
DRAUGAS 
vienatinis tautinės ir 
tikybinės minties lie
tuvių dienraštis Ame
rikoje.

DRAUGAS 
The most influential 
Lithuanian Daily in 

America.

No. 126 3c A C OP Y
J‘ Drattfgas,” 2334 So. OaJdey AvenMe

LITHUANIAN DAILY FRIEND
CHICAGO, ILLINOIS KETVIRTADIENIS, GEGUŽES (MAY) 28 D., 1931 M.

ENTERED AS SECOND CEĄS8 MATTER MARCH SI. ISIS, AT C«ICAQO, ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH S. 1S7»
3c A C OP Y metaI-VOL. XVI 

Telefonai: Roooevelt 7791

ISPANUOS MOTERYS PROTESTUOJA 
PRIEŠ ATLIKTAS TEN DIDELES

sventvagystes
Atsistatydino Lenkijos

Ministerių Kabinetas
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ATVYKO LATVIŲ ŽUR
NALISTAI

MASKVA UŽKABINĖJA SUOMIJĄ 
LAKŪNŲ ŽVALGYBA
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“Maistas” jau veikia. Jau 
pradėjo veikti “Maisto” ske

rdykla. Joje dirba apie 90 da
rbininkų. Svarbiausiais sker
dyklos tvarkytojais pasamdy
ta svetimtaučiai: Lichutinas, 
Cbodokovskis, Landvgas, Kar 
nėvičius ir kiti. Daugelio lie- 

, tuvii) prašymai gauti darbo 
atmesti.

ISPANIJOS MOTERŲ 
PROTESTAS

BOLŠEVIKAI UŽKABINĘ 
JA SUOMIJĄ

MADRIDAS, geg. 27. — L 
spanijos moterų atstovybė ap
lankė čia laikinų,jj prezidentą 
Zamorą ir jam Įteikė protes
tą prieš bažnyčių ir vienuo
lijų deginimą. Protestą pasi
rašė apie 40,000 moterų.

ATSISTATYDINO LENKI
JOS KABINETAS

HELSINKIAI, Suomija, ge 
gūžės 27. — Rusijos sovietų 
lakūnai pastaromis dienomis 
vis dažniau ėmė skraidžioti 

ant Suomijos teritorijų. Čia 
sprendžiama, jog tai aiškus
Suomijos užkabinėjimas.

Suomijos kariuomenės šta
bas tyrinėja bolševikų lakūnų 
veikimą. Savo susekimus per
duos užsienių ministeriui.

Agituojama vykti j Latviją
Mieste platinami agitacinio 

turinio lapeliai, kuriuose ra
ginama darbininkus keliauti 4 

Šis paminklas pastatytas ties PotorfiacTipe, netoli Washingtono. Atidengtas gegu- Latviją lauko darbams Už 
žės 26 d. Stovylos. rankos į abu šonu ištiestos. Šičia ta stovyla atvaizduojama aplcal- tat, kai kurie bernai m t -
tomis ir užklotomis rankomis ir galva. Taip buvo pirm atidengimo. . ... eTa n'

■ ,n 1 ................................ 1 ....... . ................. kininkus ir važiuoja svetur ieš-
ARK1VYSKUPAS CONS- ------ --------------------

TANTINI IŠVYKO J 
RYTUS

L*****..-.

CHICAGOJE PUOLĖ SMUKLES koti žadamų 
rint galvoje,

“pyragų.”

VARŠAVA, geg. 27. — Vi
sai netikėtai atsistatydino Le
nkų ministerių kabinetas, ku
riam pirmininkavo Walery 
Slawek. > — -

FAŠISTAI KOVOJA 
KATALIKUS

GAUDO ŠMUGELNINKUS

MADRIDAS, geg. 28. — 
Laikinoji Ispanijos vyriausy
bė yra uždraudusi iš Ispani
jos i užsienius išvežti ispanų 
pinigus. Šrnugelninkai kasdien 
suimami Francijos pasieniu.

VATIKANO MIESTAS, ge 
gūžės 27. — Vatikano laikra
štis “Ossemtore Romano” 
rašo, jog fašistai pastaraisiais 
laikais ėmė kovoti katalikus, 
ypač Italijos Katalikų Veiki
mo (Akcijos) organizaciją.

Šventasis Sostas senai nu
rodo, kad valdančioji fašistų 
partija peržengia Italijos su 
Vatikanu sutarties sąlygas.

ROMA, geg. 27. — Arkivy
skupas Celso Constantini, a- 
paštalinis delegatas Kinijai, 
išvyko Į Tolimuosius Rytus.

