdinin
kais Washingtone, Springfiel- 
dfe ir Cbicagos mieste. Su da
bartiniu Cbicagos majoru A. 
Cefmaku pasižįsta nuo tų lai
kų, kai jisai buvo policmonas, 
o Cermakas tada pedlevojo 
malkas. Pasižįsta su senato
rium Deneenu, Edward R. 
Litsingeriu, nariu Board of 

, Review ir kitais augštais val
dininkais.
Kiaulių neganęs ponu nebusi.

Šis lietuvių priežodis p-nu i 
Radoniskiui pilnai pritaikin
imas. Jisai kiaules ganyti pra 
dėjo septynių metų sulaukęs. 
Prie to privertė jį jo gimti
nės didelė nelaimė. Kai jisai

VIENAS IŠ SENIAUSIŲ 
LIETUVIŲ CHICAGIE-

ČIŲ.

Antanas Radomskis, išbu
vęs policmonu nuo 1892 metų 

iki 1921. Pasižymėjęs lietu
vių tarpe darbuotojas 
kos dirvoje.

bėjo su viršininkais. To pa- 
j sėkmė buvo ta, kad mus ant 
: i y tojaus paskyrė išplauki
mui”.

Ant jutų.
Apie kelionę per Atlantikų

p. Radomskis štai kaip papa-1 e 
šakojo:

i “Dabai- kai lietuviai ke
liauja į Lietuvą dideliais bu
liais per Klaipėdą, tai giriasi 
turį laivuose lietuviškus kon
certus,. Bet kas žino, kad mes, 
burelift lietdvių ir viena mo- 

I teris, priešaušriniais laikais, 
keliaudami su svetimtaučiais, 
taip užimponavome lietuviš
komis dainomis, kad veik kas 
vakarų džiugonome jomis pa- 
sažierius. Tada, reikia atsi-

tė Pulaskio salę. Amerikoniš
koj politikoj lietuviai ir len
kai ir-gi bendravo. St. Ragai
šis turėjo miesto darbų. Kiek 
atsimenu Ragaišis buvo parū
pinęs miesto darbų ir Antanui 
01szewskiui kurs vėliau tapo 
“Lietuvos” leidėjas ir banki
ninkas. Olszewskio darbas ta
da buvo uždarinėti vandeni 
tiems, kurie taksų heužsimo- 
kėdavo. Lietuviai leido len 
kailis laikraštį “Reforma’’.

“Tuo tarpu lietuvių Cliica- 
goj vis daugiau ėmė atsirasti, 
o lenkai savo Zwiųzke susipe
šė, tai lietuviai savarankiai 
pradėjo veikti visuomeniškoj 
dirvoj.

“Policmonu aš buvau pas
kirtas dar prieš pasaulinę pa- 

T

rodą 1892 m. Pradžioj tarna
vau ant Grand Crossing prie 
75 g-vės ir Dabson avė. Vė
liau buvau paskirtas West Si- 
dėn. Darbų’ gavau iš republi- 
konų administracijos. Demo
kratams viršų /ėmus, buvau 
atstatytas. Bet smarkiai sto
jau už savo teises ir atgavau 
tarnybų, kurioj išbuvau iki 
1921 metų. Taip tai ištarna
vęs 23^2 metų, atsistatydinau.

ty, Pa. Iš vagono mus išmetė 
laukuose, parodę, į kurių pu

sę eiti. Nebuvo/ galima pa
klysti, nes “grinoriškai” iš- 
rodėme, saviškiai greit pažino 
ir patekome pas Kriaučiūnie
nę pietų. O visi buvome per- 
alkę kaip vilkai, pietūs-gi bu
vo tikrai geri. Vakarop jau 
sužinojau, kad ant rytojaus 
galėsiu eiti dirbti. Tai ar rei
kėjo geresnės pradžios nauja
me krašte?”

Į Brooklynų.
“Neilgai padirbėjęs inaino- 

se, vykau į Brooklynų'. Ten 
lietuviai besą be jokio ryšio, 
be jokios dr-jos. Pirmų ten 
dr-jų sutvėrėme vardu šv, 
Juozapo, kurios valdybon ir 
aš inėjau. Tada ėjo ten lie
tuviškas laikraštis ‘ ‘Gazeta 
Lietuyiška”, kurios leidėju 
buvo Mikolas Tvarauskas. 
Tai buvo seniausias lietuvių 
laikraštis Amerikoj. Prie to 
laikraščio bandžiau darbo gau 
ti, bet pasitaikė Dr. Jonas 
Šliupas, kurs ir nukonkuravo 
mane.”

Chibagon.

“Chicagon atvykau 1885 
metais ir apsistojau West Si- 
dėj, kur ir dabar tebegyvenu. 
Tąsyk Cliicagoj įvyko garsi 
Haymarket skerdynė. Į Cbi- 
cago vykau švogerio Pran
ciškaus Černiausko kviečia 
mas. TVįest Sidėj tada buvo 
aftl desetko lietuviškų šeimy- 
hij. Buvo Jonas Jtttkštis, An
tanas Steponavičius, a. a. 
kun. Steponavičiaus brolis, 
Šidlauskas, kun- Steponavi
čiaus švogeris, St. Ragaišis, 
J. Garuckas, Aleksandras Ro
kas, Bielinskis, Malinska, V. 
Vabalas ir keletas singelių, 
kurių tarpe buvo Jonas Ma- 
tukaitis, vėliau tapęs policmc- 
nu. Pirmutinis lietuvis polic
monas buvo Kazimieras Do- 
minskis, Mikolo Meldažio 
žmonos tėvas. Aš buvau tre
čias lietuvis policmonas. Chi- 
cagoj uždarbiauti pradėjau 
cukemėj, kuri tąsyk . buvo 
prie Taylor ir Canal gatvių. 
Ta pati cukernė dabar perkel
ta randasi Argo j.”

Politikoj.
“Lietuvių tada nedaug te

buvo, nebuvo lietuvio kunigo 
ir todėl lietuviai neišvengtinai 
painiojosi su lenkais. Kad lie
tuviai vis-gi nebuvo kokie pa-

vienoj kuopoj St. Ragaišis bu
vo pirm. ir keletą kitų valdy
bos vietų buvo lietuviai ūžė 
mę. O St. Ragaišis Zwiųzko 
Seime per du sykiu buvo iš
rinktas centro prezidentu. Bu
vo dar Unija Lubelska, kur 
lietuviai ir lenkai prigulėjo ir 
lietuviai valdyboj buvo. Toj 
“Unijoj” lietuviai iškėlė 
Kasčiuškai paminklų statyti. 
Lietuviai ir lenkai išvien sta-

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117

"telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak,

Telephone Roosevelt 9090 
Name: S Iki 9 rytą Tel. Repub. 9609

Brldgepott. — P-nai Pūkš
tai gyveiię ant Auburn avė., 
dabar persikėlė į bizniškesnę 
vietų po num. 3318 So. Hals- 
ted st. P-nai Pūkštai turi 
Hemsticbing biznį ir yra “Dr
augo” skaitytojai.