Jo Ekscelencija vyksta per 
Ameriką. Pirm apleisiant Ro
mą turėjo pasikalbėjimą su 
Amerikos Benediktinų Kong
regacijos Romoje prezidentu. 
Kaip žinoma, Benediktinai

3,000 SAVININKŲ kovo
ja MOKESČIUS

Apie 3,000 savininkų kurie 
valdo apie 15,000 žemės skly
pų Cook apskrity, per advo
katus kreipės apirubės teis
man reikalaudami sulaikyti 
mokesčių už 1929 metus rin
kimą. Jų advokatai skunde

. v X »•> Tf • pareiškia, kaji mokesčiai yra Pekine veda Katalikų Ųmve- neteisingi) priegingl
rsitetą

Arkivyskupas Constantini 
Amerikoj turėsiąs konferenci
ją su Benediktinų Ordeno vir
si ninkais.

konstitucijai ir t.t.
Šie savininkai priguli orga-

AMERIKOS PAGELBA 
KUBAI

HAVANA, Kuba, geg. 28. 
— Kubos vyriausybė pakvie
čia amerikiečius finansų eks
pertus patvarkyti šalies fina
nsus. ' 7J1

NORI DARYTI TARIFOS 
SUTARTĮ

MONTEVIDEO, Urugvajus, 
geg. 28. — Pietų Amerikos 
respublikos planuoja padaryti 
tarpusavę muitų tarifos su
tarti.

UŽGINA ŽINIAS APIE 
PASKOLĄ

BERLYNAS, geg. 28. — A- 
nglijoj paskleista žinia, jog 
Vokietija planuoja gauti 500,- 
000,000 dol. paskolos užsie
niuose. Čia ši žinia griežtai 
užginama.

ATŠAUKTA KARO 
PADĖTIS

LIMA, Peru, geg. 28. — 
šioj respublikoj panaikinta 
karo padėtis.

Ties Lockport iš perkaso 
ištrauktas skenduolio, apie 25 
metų vyro, lavonas.

35 NAUJI AMERIKIEČIAI 
KUNIGAI AUDIENCIJOJE

NAUJAS VYRIAUSYBES 
ŽYGIS

VATIKANO MIESTAS, ge 
gūžės 27. — Užvakar Šven
tasis Tėvas Pijus XI.audien- 
cijon priėmė tomis dietomis

---------- - (įšventintus 35 kunigus iš A-
MADRIDAS, geg. 27. — I- menkos Kolegijos Romoje. Jų 

spanijos vyriausybės teisingu-. priešaky buvo Kolegijos rek- 
mo ministeris parėdė paganu-; torius monsign. Breslin.
nti Ispanijos katalikų ordenųj _ _________ _
ir kongregacijų savasčių in-į UŽ KALĖJIMO PA-
ventorius. To priežastis nepa-j 
duodama

BRIAND PASILIEKA 
KABINETE

DEGIMĄ

COLUMBUS, O., geg. 27. — 
1930 metais sudegė Ohio val
stybinis kalėjimas. Žuvo 322 
kaliniu. Išsiaiškino, jog kalė-

PARYŽIUS, geg. 28. — Už- jime gaisrą sukėlė du kaliniu, 
sienių ministeris Briand suti- Dabar teismas juodu už tai 
ko pasilikti Francijos kabinę- nubaudė kalėjimu ligi gyvos 
te. galvos.

VYSKUPAS Iš KINIJOS 
APIE PLĖŠIKUS

ST. LOUIS, Mo., geg. 27. 
— Kokiam laikui šiame mies
te apsistojo Yukian, Kiangai 
provinicijos, Kinijoj, apašta
linis vikaras, vyskupas E. T. 
Sheehan. Rugpiūčio 15 d. jis 
vyks atgal j Kiniją.

Vyskupo Sheehan valdoma
sis vikarijatas apima plotą 
250 mylių ilgą ir apie 200 my
lių platų. Visam vikarijate 
siaučia raudonųjų plėšikų gau
jos.

“Ačiū Dievui, nei vienas

mano kunigų nenužudytas,” 
pasakoja vyskupas Sheehan. 
“Tik vienas kartu su manimi 
dirbęs kun. Tiemey mirė rau
donųjų pagrobime. Mirė susi
rgęs iš nepakenčiamo nelais
vėje nuovargio. Būti pagrobi
me žmogui yra reikalinga ge 
ležinė sveikata. Sergą ir se
nyvi žmonės negali pakelti 
vargo. Plėšikų duodamo val
gio negalima vartoti. Nuo šal
čio apsidrausti negaunama 
drabužių.”

Vyskupas sako, kad betvar
kė ir toliau tęsia Kinijoj. Pra- 
matomas kitas pavojingas na 
minis karas.

Tu-
kad Panevėžio

Chicagos vidumiesty probi- apylinkėje nėra žemės ūkio 
bicijos agentai puolė 7 slap- darbininkų pertekliaus, reikė- 
tąsias smukles. Areštuota ke-'tų administracijai uždrausti 
lėtas asmenų. 1 tokių lapelių platinimą.