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vldurir.iestyje 
RCom 2414

ONE NORTH LA 8ALLE BEDO 
ONE NOR.TH LA SALLE <3T. 

(CDr. I/B. Šalie and Sladison Sis.) 
Ofiso TeL STATE 2704; 4412

Knygos
DIDELIS PASIRINKIMAS NAUJŲ KNYGŲ

MOKSLAS IR TIKĖJIMAS, didelė knyga, parašė A. Jakštas 
400 puslapių kaina ................................................ $2.0C

ŠVENTASIS AUGUSTINAS, didelė knyga, vertė J. Ke
li uotis, 256 puslapių, kaina .................................. $1.£

BEDIEVIŲ INKVIZICIJA, parašė D-ras A. Makauskas 20c. 
KORĖJOS BROLIAI, apysaka, vertė E. G. Y. kaina 20c. 
JAUNUOLIO LAIV1MAS1S, vei'tė R. Maseina, Jkaina 35c, 
ŠVENČ. ŠIRDIES MĖNUO, parašė kun. Berlioux kaina 35c. 
MARONAS, Jaunasis Libano Didvyris, apyskka iš pasku

tinių krikščionių persekiojimų Turkijoje,’ vertė K.
Zajančkauskas kaina ............................................  15c,

ŽEMĖS ANGELO AUKA, Laisvai vertė K. Čibiras, M, 
I. C. kaina....... /.......................................................... 10c,

EUCHARISTIJA IR DARBAS, vertė A. Maceina, kaina 10c, 
KAPINĖS, parašė kun. D-ras J. Vaitkevičius, kaina 15c, 
ANllELLlS, vertė M. Gustaitis, šiai knygai piešinius it ilius

tracijas darė dali. V. Bičiūnas, kaina ....................  40c,
GARBINGA BUTl TIKRAM KATALIKUI, J. Mačernis 

kaina .................. i..................... .. .. ..  Pf..............................i .. 10c,
NAUJŲJŲ AMŽIŲ ISTORIJA, parašė Dr. J. Totoraitis, 

kaina .......................................... .................................75c,
KRUVINAIS KELIAIS, Manigirdas Dangūnas 4-rių veiks

mų drama, kaina  ............................................ 25c.

ŽMOGAUS TIKSLAS, Devynios Konferencijos, parašė kun. 
Pranas Jakštas, kaina............................................ 50c,

GIESMYNAS, paruošė kun. J. Tilvytis, M. I. Č. 496 pusla
pių knygds formoje, juodais kietais apt. kaina .. $2.(

TEOIjOGIJOS ENCIKLOPEDIJOS KURSAS,, parašė kun. 
Pr. Būčys M. I. C. Lietuvos Universiteto Profesorius, 
246 puslapių kaina ................................................. $1.75

TRUMPA APOLOGETIKA, parašė kun. Pr. Bfičys, M. I. C. 

Lietuvos Universiteto Profesorius, Trecioji pat. laida 75c.
ŠVENTAS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS, gyveninio aprašy 

nias, iš 7-tojo Vokiškojo leid. lietuvių kalbon išvertė, kun. 
kun J. Bikinas, kaina....... . .................. ................... 90c.

PASLAPTIS GYVOJO ROŽANČIAUS, lapeliai, kaina 15c. 
LIETUVOS ISTORIJA, parašė Antanas Alekna, Antra pra

platintoji laida, su penkiais žemėlapiais, kaina........... 80c,
ŠVENČIAUSIASIS SAKRAMENTAS, par. kun. V. šeškeį 

vičius, kaina...................................................................20c,
DIEVO AKYVA1ZDOJE, vertė Byrąs, kaina.................. 40ę
5,(MM) ALKANŲ VYRŲ, vetdtė K. Zajančkauskas M. I. C

kaina.............................z...................... ....................... 15
SIELOS TAKAI TOBULYBĖM, parašė kun. D-ras K. Ma 

tulaitis, M. I. C. gerais apt., 269 puslapių kaina $2.1 
Siunčianti užsakymų, prašomi siųsti ir pinigus.

“Draugas”

J. P. WAITGHES
Lietuvos Advokatas

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 Iki 9 
Subatomis nuo 9 iki 9

52 East lO7th Street
įtampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950—damų Pull. <377 
Miesto ofise pagal sutarti

127 N. Dearborn Street

ketvergals ofisai uždaryti.

t'elėphone Dearborn 0057

F. W, CHERN AUCKAS
ADVOKATAS 

160 Nortli 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)

A. OLIS
A D V O K AT A S

11 South La Salia Street 
ROom 1791 Tel. Randolph 0331

Valandos nuo 9 ryto Iki E vai. vak. 
S2il S. Ifalsted St. Tel. Victory 05ĖŽ 

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. Ir Subatos vakare

U V. GHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS
Ofisas 2221 W. 22nd Street

Telefonas Canal 2552 
Trečiadieniais Ir Penktadieniais

vakarais namie pagal sutarti.
6503 So. Campbell Av6uue

Telefonas Republic 4499

politi- j minti, nubūdavo tokių prtt- 
mOgų rbngialuk pasažlfcriatUs, 
kaip dabar. Nors kelionės bū

davo labai ilgos, mes plaukė
me bet 21 dienų, bet pasažie- 
riams palinksminti iš kompa
nijos pusės veik nieko nebu-

r '
davo daroma. Tai pasažieriai

—e.
met kartų Dumčius atėjo Rau- 
iynų mobilizuoti į sukilėlių ar
mijų, tai motina su mažu An
tanuku pasislėpė sode agrastų 
kilimuose. Vėliau kuomet pas 
Raulynų Radomskį susirink
davo kaimynai ir giminės, tai 
jaunas Antanukas prisiklausė

metų ir apie tai, kaip buvo 
turėjo septynis metus amžiaus '“Polska v mleke proklebona”. 
tai sudegė rudens laiku, kai i Apie Ameriką,

visi javai buvo suvežti, jo' Jaunas An|ianas apie Ame-

šio to patys prasimanydavo. 
Buvo susidarius šiokia tokia 
muzika. Bet ji nusibosdavo, 

įvairiausių Įvykių iš sukilimo į tfes lietuviai iširįsome ir už-..... i
(traukėme lietuviškas dainas. 
Greit atkreipėme visų domę

gimtinės kaimas Degučiai, ku
rie randasi šalę Mariampolės 
miesto.

Gimė Lenkmety j.
P-no Radomskio gyvenimas

rikų išgirdo nuo įvairių kai
mynų ir giminių ir nuo Ma
ri abipolės žydų. P-nas Radoin- 
skis sako:

“Yra galimas daiktas,

į save ir buvome kviečiami 
kasdien dainuoti. Susirinkda
vo klausyti ne vien trečiosios 
klėsbs pasažieriai, bet antro
sios ir pirrilbsios. Ant tilto 
stovėdamas kapilbftds ir tas 
gėrėdavos! ir mums plodavo.

buvo audringas nuo pat jo j kad Lietuvos žydai pravedė Daugiausia dainavome
gimimo dienos. Gimė jisai 
taip vadinamame Lenkmetyje, 
1862 m. Tėvas jo Raulynas 
buvo šaltyšius, o krikšto tė
vas Antanas Dumčius buvo 
viehas iš sukilėlių vadų. Kuo-

PILNAS EGZAMINAS 

15.00 TIKTAI $9.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusltolhklt. DM Mkit pa*

tikrą specialistą, ne paS koki nepa- 
tyrėl|. Tikras specialistas, arba pro
fesorius. neklaus Jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bat pasakys pats, 
po pilno tSegzamlnavlmo. Jus su
taupysit laiką Ir pinigus Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt Jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradyunut žmogaus kedks- 
mingumų.
‘ Mano Radio — Scopo — Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas baktęriologiSkas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves. Ir jeigu a£ paimsit) 
jus gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryi ums taip kaip buto 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų skil
vio, žarnų, Inkstų, odos, kraujo ner
vų, Širdies, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užslsenėjustą, Iš
kerėjusią, chronišką ligą, kuri ne- 
pasidavė net gabiam Šeimynos gy
dytojui, neatldėltokit neatėję pas 
mane.

DR. J, E. ZAREMBA

SPECIALISTAS , • 
Inėjlmaa Rūmas 1018

20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės 
Ofiso Vaiandor' Nuo 10 ryto iki

1 po plet. Vakarais nuo S iki 7 
Nedėliotais nuo 10 ryto Iki 1

po plet

kelių lietuviams į Ahierikų. Iš- nakėelu 
eivija iš Lietuvės turbut pra- užšalo ” 
sidėjo fi.UO žydų.”

P-nas Radomskis Lietuvą 
apleido 1881 Įlietais sulaukęs 
18 metų savo amžiaus.

“Mano kelionė į Ameri
ką”, pasakoja p. Radomskis,
“buvo smagi ir atmintinomis 
avantiūromis pilna. Keliavo
me ttise — aš, Jonas Storpir
štis ir siuvėjas Pius Barzdai-, 
tis. Visi drąsus, linksmi jauni 
vaikinai. Į išleistuvės buvo su
ėję daug jaunimo. Buvo raitų 
ir važiuotų. Gerai paužę, lei
domės kelionėn. O čia pat tik 
antroj pusėj Šešupės kranto' 
pah Matulevičius, arcivyskupo;
Jurgio Matulevičiaus tėvus, 
buvo vestuvės. Mes amerikon- 
tai i r užsukom į vestuves. Bu- j 

vome maloniai priimti, pavai-s 
sinti. Tuo laiku busiantysis 
arkivyskupas buvo dar jaunas i 
vaikutis. Keliaujant toliau, j 

Raibikių kaime, vėl užtikome 
vestuvės. Ir ten užsukę gerai 
pasilinksminome. Pasiekę Vir
balio, radome jomarkų ir pas 
tetų (motinos brolį) vėl pa- 
baliavojome. Laimingai rube-

ir “Šaltai rudenis

Antfetikc.
Kai galų galfe pasiekėme 

Nėw York o, tai įstabiausias 

buvo daiktas pamatyti tada

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
TISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCllES BROLiy RAŠTINĖJE
52 E. 107 Bt. KAilųfos Michigan Avenue

Telefonas Pallman 5950
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs 

patarimai, Visi rašto darbai, ir tt.

A. A. S L A KIS
ADVOKATAS 

Ofisas vldurmiestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washlngton St.

Cor. Washlngton and Clark Sta 
Ofiso Tel. Central 2979 

Namų Tel. Hyde Park 3396
—*

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois

itltt and Ruilll —. Whatevcr tt W$s in thc Sotfc It Certainly Had thc.Kick, AH Rightt
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lt fllTT,
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C H I C A G O J E
IS ‘GEDIMINAS’* 

BOS IR PASK.
SUS-MO.

STATY-
B-VES

kaip tai dvi geležinės saugu-

da raštinė uždaroma G vai. 
vakare.

“Gediminas” statyboj ir 
skolinimo bendrovė laikosi o-

mo šėpas, skaičiavimo mažini), j balsio “savas pas savi)”. Vi

Brighton Park. — “Gedimi
nas” statybos ir skolinimo 
bendrovės metinis narių susi
rinkimas įvyko gegužės * 15, 
Nekalto Prasidėjimo P. M. 
parapijos svetainėj.

Susirinko gana skaitlingas 
būrys narių — dalininkų.

Bendrovės prezidentas p. 
J. Sadars atidarė susirinkimų 
ir pakvietė visus susirinkusius 
ramiai- ir domiai klausyti pra
nešimų, o paskui tarti žodį dėl 
bendrovės labo ir jos veikimo 
tolimesniam laike.

Išrinkus įvairias komisijas, 
sekretorius p. J. J. Palekas

pertvaras (partitions) ir kito 
kius reikalingus raštinei įren
gimus, kurių vertė įkainota 
$678.90.

Toliau sekė įvairių komisi-

si direkcijos ir valdybos na
riai yra lietuviai.

Bendrovės atliekami nuo iš-

savininkas yra lietuvis, o suži
nojęs kiekvienas geras tėvi- 
nainis pasidžiaugs, nes geri 
tėvinainiai džiaugiasi saviš
kių pasisekimais ar tai spor
to, ar tai mokslo, ar tai biz
nio srityse.

P-nas Vincas Paukštys yra

Tol. Canal 4764

perskaitė nutarimus iš bnvu-Įjy

mokėjimų pinigai yra laikomi ne vien. geras biznierius, bet 
visiems gerai žinomoj Lietu- rėmėjas savo brolių einančių 

jų raportai ir pranešimia iŠ vių bankoj — Universal State augštus mokslus. Du jo bro- 
nuveiktų darbų per pereitus
metus bendrovės labui. Visi 
raportai priimti vienbalsiai.