Nelaimingų nuotykių diena
Bal. 30 d. apie 8 vai. rytą,

------------ v pastebėtas plūduriuojantis kfi-
BERLYNAS, geg. 27. — dikio lavonas. Laivelio pagal- 

Pirmu kartu žmonijos istori- ba policija lavoną sugavo ir 
joj du Europos mokslininku ištraukė. Rytą tarpustoty Pa- 
balionu pakilo nuo žemės virš nevėžys—Gustonvs ant kelio

_ • J______ 1   — ’ n — A I ■ ■ A A T

PAKILO AUKŠTAI Į 
DAUSAS

Gegužės 9 dieną j Kauną iš 
Rygos išvyko latvių žurnalis
tų ir rašytojų sąjungos dele
gacija dalyvauti Lietuvos La
tvijos spaudos konferencijoj. 
Į delegaciją įeina 17 žmonių 
su žurnalistų ir rašytojų są
jungos pirmininku Skalbė pry- 
šakv. Tarp kitų, atvyko rašy
tojas Erss ir Vaičiūno “Tuš

čių pastangų” vertėjas, ra
šytojas Jauns Sudrabinš.

“R.”

SENIAUSIA KARČIAMA 
KLAIPĖDOS KR. TURI 

400 METŲ

Šilutės apskrities Berciškių 
karčiama “Patrimpas” švęs 

savo 400 metų jubiliejų. Reikš
mingas karčiamos pavadini
mas. Tolygaus amžiaus kar- 
čiamų Klaipėdos krašte esą 
ir daugiau. “R.”

LENGVAI NUBAUSTAS

VALPARAISO, Ind., geg.
27. — Vakar čia baigėB ant-
roji byla Virgiliui Kirkliui 

10 mylių-j dausas, kur nera stas negyvas Juozas Link*- .§ Gflry, Indkurs buvo kal. 
reikalingo alsavimui oro ir vičius. Jis užmuštas trauki-
kur pastovi temperatūra. ’nio. Apie 10 vai. rytą įvyko 

sprogimas kūrenamoj krosnyJiedu jau leidžias žemyn TT _ „ ~ .. , ,v, . ,. ... . .Upes g. 6. Spėjama, kad spro-zkur pietinėj Vokietijoj, i , * ,d d lgo granata. Išmušti langai ir 
savasčių vertė yra apie 4o0j Tai atlikta moksliškais tiks- mirtinai užmušta J. Krizienė, 
ndliouų dolerių. Tarp jų yra, lais. 42 mt. amžiaus.

nizacijai “Association of Real 
Estate Taxpayers.” Jij visų

mažųjų ir didelių namų savi
ninkų.

Drąsuoliai vra prof. Aug.1 „ .. . . ., T,\-v , Paskutiniu laiku pro Pane-icard is Belgijos ir jo pagel- .-. . . , .... ....
j . veži sustojo tranzitinis jude------------------- binmkas Ch. Kipfer. Ahu uz- .. , , x. . , j

KETURI ŽUVO NUKRITUS sidarę į alhunino sviedinį, ta- ,k“"8 ™kse,au s'f'kda’
ADl AIV11T1 -i u * ” vo iki 12 traukimų per dieną.ORLAIVIUI rs prikabintas pne keligi Ru.

didelio baliono. į .. . . T a •• • <«I gijoj ir Latvijoj.
Klausimas, ar jiems pavyks į ---------------

laimingai nusileisti ant žemės.'

ginamas Miss Arlene Draves 
nužudyme vienoje vakarnško- 
je.

Pirmoje byloje Kirkland 
nubaustas kalėjimu ligi gyvos 
galvos, šioje antroje — nuo 
1 ligi 10 metų kalėjimu.

LIUOSAM LAIKUI 
IŠLAIDOS

Užvakar arti Wheaton nu
krito laikraščio Chicago Dai
ly Newg didelis orlaivis, ku- 
riuomi buvo atliekami išmėgi
nimai. Žuvo keturi vyrai.

Ieškoma nelaimės priežas
ties.

JAPONIJOJE STREIKUOJA 
GELEŽINKELIEČIAI

‘R.’

PIRMOJI LIETUVAITE 
LAKŪNĖ

UŽPUOLĖ IR APKRAUS- 
Tfi NAMUS

šeši kaukuoti plėšikai užpuo 
lė brokerio J. Landis namus, 
5533 Hyde Park boulv. Visus 
šeimynos narius suvarė į kam
barį. Pagrobė apie 15,000 do
lerių vertės įvairių daiktų.

TOKYO, geg. 27. — Ant 
Japonijos geležinkelių sustrei
kavo apie 3,000 geležinkelie
čių. Tai protestas prieš už- 
mokesnių mažinimų. Kalbama, 
jog sustreikuosią visi — 210,- 
000 geležinkeliečiai.