Po to buvo rinkimas direk
torių, kuriu tarnyba buvo pa
sibaigus. Išrenkama du naujų 
direktorių, būtent visiems ge
rai žinomų siuvėjų ir drabu
žių valytojų p. Antanas P,
Lukošių ir p. Zigmontų Kū
kalį, plačiai žinomų veikėjų 
pirmiau gyvenusį Brighton.
Parke, o dabar West Pullman,

Bank, ant 33 Street ir Hals-liai Juozas ir Bronius yra j 
ted gatvių. , klierikai, trečias brolis Kazi-

Paskolos ir reikalingos pi- mieras yra Lietuvos universi- 
nigines pagelbos pirmoj vietoj tete Kaune, ketvirtas Antanas 
yra teikiamos lietuviams, tai- j mokinasi Kauno ginmazi- 
gi ypatingai vietos lietuviai joj. Penktas brolis Jonas jau j 
privalėtų remti šių bendrovę,1 yra kunigas, bet išvykęs yra 
nes tai yra viena iš tvirčiau- siekti augštų mokslų į Holan- 
sių bendrovių Brigbton Parke, dijų, į šv. Ignaco Kolegijų, 
Ypatingai lietuviai kviečiami Valkenburg mieste. Jisai yra 
skatinti savo vaikus prie tau- jėzuitas. Pastarajame savo 
pymo. 'laiške jisai savo broliui Vin-

Užrašykite jiems bent po 25 cui šitaip ršaė: “Po ilgų, ilgų 
centus ar daugiau savaitinio ilgesio ir mokslų metų parva-

šio metinio susirinkimo 1930 taupymo knygutes, o pamaty-
m.

Toliau sekė pranešimai vai
1931 ir 1932 (iki kovo ^1)>'site, kaip greitai kiekviena

direktoriais yra sekantieji:
dybos ir direktorių. Pasirodė,'Sandais, piezidentas, 
kad bendrovė, nežiūrint bedur : ^ltozas Pakilias, sekietorius,
. - . , . , ‘ P/viriltiki AT Snutau i vrliTiiSlVnK •

jūsų vaikas turės po $100.00 ir 
daugiau sutaupęs, o kada už-

ži uosiu šių vasarų namo bent 
dabar atlaikyti ir atšvęsti sa
vo užsilikusias primicijas. Jei
gu Dievulis padės ir Broniu-

DAKTARAI:

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

Ilt OB8TKTRIKAS
Gydo staigias Ir chrouiškas 

▼yru. matarų ir vaiku
DARO OPERACIJAS

Ilgas

Ltgonlue priima kasdieną ano 
pietų Iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis Ir seredoiuls tik 
Ūkai no ausi ta r ua 

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

CHICAGO

Telefonas Grovehili 8381

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM

2415 W. MARQUETTE ROAD 
Ofiso Valandos)

Nuo • — 18 vai. ryto. Nuo 1 vai.—
4 ir 4:80 Iki 8 vai. vakaro. 

Ssredomts nuo 8 — 18 vai. ryto
Nedėliomis pasai sutarti.

Tol. Dearborn 1888

DR. BEN J. W. MACH,
DKNTISTAS

Sulte 1920 The Pittafleld Bldg.
55 E. WASH1NGTON ST.

Ofiso Tcl. Vletory 4888 
Rezidencijos Tel. Orelei 8181

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—8 po plet, 7-8 vak. 
Nedėliomis ir Šventadieniais 10-18

Tel. Prospect 1157

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

Vai.: 3-4: 7-8 vai. vak. Ned. 11-12 d.

SVARBI ŽINUTE

DR. M. T. STRIKOL’iS
Lietuvis Gydytojas ir Cbi-

DR. J. J. IŪWARSI1S
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W.63 Street
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospeot 1088
Realdenclja 88(8 Bo. LeavtM St 

Tel. Caaal 8880
Valandos 8-4 po pietų Ir 7-8 v. v. 

Nedėlloj pagal susi tarini*

Tel. Lafayette 8788

DR. A. J. JAVOIŠ
▼OI.: 8 Iki 8 po plotų. 7 Iki I vak 

Offiee: 4459 S. California Avė
Nedaliojo pagal sutarti

Tek Wentworth 3000

Bei. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTOS 1
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STRESE! 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai/vakarę

Povilas M. Smitas, iždininkas; 
Jonas Žiauberis; Juozas Vili- 

tinė apyvarta buvo $187,646.-Įluas5 Juozas Klapatauskas; 
91. Bendrovės turtas, užbąigus, uozas Advokatas,
metus kovo 31, 1931 m., buvo-®*41, *Jav°is> Juozas Vals- 
$ 186,875.83*/2. Sulyginus sn'kisl Juozas C. Eacher; Anta-
1930 metų apyvarta bendro-‘nas Lukošius ir Zigmontas
vės turtas užaugo per $8,458.

bės ir sunkių laikų, paaugo 
kaip nariais taip ir turtu. Me-

Kūkalis.
82. Bendrovės susirinkimai lai-

baigs pradinę mokyklų, kaip'kai su Juozuku parkeliauti šių 
bus malonu, kada reikės kel-! vasarų, tai jiedu jau galės bū
tis į aukštesnę mokyklų, tu- i ti diakonais, o Antanukas su 
rėti pinigų. Sūnūs ar dukterys . Kazimierėliu patarnaus kartu i 
turės sutaupę po keletu šim- prie iškilmingųjų šv. mišių. Ži 
tų dolerių ir galės siekti aukš- noma, seniesiems tėveliams 
tesnio mokslo be sunkenybės tai butų didžiausias jų gyvo- 
tėvams. Taipgi jaunuoliai, ku- nimo džiaugsmas pamačius 
rie jau pradeda dirbti, turėtų * prie Viešpaties altoriaus net 
ypatingai atsiminti tų gražų'penkis savo vaikelius... Be to

ltes. Phono 
Englcvvood 6641 Office Phone
Wentworth 3000 Wentworth 3000

DR. A. RlMgGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

rurgas perkėlė savo ofisus į Ofia° Bouievard 6913 
naujų vietų po num. 4645 S.
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir

Res. Kennrood 8197

Bendrovė laiko savo raštinę k0U1į kiekvieno trečiadienio
I>o numeriu 4425 S. Fairfield 
Avė. pačioj Brigbton Park ko
lonijos širdy. Bendrovė turi 
nuosavus raštinėj rakandus,

vakarų nuo 7 iki 9 vai. Raštinė 
atdara kas dienų nuo 9 iš ry
to iki 9 vak., išskyrus pirma
dienius ir ketvirtadienius, ka-

t
JURGIS JANUŠKA

mirė Geg. 18 d., 1931 «n. 2:15 
vai. po pietų. 44 metų am
žiaus. Kilo iš Kauno Red., Pa
nevėžio Apskričio, Gelažių 
Parap. ir Kaimo. Amerikoje 
išgyveno 20 metų.

Paliko dideiame nuliudime 
dvi seseris; M ar ei joną. Zubavi- 
čienę ir Ceciliją Galinienę, ir 
du švogeriu: Amerikoje, o Lie
tuvoje motiną^ ir gimines.