NEW YORK, geg. 27. — 
New Yorko Automobilių Sa
vininkų kliubas apskaičiuoja, 
kad šios šalies gyventojai,. į 
vienerius metus atostogoms ir 
įvairioms pramogoms diuosu 
laiku išleidžia apie penkis bi- 
lionus dolerių. i , •

PAGERBTAS NOTRE 
DAME U-TO PREZJ-x 

DENTAS ‘

UŽMOKESNIŲ MAŽINI
MO KLAUSIMAS

Chicagoj iškeltas sumany
mas statybos darbininkams 
sumažinti užmokesnius, kad 
tuo būdu praplėsti mieste sta
tybą.

Mirė Mrs. Mary Loretta 
Watson, kurią anądien namie 
sukandžiojo jos išlaikomas 
šuo.

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Debesiuota ir šilčiau; 
vakare pramanomas lietus.

“Aero” skraidymo kursns 
jau baigė p-lė O. Steponaity
tė. Jai belieka šią vasarą at
likti likusią skraidymo prak
tiką. Tai bus pirmoji lietuvai
tė lakūnė.

Ją išmokius skraidyti, ma- ------------
no, kad atsiras su laiku ir NOTRE DAME, Ind., geg. 
daugiau moterų lakūnių. Dėl 27. — Vietos Universiteto pro 
to, “Aero” klubas savo vei-lridentą kun. C. L. O’Connpll 

ĮtaHj0S karalius apdovanojo 
“Italijos Karūnos RitieriaUs” 
ordenn.

PROFESORIŲ PROTESTAI kimų vis plečia. Netrukus pir
ksią sau didelį iš 6 vietų “Ju

COLUMBUS, O., geg. 27. 
—1 Iš vietos Universiteto pa
šalintas sociologijos prof. Mi- 
ller už tai, kad jis buvo prie
šingas kariškam studentų la
vinimui.

Kiti profesoriai sukėlė pro-1 
testus.

nkerio” tipo orlaivį, kuriuo 
norinčius paskraidyti mėgėjus 
pavežiot jau už žymiai piges
nę kainą.

PRIGĖRĖ PIENE
‘R.

GRĮŽO PROF. M. BIR
ŽIŠKA

ABI PARTIJI PRIEŠ 
PROHIBICIJĄ

TRENTON, N. J., geg. 27. 
— Kaip republikonų, taip de
mokratų partiji šioje valsty
bėje savo programose pareiš
kia už 18-ojo priedo atšaukl-
ro* i':: •• ū'.i-L

Vilniui Vaduoti Sąjungos 
pirmininkas, prof. M. Biržiš
ka, jau grįžo iš savo kelionės 
pas Amerikos lietuvius. Daly
vavo rektoriaus sukaktuvių 
minėjime. Greitu laiku jis ža
da surengti paskaitą apie sa
vo kelionę, tenykščius įspūd
žiu* ir propagandos davinius.

“R.”

RACINE, Wis., geg. 27. — 
Eva Gerber, 2 metų, savo tė
vo ūky įkrito į pieno kubilą 
ir prigėrė.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 stori. sv. 4.86 
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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DIENOS KLAUSIMAI

TAUTOS PAMATAS — JOS DOROVĖ

Tokia antrašte “Šalt.” įdėjo dr. J. Sav. 
straipsnį Lietuvos Neprikluasomybės įkūni
jimui geg. 15 d., 1920 m. paminėti. Nors 
straipsnis gerokai cenzūros apkarpytas, bet 
vis dėl to svarbiomis jo mintinus norime ir 
savo malonius skaitytojus supažindinti.

Po religijos, kuri žmogų suartina su 
Dievu ir parodo jom jo tikslų čia žemėje 
gyvenant, kiekvienam turi būti brangi savo 
ji tauta. Tačiau daugelis įsižiūrėję vien į 
tautų jų laikydami visa ko centru ir begar
bindami tautiškumų, užmiršta ar nusikrei
pia nuo pamato, kuriuo tauta ir jos gerovė 
remiasi, — nuo religijos.

Daug yra elementų kurie sudaro tau
tų: kalba, vieta, bendri papročiai, bet svar
biausias jų — žmonės. Be žmonių nėra tau
tos bet ne kiekvienų žmonių minių galima 
pavadinti tauta. Be išorinių žymių, kurios 
juos jungia į vienų, reikalinga ir stipraus 

sios ryšio. Juo yra religija ir dorovė.
Kai žmonėse nyksta religija, sumažėja do
rovė, tautai yra didelis pavojus.

Tikras tautietis, geras krašto pilietis 
turi būti doras žmogus. Valstybės įstaty
mais ir įsakymais jo tokiu nepadarysi. Pas
tatęs sargybinį ar patalpinęs į kalėjimų 
žmogaus neatversi; čia reikia paveikti į 
žmogaus dvasių, į jo sųžinę, o tai išorinė
mis priemonėmis nepasiekiama. Čia ateina į 
pagalbų religija, kuri žmogų moko būti do
ru, moko jį dorai visame gyvenime elgtis. 
Kada banko kasininkas leidžia per savo 
rankas tūkstančius ir ateina jam pagunda 
dalį pinigų sau pasisavinti, čia sargyba ir 
įsakymais nesulaikysi jei jo sųžinė nepakar
tos Dievo įsakymo „Nevok,” “Negeisk jo
kio, savo artimo daikto.”