Runas pašarvotas graboriaus 
Lachavičius koplyčioje, 1439 
So. 49tl. Ct Cicero, III. Laido
tuvės įvyks Pėtyčioje Gegužio 
22 d. 1931. Iš koplyčios 8:30 
vai. bus atlydėtas j šv. Antano 
par. bažnyčią, kurioj Jvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po paimaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:
Seserys, ivogeriAl Ir Giminės 

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Lachawich ir Sūnūs, Telefonas 
Rooscvelt 2515

FILOMINA 
SHUKAITĖ

mirė geguž. 18, 1931 ui. 10:40 
vai. ryto 10 metų amžiaus. 
A. u. Filomina gimė rugsėjo 15, 
1920 m. Chicago, Iii.

Paliko dideliame nuliudime 
ntotiną Oną po tėvais Dišaitė, 
tėvą Juozapų, seserį Oną, 3 dė
dės Petrą. Mikolą ir Antaną 
Dišius ir dėdienę Emiliją Di- 
Slenę, ciocę Julijoną ir dėdę 
Karolį Adamonus ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2843 W. 
38 st. Laidotuvės Jvyks pėtny- 
čioj, gegužio 22. Iš namų 8:30 
vai. bus atlydėta į šv. Agnieš- 
kos (39 St. ir Washtenaw avė.) 
bažnyčią, kurioj įvyks gelulin- 
gos pamaldos už velionės sielų. 
Po pamaldų bus nulydėtas J Šv. 
Kazimiero kapinės.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažįs
tamus dalyvauti šioso laidotu
vėse.

Nuliūdę:
Tėvai, Dėdės Ir Giminės. < 

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikia, Tel. Yards 1,741.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

f X
M
Kė .j-fi

ii* i A

r. '

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramųĮ 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingai.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas

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

6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Bouievard 7820. Na
mai: 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 iki S po

pietų ir 4 iki 8 vak vakare 
Res. 3201 S -WALLACB STREET

I ir seselei Onutei gal galėsiu su 
įteikti šv. moterystės sakramen 
!tų.”

Dabar grįžkime prie p. Vin
co Paukščio, restorano savi
ninko. Jo įstaigoj žmonės vi- 

Bridgeport. — Pravartu už- J suomet randa madagų patar-

jaunutį taupyti.
J. J. Palekas.

MAŽA1 ŽINOMAS BIZNIE
RIUS.

Phone Lafayctte 9710

DR. F. S. SZYMGZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4454 SO. AVOOD STREET
Vai.: 1 — 4 v. y. ir 6:30 — 9 v. v

Tel. Heinlock 8700
Rez. Tel. Prospect 0010

_ DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 

Ofisas 6185 South Kedzie 
Rez. 6622 S. Wihpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

OFISAI:
4901 - 14 St. 2924 WąsUngtaa
10-12, 2-4. 7-9 13-2. 4-4. Blv*
Tei. Cicero 682 Tel. Kedzie 2460-2451

DR. S. A. DOWIAT |
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Rezidencija 

4729 West 13 PL 
Tel. Cicreo 2888

Nedėllamle
Susitarus

j lietuvių duonkepių. Prie resto- 
Įrano dažnai tenka matyti 
duonkepio Aleksos automobi
lius su duona ir keikais.

Apie tokį tai biznierių ne
daug kas težinojo, nes. p. Vin-

siaiiuti .apię mąžai Įiam žino- navimų ir gerus valgius. Pat4 
mų biznierių p. Vincų Paukš- j suomet randa mandagų patar
tį, “Chicago Restauranto” į kukorius virėjas ir todėl i cas Paukštys yr^T ramaus bu 
savininkų. Tasai restaurantas žino, kaip prižiūrėti, kad įmogUS jr rūpestingai pri-
randasi po num. 3457 So. Hal-
sted st., arti 35 g-vės. Tasai
restaurantas moderniškai ir'vidaus dailiai atrodo. Jo kos- 
dailiai išrodo iš lauko ir iš tomerių didžiuma yra svėtim- 
vįdaus. Nedaugelis težino, kad taučiai. Duonų ir keikus var
to gerai išrodančio restorano toja savo restorane imtus iš

giai būt tvarkoj. Pats ręsto-. ,įurįs sayo biznį 
' runas, kaip iš lauko, taip ir iš Rap.

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

GRABORIAI:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAM LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad prlklau- 
aau prie grabų 18- 
dlrbystės.

OFISAS
448 Weat 18 Street 
Teist Canal 4174 
SKYRIUS: 8888 8. 
Halsted Street, Tel. 
Vletory 4088

AKIŲ GYDYTOJAI:

A. L. DAYIDONIS, M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUB 

Tel. Kenwood 6107
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryto: 
Nuė t Iki 8 valandai vakare

Apart šventadienio Ir ketvlrtadianlo

Ofiso Tel.
. Ofc ir

Vletory 8687 
Rez. Tet Hemlock

DR. J. P. POŠKA
8874

OF. 8133 S. HALSTED STRETT 
KEZ. 4504 S. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 8-12 rytais; 7-9 vak. 3-ro Of. 
Vai.: 8-6 po piet Utarn. Ir 8ubat. 
8-6 vak. Šventadieniais pagal sutartį

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dienų ir naktį 
Virginia 0036

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

DENTIST AI

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija: 6628 So. Richmond Avė.

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

Nedėlloj pagal sutartį

.Z

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoFpigiausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt. 2515 arba 2510 

2314 W. 23rd PL, Chicago

SKYRIUS
1439 S. 49 Court, Cicero, UI. 

Tel. Cicero 5927

DR. VAITUSH, OPT.
Phone Bouievard 7042

DR. G. Z. VEZELLS
DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė.

Arti 47 Street

Tel. Canal 0357 Rea Prospect 6688

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1881 gOUTH HALSTED ST.

Phone Bouievard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas* Ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

O t I s • ■
4603 So. Marshfield Avenue 

Tel. Bouievard 8877

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Tahnaa! Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS Tlt

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKOBAS ~
UBTUVIS GRABORIUS 

Didelė graši koplyčia dykai 
718 WE8T 18 STREET 

Tel. Itooaevelt 7688

I. j. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VEDRIA8 *
1650 We*t 46th St

ka. Chicago, III.

\ LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins aklų įtempimą kuris 

erti priežastim galvos skaudėjimu, 
svaigimo, aktų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karštį. Nulmu 
cataractus. Atitaisau trumpą regy*- 
tę Ir tolimą regystę.

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

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiama

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va- 
■ kare. Nedėliotais auo 10 ryto Iki 13 
po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAIS© I TRUM
PA LAIKA SU’NAUJU 78RADIMU
Daugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S ASHLAND AVĖ.
Tel. Bouievard 7589

Tel. Canal 4282

DR. G. I. BLOŽIS
DENTI8TAS

2201 WEST 22nd STBEET 
(Kampas Leavltt St)

Valandos Nuo 9 Iki 19 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Beredoj pagal sutartį

Idencija 4(00 So. Artesian Are 
Valandos 11 ryto Iki 9 pe pietų

8 Iki 8:84 vakare

fceL Tardz 1829

DR. G. SERNER
UUTUV1B ADŲ SPECIALISTAI

Kampas 44th Ir Paulina Bta 
Tel. Bouievard 6848 . 8418

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

Ofiaaa ir Akinių Dirbtavš
750 West 35th St.

Kamp&a Halsted St. 
Valandos: nuo 10—4; nuo 8—8 

NedSliomis: nno 10 iki 12.

Bouievard 7689
Rez. Hemlock 7(91

DR. A, P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto Iki S vakare

Ree. Tel. Mldtrzy 6518

DR. R. C. GUPLER
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS 
Oekley Avenue Ir 34-tas Street

Telef. VTllmette 19F Arba 
Caaal 1712

Valandos: I iki 4 p. p.
tr Ketvertais vakare

L

TeL Cicero 1344

0R.6USSEN /
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien auo 14 v. ryto Iki 4 
vai. vakare

Nedėliomis pagal sutarti 
4847 W. 14 ST. Cicero, HL

OR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą pe numerio

<729 80. ASHLAND AVB
SPECUAUaTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligą 
ryto nuo 10—12 nuo 2—4 S*Vai.

pietų: 7—4:20 vakare 
Ne d 41 tomis 10 Iki 18

Telef. Midway 2880

Tel. Lafayctte 6820
Rez. Grovehlll 2940

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-Ray A Ges
4193 ARCHER AVENUE

Vai.: 9-9 Nedėlloj pagal sutartį

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgai 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

ResidencIJee Tek Plasa 2104

VALANDOS: 
Nuo 14 Iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 1 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 14 iki 13

»



DRAUGAS Ketvirtadienis, Geg. 21, 1931

P-lė Antanina Krotkaitė ištai
sė puikią vakarienę.

P. Jonus įtrotkus yra Met
ropolitan State hankos vice- 
prez., senas West Side veikė
jas ir pasižymėjęs labdarys, deklemacijų, smuiko solo, dai-'nuoja. O daina visus gaivina,

Visi vaidintojai stengėsi tikėsite, tas moterų choras LAIŠKAI PAŠTE
kuo geriausiai ir, pagal savo 
išgalės, atliko sunkias užduo
tis.

man geriausiai patiko. Tai 
nėra jokios profesionalės, 
bet paprastos lietuvės atei-

Buvo ir kitų pamarginimų:' vės ir tikrai lietuviškai dai-

daug aukojus kultūrinėm įs
taigom.

SVEČIUOSE NORTH 
SIDEJE.

Netikėtai teko būti Nortb 
Side gegužės 10 d.

nų.
Cbicagiečiams gerai žino 

nias dainininkas tenoras A. 
Į Kaminskas gana vykusiai pa- 
I dainavo keletą liaudies dai
gelių. Kalbėjo p. Kaminskie
nę, dainininko žmona. Agita- 

'vo už Moterų Sąjungą. Gai-

dčiugina. Tad, moterys, ne
liaukite dainavę!

Po programo prasidėjo lie
tuviški šokiai.

Žmonių buvo nedaug, tur
būt, todėl, kad lietus kenkė.

1 Astrauskui Just.
10 Dulevičiui Vladui 
32 Rudžiui Antanui 
38 Slotkui Stelini

Pasidėkavojant ponams Sa- la, kad mažai moterų buvo. 
lukarns, svečiavomės pas p. .O p. Nausėdienė neatvyko kal- 
Kregždienę, veiklią moterį į bėti.
šioj kolonijoj.

Tą patį vakarų vietinė Mo- 
įterų Sąjungos 4 kuopa turėjo 
j vakarą parapijos svetainėj.

Vakaro programėlis buvo 
pritaikintas “Motinų Dienai”.

i Ant galo moterų choras pa
dainavo keletą dainelių, po 
vadovyste p. Maskolaičio. Ir,

Esu priverstas parduoti 1930 
metų Chevrolet Six, 4 durų 

i Vaidinta veikaliūkas “Bran- sedaną. Randasi pirmos kle-

Atvaizde parodoma Įėjimas 
į naują Vytauto parką, kuris 
randasi prie 115 gatvės tarpe 
Crawford ir Cicero Avė. ir 
kurio atidarymas įvyks atei
nančią nedėlią, gegužės 24 d. 
didelėmis iškilmėmis.

Prie “geito” matome “ka
są”, kur bus pardavinėjama 
tikietai. Toliau kairėje mo
demiškas restoranas, da to
liau matosi baigiama “ice 
eream parlor”. Už restorano 
tolėliau yra didelė šokiams 
salė. Kairėje tarpe šimtame
čių medžių, po kuriais jau

sustatyta 150 naujų stalų su 
suolais, yra namas, o už jo 
modemiškas “baras” ir “bow 
ling alley.” Kairėje yra pa
ruošta “space” mažiausiai 
500 automobilių, o dešinėje 
toliau baseball aikštė.

Iškilminga parko atidarymo 
programa įvyks po pietų. Bus 
iškelta J. A. V. ir Lietuvos 
vėliavos. Dainuos jungtinis iš 
visų parapijų choras (arti 1,- 
000 narių). Kalbės įžymūs kai 
bėtojai. Bus baseball rungti- 
nės. Po visą parką Peoples 
Furniture kompanija išvedžio

jo garsiakalbius, taip kad 
“Draugo” ir Peoples Furni- 
ture Co. programa 2 vai. po 
pietų ir iškilmių programa 
bus visam parke girdėti. Prie 
papso ir sendvičio linksmoj 
draugijoj visi galės klausytis 
žavinčių lietuviškų dainų ir 
gražių kalbų.^ 10 muzikantų 
benas salėj gros šokiams.

Taigi, ateinančią nedėlią vi
si Cliicagos ir apielinkės lie
tuviai “iš dugno” į Vytauto 
parką. Šv. Kazimiero kapinių 
direktoriatas pasiruošęs priim 
ti kad ir 50,000 svečių.

Igusai pabučiavimas”. Ir tik
rai buvo brangus ponui direk 
toriui; turėjo vaidinti lioka 
jaus rolę.

sos stovy, kaip naujas, mažai 
vartotas. Kaina $400, įmokėti 
$150, likusius per 12 mėnesių. 
Tel. Hemlock 8716.

R, ANDRELIUNAS
(Marąuetie Jeweiry & 

Radio)
Užlaikau visokių 

auksiniu ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio, pianų rolių, 
rekordų ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
ir muslkos instru
mentus.