Tačiau ne apie tai norime kalbėti. Ro
dos kiekvienam turi būti aiški religijos į- 
taka tautos gerovei-Katalikų tikyba yra vi-

ARGENTINA IR MŪSIŠKIAI.
. ’ (Pabaiga)

Yra labai didelio pavojaus mergaitėms 
pakliūti į baltųjų vergių pirklių rankas: 
agentų, ypač. ties emigracijos namais, pil
na, kaip driežlų, kurie pasiūlo gerų tar
nystę, bet atsipeikėja tik tuomet, kai pa
mato duobę. Čia būtinai, kaip ir Brazilijo
je, reikalingas Emigrantų Globos Komite
tas, kuris šituo reikalu rūpintųsi, nes kon- 
sulaian mūsų žmonės eina tik tuomet, kai 
mato, kad iš balos sausi nesikeis.

Reikia būtinai pabrėžti tų skirtumų, 
kuris labiau jaučiamas Argentinoje, negu 
Brazilijoj: čia važiuoja daugiausia ne su 
šeimomis, bet nevedę ir netekėjusios mo
terys. Prieš karų, pasirodo, čia taip pat 
emigruota: yra keletas desėtkų šeimynų, 
kurios visai gražiai įsitaisė, gerai gyvena, 
bet, deja, tos šeimynos yra jau gerokai 
nutautėjusios, vaikai retai kur lietuviškai 
bekalba, todėl iš jų pusės nebegalima ti
kėtis lietuvių visuomeniniam reikalui jo
kios paramos. Kiti išgyveno po 20 ir dau
giau metų, bet, nieko lietuviško nebuvo

sų tikyba, tačiau ji nieko ir neliepia vi
siems mylėti vienų kurių tautų, arba nepai
syti jokios tautos, bet kiekvienam liepia 
mylėti savųjų tautę. Artimo meilės įsaky
mas turėtų būti tautiškumo šūkis; kiekvie
no atskiro asmens religingumas — tautybės 
pažyminys. Teparodo tie, kurie sako, kad 
religija yra privatiškas dalykas, kur ir ka
da tikroji religija pakenkė tautybei; teduo
da pavyzdžių, kad tikrai religingas (ne vien BANKAS NENORI ATPIRK- laikyti ant rankų didelius pi-

Teisiu Skyrius

Ražo Adv. JOHN B. BORDEN 
2151 W. 22 St. Tel. Roosevelt 9090

Į tas visados pats už save kai- dnterest, lesa one per cent dis 
ba, ir tai gana garsiai. emint ”

Antra vertus, jeigu visi tie,

į bažnyčių nueinųs) žmogus nusikalto dėl to 
tautiškumui. Religija ir tautybė, to paties
Tvėrėjo žmonėms duotos dovanos, negali j- - - - - -

viena kitai prieštarauti ir kenkti, bet abi Pirkėjas klausia kų reikia da-
patarnauja žmonių laimei ir gerovei.

TI PARDUOTO MOR- 
GICIO,

ryti.
Trokštant tautai gero ir šaukiant visus j Vienas skait^jų nusiskun- 

vieningan tautos darban ne tuo keliu eina-.džia sekaJlč.įaf ir kiausia, kų 
ma. Šiandie kelia galvų kiti slibinai, ku-'l... , nt,ravns
riems kelio neužkirtus, tikrai gresia 
tautai pražūtis. O tokių slibinų yra.

Nenorime už tai kaltinti tuos, kurie turi sa 
vo rankose vairų, bet faktai negali

reikia daryti, kad atgavus iš 
Vlsai banko už morgičių sumokėtus

nigimus rezervus ir yra ver
čiami turėti sekuiaeijas ku
rias būtų galima skubiai pa
keisti į grynų pinigų, reika
lui atsėjus. Morgičiai yra to
kios rūšies
greituoju negalima apversti 
į pinigų, todėl bankai, dėliai 
saugumo, nenori perdaug to
kiomis sekuracijomis save ap- 
sikriauti dabartiniuose nepa
sitikėjimo ir bedarbės laikuo-

kurie yra iš banko pirkę mor- 
gičius, juos vienu sykiu į ban
kų suneštų ir pareikalautų sa
vo pinigų, tai vargiai kuris 
bankas galėtų tokį netikėtų 
pareikalavimų išpildyti.