ATVYK8TA ARTISTAS
JURGIS KARUŽA

J Ohicago su savo teatru

4 dideli aktai, Juokingi ir stebėtini, 
pažiūrėti bus įdomus dalykas Karu
ža pasakys bile kuriam žmogui kaip 
surast savo laimę. Jeigu turi min
tyje kokį dalykų, klausk Karužo-jis 
atspės apie kelionę, giVnines, žennt- 
vę, ar jūsų pati ar vy.ras arba mer
gina ar vaikinas yra teisingi. Neda
ro skirtumo kų norite žinot, klaus
kit Karužos — Jis viskų žino, vis-

2650 West 63rd St. Ohioago k» lr visk* pasako-
Telefonas HEMLOCK (ISO PENKTADTITNV.TE, GEG, 22

I S B B N D A V I M m i7ie’ ®V' T‘ ’ J080® W<*' 
- bash Avė., 8 vai. vakare.

AUTOMOBILIAI
Rooming house, 24 kamb. mieg. ir 

valg.; ,visas užimtas. Išvažiuojam,
pigiai. $600. 9 No. Bistaop St.

GEGUŽIO 27 DIENA

Šv. Kazimiero par. svetainėje,

C H I C A G O J F
WEST SIDE ŽINIOS. ,nių procesijai, kuri rengiama 

________ birželio 7 d.
X Westsidietės O. Skir- x West Sidės šeimininkės 

muntienė ir E. Taratiltienė su Vytauto parko atidarymo iš-
Vyčių ekskursija rengiasi Lie 
tuvon keliauti.

X O. Rusienė savo namuose 
laiptais eidama paslydus puo
lė ir susilaužė mentije rankos 
kaulą. Gydosi namieje.

X Šiandien. Vyčių 24 kp. 
Aušros Vartų svetainėje susi
rinkimas tuojau po gegužinių 
pamaldų.

X Altorių Puošimo draugi
ją savo ekstra susirinkime ge
gužės 19 d. nutarė kuogra- 
žiausiai išpuošti bažnyčią Si
dabrinio Jubiliejaus Devinti-

kilmėje ateinančiame sekma-

sos są'jungietės ir viešnios 
bei svečiai kviečiami atsilan
kyti. Bus daug gražių dova
nų.

X Pereitą trečiadienį pp. 
Krotkai buvo suruošę savy
bės susėjimėlį, kuriame daly
vavo Metropolitan State ban-

dienyje turės puikiai įtaisy- T n
... * j ko kasininkas p. J. Brenza,tą restoraną ir visiems gar-i

džiausiu valgių pagamina i "^statininkas p. Mackevv
X Šiandie pas pp. Jasnaua-1fius su dukterim’ bizni<!ri>i P- 

kus (kamp. W. 22 ir So.! šuleib Jasnauską, Aitučių, Za- 
Oaklėy) įvyksta graži Moterį latorių šeimos, pp. Sakalų šei- 
Sąjnngos “bunco party”. Vi- ma, pp. Valonis ir Mikulėnas,

&TAI KUR GERA IR PEL
NINGA PROGA

Reikalingas partneris prisi
dėti prie įrengimo puikiausio 
DARŽO su MAUDYNĖMIS ir 
kitais pasilinksminimo pato
gumais. Vieta randasi netoli 
CHICAGOS, kur yra patogu j 
privažiuoti iš visų kraštų mie
sto automobiliais ir gatveka-Į 
riais. Žemė suvirs 100 akrų 
puikiausių mišku ir tekančiu 
šaltinio upe, jau nupirkta. Bus 
geriausios šaltinio maudy
nės ir pasilinksminimo vieta, 
kokia randasi apielinkėj Chi- 
cagos. Įrengus tokią vietą ga
lima drąsiai tikrink kad bus 
pelningas biznis. Vienam yra' 
gera proga prisidėti prie virs 
minėto biznio. Platesnes in
formacijas suteiksime priva- 
tiškai. Atsišaukite ftuojaus.

M. ROZENSKI & CO. 
6812 So. Westem Avė.

Tel. Procpect 2102 
Chicago, III.

I DIDELIS PAVASARINIS 1

PIKNIKAS
— Rengia —

A. L. R. K. Labdaringoji Sąjunga

Snbatoj, SejĖS-Maj 30 d., 1931
VYTAUTO PARKE, 115 gatvė

Prasidės Po Pamaldų šv. Kazimiero Kapinėse.
Pavasario saulutė jau sušildė šaltą žemelę. Po žiemos 

šiurkštaus oro džiaugiasi žmonės, kad gali išvažiuoti už 
miesto ir atsigaivinti tyru oru.

Tai Labdaringoji Sąjunga suteiks jums progos kuoge- 
riausia laiką praleisti smagiausioje vietoje patogioje 
dienoje. VAINIKŲ DIENOJE, GEGUŽIO 30 D. minios 
manomų suvažiuoja į Šv. Kazimiero, kapines. Taigi tuoj 
po pamaldų kapinėse ten pat esa’nčiame VYTAUTO 
PARKE įvyks didžiulis šaunus piknikas. Taigi j jus 
broliai ir seserys atsišaukiame ir kviečiame atsilankyti į 
tą pikniką smagiai laiką praleisti ir Lnbdarihtfos Sąjun
gos darbus paremti.

Štai Labdaringoji Sąjunga, pastatė Šv. Kryžiaus ligo
ninę, nupirko ūkį iš 141 akerio, kur bus pastatyta našlai
čiams ir seneliams prieglauda, PIKNIKO PELNAS EIS 
MINĖTO ŪKIO NAUDAI.

Piknikai bus puikiausias. Dalyvaus Vyčių baizbolo 
tymas, dalyvaus garsūs ristininkai, bus didelis bazaras, 
kur bus gyvų kiaulių, vištų, žąsų, avių, ančių i» t.t» Ga
lima bus lošti golfą, tenisą ir t.t. Bus traukiami judo- 
mieji paveikslai. Labdaringoji Sąjunga pasistengs visus 
svečius maloniai priimti ir užganėdinti.

Tai visus širdingai kviečiame į mūsų pikniką. Valdyba 
MiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiii

L
imte

WILLYS KNIGHT 
WILLYS 6 IR 8

Taipgi didelis pasirinkimas vartotų 
karų už labai mažų kalnų. Norėdami 
pirkt pigiai gerų karų kreipkitės į 
mus. Taisymo skyrių veda gerai pa
tyręs mekanikas J. MENZOR.

White Sox Motor Sales
A. Jankaitis, J. Bagdonas, pardavėjai 

S. Rumchaks savininkas
610 WEST 35 STREET

Tel. Tards 0699

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS

$275 už grocernę, 3 gyv. kamb. ly 
Rendos $16 mėn. i4u w. i4 st. o vai. vakare, Gary, Ind

IVAIRUS PARDAVIMAI
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai

prašau atsilankyti ir pamatyti nau- TURIU parduoti šių savaitę 5 kam- 
jus 1931 NASH automobilius su vė- y,arių gražius ir gerus rakandus, 
liauslos mados automatiškais įtai- kaurus, elektrikinį radio, lempas ir 
sytnais, sport Royal tekiniais ir ki- tt 8U dideliu sa.u nuostoliu iš priė-

į tais ištobulinimais, kokius tiktai 
NASH taip gali įrengti už tokias 
prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avenue

Lafayette 2082

MES ŽINOM, U REIK DARYTI
Ar jus patenkinti su savo karo eisena ir greitumu? Jei ne, 

tai mes galime Jūsų karui grųžintl pep, jėgų ir ekonomijų. Specija- 
liai įrankiai, tikros 0Uya dirbtuvėj Išlavinti darbininkai pajėgs 
jūsų senų karų padaryti kaip naujų. Lalks nuo laiko carbureterlo 
apžiūrėjimas Ir - Išvalymas sutaupys Jums pinigų.