Tie, kurie nori užsitikrinti 
sau, kad niorgičio pardavėjas 
nupirktų morgičių atpirktų, 
pirkėjui pareikalavus, privalo 
gauti tokį pažadėjimų raštu, 
o ne žodžiu. Pakanka, jeigu

i sekuracijos, kurių j niorgičio pardavėjas ant kvi- 
negalima apversti j tos išduotos už sumokėtus už

pimgus;
“Prieš du metu aš pirkau 

d^U-jig })anko morgičių už $3,000.- 
ginti nė vieno piliečio. Baisus nedorovės vė- m k kankįj,jTlko kbin. se, nors tip morgičiai ir būtų 
žys ėda ne tik atskirus asmenis, bet is^rio-1 sįau jeįgu luan p-Reiktų pį_ kupilrtiausiai nejudinamos nuo 
vė ir į šeimos šventovę. Užpernai buvo už-'^g^ ar bankui {savybės užtikrinti.

Kada bankas prisiima per
daug sekuracijų, kurių nega
lima skubiai į pinigų pakeisti, 
nors jos būtų ir geriausios sau

registruota Lietuvoje apie 2,000 sifiliu ser- morgičių grgžinti iv gauti ga
gančių, pernai užregistruota apie 1,500 ne- vo pinigus. Bankininkas atsa-
gimusių kūdikių nužudymų, povainikių už- kad bankas n.inėt<l n!orgi. 
registruota 4,282. O kiek lieka nežinomų ir *jų nuo nianęs atpirks, kada 
neregistruotų! Šeimynų išsiskyrimai jau !fik nor6giu> atitraukiant vienų £umo atžvilgių, ir jeigu tame
nieko nestebina. Inteligentas žmogus drįsta1 dolerį nuo šimto už savo pa-
laikraetyje prisipažinti gyvenus su svetima tarnavimų. Kadangi dabarti-

, w savųjų su vaikais pametęs. Bai- - įu jaįku nian priveikė piui 
sūs tai dalykai, bet jie yra tikri. Laikraš- gų> pahiėmęs ra luorgi, 
tis, ir tai valdžios leidžiamas, išdrįsta įdėti čių> nu-jau į bank,. ir papra.

zmona, o

kažkokios knygos skelbimų apie vedybas, 
“kur pamoko, kaip išvengti nepageidauja- kaj 
mų vaikų...” Valdžiai ir savivaldybėms vi !

šiau, kad jį priimt,) atgal,

laikotarpy pasitaiko depozito- 
rių nepaprastas pinigų trau
kimas, dėl kokių nors pas
kleistų nepamatuotų gandų, 
tai bankai, neturėdami tuom 
sykiu ganėtinai pinigų depo-

buvo sutarta, ir duotų j ^torbuns atmokėti, ir, ne
galėdami savo sekuracijų skuman įmokėtus pinigus su prU ’r>aieua1111 »n\o

šoki pamestinukai ir “Lopšeliai” yra naš- Augusiais nuošimčiais, atsis-ibiai iSkeisti> Yr 
ta, bet šitokiais skelbimais jos nepalengvin- kaįįant saa $30 00 Bankinin- i įdaryti, dėliai turėjime per 
si. Civilinės metrikacijos įstatymu, jei jis kas atsak§, kad dabar
ir geriausias būtų, šeinių nesutvarkysi, nes nalUŲ paskolų nebeduoda įr> sekuracijų (frozen assets). 
čia kalta ne Bažnyčios metrikacija, bet žino-Į koj kas, morgičių neperka. I t)aug bankų, nors ir yra 
nių ištvirkimas.

morgičių pinigos pažymi se
kančiai :

“On. demand, we hereby ag- 
ree to repurcliase tlie above
mortgage, at par ad accrued
—— - - • - <

Kokį nuošimtį bankas pri
valo atsiskaityti atperkant 
morgičių, priguli nuo pada
rytos sutarties. Reikia atmin
ti, kad toks pažadėjimas yra 
tik tada geras ir priverstinas, 
jeigu pažadų duodantis asmuo 
ar bendrovė yra finansiškai 
atsakomingi. Perkant morgi
čius, visados reikia turėti rei
kalų tik su ištikima ir atsako- 
minga įstaiga.

Kų iš anksto išsiderėsi, ir 
juodu ant balto padėsi, tai tų 
tikrai turėsi. Burnos žodžiams 
reikia komažiausiai pasitikė
ti. Visos sutartis privalo būt 
raštu daromos. Tam yra po- 
piera, plunksna ir juodylas.

Labdarybės Skyrius.
Pakvietimas.