MARVEL & JOHNSON GARBURETER SERVICE
2426 PRAIRIE AVENUE

Esame pųsljengę taisyti Buick, Nash. Hudson & Essex, Oakland 
Ir Pontiac, -Oidsmohile. Viking, Oraham-Palge ir kltua

ĮVAIRŪS KONTRAK TORIAI:

Pbone Virginla 2054

JOSEPH VILIMAS z
NAMU STATYMO KONTRAK

TO RIUS
4556 S. R0CKWELL ST.

W. BENECKAS
Peiktuoju, popieruoju, grei- 

nuoju. Seną varnišių nuimu 
nuo visą medžią. Šaukit

Lafayette 7554

žasties perski rų. Rakandus varto
jau 4 mėnesius. Veikite greitai. 6334 
So. California Avė.

AR IEŠKAI INEIOV?
10 apt. namas, 8-3 kamb. su forn., 

2-5 kamb. be forn. Mainysim J rez. 
ar 2 flatų, eųuity $22,000. Ineigų 
$450 mėn. Pasaulinės Parodos dis- 
trikte. Agentų nereik 1139 E. 44 st. 
Del susižinojimo Atlantic 4674

Dobermann plncher šunyčiai, pi
giai. Elsinger Pet Shop. 1159 E. 55 
St.

Del mokyklos Storas, arti 2 mo
kyklų, puiki vieta, geraiusi fikščle- 
riai, 4 kamb. Priežastis — liga. Už 
Jūsų pasiūlymų. 1025 Webster avė.

4(44 SO

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit

G^tEumi V ALLEY 
PRODUCTS 

Olseiis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių. 
PAULINA STREET

Tet. Boulevard 1389

BAGDONAS BROS.
EURNITUNE & PIANO MOVING 

Loeal & Long Distance Rėmo vai

3244 SO. IIALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Ysrds 3408

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktdrlus 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5624 

Telef. Republlc 6896

D, GRICIUS

«l

J. H. RICZKUS
4357 S. MAPLEW00D AVĖ. 

Tel. Lafayette 7545

SIS Of».
Geros išdirhygtės pilnai už

tikrintos maliavos.
Kainos numažintos , 

Wall blot maliava .... $2.40 
Aliejinė maliava $2.10
Aliejinė* maliava ............ $3 00
Aliejinė maliava............ $3.65

Kopėčios 6 pėdą........* $1.30

GENERALIS KONTRAKTORIOS !
Statau namus kaip muro taip ir 

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prielnamiauaioa

2452 WEST 69th STREET

M YUSZKA 

Plnmbing & fieating
Kaipo lietuvis, lietuviams patar 

■įaustu kuogeriausta
4426 So. Western Are

Tel. Lafayette 8227

ftapos Telef. 
Hemlock 2847

Namų Telef. 

Republlc 5888

JOHNYERKES
Plumblng 4k Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTO RIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

NAMŲ SAVININKAMS
Popieruoju ir malevoju kam
barius. Darbą atlieku pigiai ir 
gerai. Turiu keletą didelią 
sieninės popieros knygą, ku
rias pristatau į namus išsi
rinkti. Už rolę 7c. ir aukščiau. 
Atsišaukit laišku ar asmeniš
kai.

K. ANDREJUNAS
1337 So. 50 Ot. Cicero, III.

Trluškių auginimas, 40 galvų, jau
ni, pilnas įrengimas, gera veislė. Pi
giai 1918 So. 9 Avė. Maywood. III.

RAKANDAI.

Vartoti du mėnesiu. Privatiški na
mai, naujo modelio parlorlaus setas 
$85, vertas 325, Gražus šilkinis ame
rikoniškas orientnllškas kauras 9x12 
tik $35, vertas $150. Be siūlių 9x12 
Wllton kauras $20, Louis XVI valg. 
setas $65, vertas $225. Mlegk. setas 
supapuošimals $95. vertas $150. CoX- 
well krėslas $26, elektros radio $45, 
itališkos firankos, vazos ir kitokios 
smulkmenoa 8228 Maryland avė., 1 
apt. Vienas blokas į rytus nuo Cot- 
tage Grove avė. Stewart 1875.

REAL ESTATE

NAMAS ANT PARDAVIMO
Labai gražioje vietoje, prie 

pat Lietuvią bažnyčios. Kam
pinis lotas 150x50 ft. Namas 
dar naujas dvieją šeimyną. 
Ant kampo dar galima staty
ti didelį namą. Savininkas į 
trumpą laiką turi išvažiuoti 
ant ūkės. Pasiskubinkite, nes 
turi būti greitai parduotas, ir 
pasinauduokite gera progą. 
Kreipkitės šiuo antrašu:

K. J. VALIULIS 

611 Lincoln Avenue
Rockfond, III.

Phone Forest 8491

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republlc 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.

Musą patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežama daiktus iŠ ir 
į kitus miestus.

Skolinam Pinigus
Nelmam komiso nuo $50 iki $$00 
Šis departmentss yra pn valstijos 

priežiūra

Taipgi paskolos ant pirmų morglčių

J. NAMON FINANGE CO.
6755 S. WESTERN AVĖ.

Parsiduoda 1 flatų namas, 6 kamb. 
mod., garo apšlld., užupio trtmss 
perdem. Visai pigiai. Taipgi rendon 
2 flatu. $2,000 (mokėt. Likusi leng
vais l*nok. 1022 So. 81 ava šv. An
tano par. Cicero.

Pigiai $1,800 eųutty 4 totuose už 
$1,000. Arti •( ir Weetern. Cedercrest 
2018, 10418 So. Ctaurch St.

REAL ESTATE
Statau naujus namtų ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

TeL Lafayette 1083

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nusiunčiamo pinigus Lietu-* 

von paštu J dvi savaites, tele
gramų | dvi ar tris dtonas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų-

Pilnai prirengtame kelionei 
] Lletuvų.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome įgaliojimus Ir visus 

legališkus dokumentus pirkime 
lt pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglčių.

Apdraudžiamo nuo ugnies 
tarnado; taipgi automobilius

Naudokitės musų ligų metų 
patyrimu ta- nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
$327 S. HAL8TED ST. 

Chicago, UI.
Tel. Tards 4669