Amerikos Lietuvių R. K. 
Labdaringosios Sųjungos meti 
nis piknikas įvyksta šeštadie
nyje gegužės 30 d., Vainikų 
Dienoj, Vytauto Parke, kuris 
yra už’šv. Kazimiero kapinių, 
prie 115, taip Crawford ir 
Cicero avė.

sušelpti ir, nežiūrint to eks
tra darbo, paprastieji reikalai 
yra reikalinga aprūpinti. Ir 
tikrai dar niekas neg:'.’i pa a- 
kyti, kaip greit geresnių laikų 
susilauksime. Dėl to svarbu, 
kad visi, kurie tik galime, bū
tume labdarių organizacijos 
nariais, remtume visus gerus 
jos sumanymus ir vykinamus 
gyvenintan darbus. Šis pikni
kas ir yra tam daromas, kad

Labdaringoji Sųjunga jau 
čiasi laiminga, kad turi pro

i yra priversti už S°S WUrengti Pirni^ Pavasarinį Į kiek galilua daugiau naudos 
Jliai turėjime per-!?*”11* “"j8”“ ” fj labdarybei padarius, o kartu,

taip sakant, užšalusių'tl"CagO8J1"!'U.V?,! Parke? k"’! W bendrai susiėjus, susipa- 
, nain modermskumo atžvilgiu, ^inus ir maloniai dienelę pra- 
J lygaus visoje Chicagoj nėra. Reidus.
Del to Labdaringoji Sųjunga

Liepė man laukti kol morgi- į ^avę savo košt ūme riams P^aTltįkįSb plačioji lietuvių vi- ^*ena organizacija, kad ji
Tad tie, kurie tikrai rūpinasi tauta, jos ^us išsibaigs .dėjimus žodžiu, ,įmd atpirks.8kait|ingai siame pik
»e ir gerove, turėtu atkreipti i šia vi- ’k-«innti mm nm»n 'parduotus morgugus, savo ., ____garbe ir gerove, turėtų atkreipti į šių 

suomenės dvasios ligų dėmesį. Visokiais
smais,

> i kalanti savo pihįgų nuo namų ! parduotus rapsus, savo 
“tei savininko, arbį nUrgičių kam ’žodžio dabartiniam kritiškam 

dėliai vir-koki teisėjai bebūtų, blogumų ne- kitam parduoti. Ar aš galiu Į'momente nesilaiko
Su*

nike dalyvaus. Iš anksto kvie 
čiame visus.

Sųjungos direktoriai ir cenpataisysime. Čia reikia darbo, visų sutarti-'teismo keliu bankų priversti, Ižui išdėstytų priežasčių
no darbo. Bažnyčia vienok visko nepajėgia J kad nuo manęs tų morgičių Pran^anub koznay gelbsti sa-dro valdyba nuoširdžiai pra- 
Katalikai per savo organizacijas turėtų pas1 atpirktų, sulig.sutarimo kada vo , pirmiausiai. Jeigu šo kuopų veikėjų, kad visu
kelbti kovų tautos priešui — iBedorovei, ko 
kia forma ji besireikštų: šokiais, kinema
tografais, spauda, šeimynų persiskyrimais, 
civiliniais šliūbais, nes visa tai veda vienu 
keliu — į pražūtį.

pažadėjimas atpirkti morgi- uolumu platintų šio piknikoaš- jį pirkau. Meldžiu patarti, 
kų reikia daryti.”

Atsakymas.

Bankai, paprastuose laikuo-j bus sunku įrodyti tokių su-! gerbiamus biznierius,
Šie turėtų būti visų, kuriems rūpi tau- se, morgičius, savo kostume- 'tartį, ypatingai jeigu banki- * visokiais būdais gali prisidė

tos ateitis, uždaviniai. Ir tai nėra jokis po- ' riams parduotus, atperka, pas-, ninkas užsigintų, kad tokį pa- ti prie šio pikniko pasisekimo, 
litikavimas, tai katalikų pareigi! prieš Die-jtarųjam pareikalavus, ati- žadėjimų yra davęs, jei bent*Jei norime, kad ši pramoga 
va ir Tautų. Tiesa, gali būti kam nemaloni, (traukdami tam tikrų nuošim- Į turėtum liudininkus, kurie atneštų naudos kibliam labda- 
bet ji dėl to nenustoja buvusi tiesa. ;tį už svo patarnavimų, ir tų (Tamstos parodymus patvirtin-’rybės darbui, visi privalome

—.-------- k ' morgičių vėl kitam parduoda, tų. Jeigu toki sutartis būtų dirbti vienybėje. O parama
Šmulkš-^Bet dabar yra nepaprasti ir padaryta raštu, tai bankas labdarybei visada yra reikalin 

laikai. Bankai būtų priverstas morgičių at-1 ga. O ypač šiais ekonominio

būtų ir stipriausia, ji jokiu 
būdu negali- pajėgti be plates
nės visuomenės paramos iš
vesti tokių didelių darbų, ku
riuos dirba Lietuvių Labdarin 
goji Sųjunga. Šimtai šelpiamų
jų žmonių ištiesę rankas nuo
lat laukia mūsų paramos. Lab 
dariai, kiek galėdami, tos pa

dui
‘Darb.” praneša, kad kun. A 
Hartforde surengtos išleistuvės. Kun. į nenormalūs

čių Tamstai buvo duotas tik tikietus. Be to, prašoma pa- 
žodžiu, tai teismo keliu var- rinkti piknikui reikalingų daiĮramos jiems neatsako. Bet rei 
giai kų pelnysi, nes Tamstai ktų. Kviečiame į talkų mūsų kia atminti, jog labdariai yra 

kurie nupirkę ūkį, ant kurio su lai
ku bus pastatyta prieglaudos 
namai. Tačiau kol tas darbas 
bus pradėtas, pirmoje vietoje 
turime išmokėti ant .ūkio už
trauktas skolas, kurių yra 
$13,000 dolerių.

Lietuvių Labdaringoji Sų
junga jau veikia nuo 1914 
metų. Ji su visuomenės para- 

(Tųaa ant 3 pusi.)
Šmulkštys važiuojųs Lietuvon. Laimingos ke-1 šiandien, iš priežasties dabar- pirkti, nereikėtų jokių kitokių krizio laikais, kada prisieina 
lionėsl Jtinio industrinio krizio, turi įrodymų. Raštiškas dokuiuen-'daug nedarbo paliestų žmonių

sukūrę, net mažiausios lietuviškos draugi
jėlės.

Retas kuris iš tokių lietuvių ,prieš 
karų atvykęs, yra išsiėmęs Lietuvos pa
sų: jie labai yra nutolę nuo gimtojo kra
što, kito joks giminystės ryšys neberiša 
su Lietuva todėl iš tokių sudaryti kų-nors 
vargu ar pavyks. Keturis metus veikė ko
nsulatus, bet rezultatų šitoje kryptyje darv t #
nematyti. Sunku kų čia suklijuoti, sunku 
suburti žmones, nes daugelis yra atvyku
sių tokių, kurie parsidavė Maskvos agen
tams ir jiems darbuojasi. K

Geresnioji, atsieit, sveikesnioji mūsų iš
eivijos dalis laikosi pasyviai, jokiais va
dais nenori pasitikėti. Jei viena ar kita 
grupė surengia kokį šokių vakurėlį, tai 
salė pilna prisigrųdžia, bet pabandyk 
juos suburti krūvon kokiam visuomeni
niam darbui, tai tučtuojau ištuštės ta pa
ti salė. '

Buenos Aires lietuvių kultūrinis gy
venimas bent tuo tarpu didelės pažan
gos nėra padaręs, nors ir išeina lietuvių 
kalba net keturi laikraščiai: du dvisavai
tiniai “Argentinos Lietuvių Balsas” ir 

Darbininkų Tiesa,” ir “Argentinos Nauu

, nj ienos" ir ‘Rytojus” — savaitiniai.
Šeimyninis gyvenimas čia labai pa

krikęs. Šiandien užsiregistruoja civilinė
je įstaigoje, o už mėnesio kito pameta 
žmonų, gyvena su kita, stačiai pabėga 
kur į provincijų, o ‘graždanskaja žena,” 
tarsi, čia būtų Sovietų tvarka, gali eiti 
kur tik nori.

Jeigu mes paimsime galvon dar ir 
tai, kųd čia emigruoja daugiausiai vien
gungiai, tai galėsime įsivaizduoti, kad 
taip besikrudainos šeimos tik savo var
dų tepagadina. Ne be to, kad yra čia ir 
mergaičių bei tariamų “panelių”, kurios 
važiuoja j užjūrį gal todėl, kad pigiai 
buvo praradusios savo jaunystę Lietuvo
je.

Gyvena dužniausiui viename rajone, 
viename bute, net viename kambaryje su 
Vyrais, jias kuriuos važiavo, kurie pasi
kvietė, bet neištekėjo arba neapsivedė 
net civilinėj užrašų įstaigoje, bet gyvena 
taip sau.

O, kaip klysta tos geros lietuvės — 
motinos, kurios džiaugiasi savo dukre
lių atsiunčiamais centais, kad jos žinotų,

kaip tuos centus jų dukrelės kartais nu
sipelno; tai iš proto išeitų.

Andai buvęs Argentinoje konsulas pa
sakojo kad jam apsilankius į vienus to
kius lietuvių gyvenamus namus, dienos 
metu, net jo nesivaržydamos, mūsų su
tekėjusios, vakar dar kaimietės, vartė
si po guolį, kaip koki laukimai gyvuliu
kai. Biauru, tiesa, kartais ir Brazilijoje, 
bet Argentina viršija ir Brazilijoje gyve
nančių lietuvių iš gamtos dėsnių iškrypi
mus.

Jeigu čia nieko nebus daroma, tai 
galime drųsiai tvirtinti, kad vargu bau 
bepasiliks koks penktadalis sveiko lietu
viško elemento; kitus jau ir šiandien ga
lime laikyti Lietuvai ant visados palaido
tais, jie gyvi bebūdami apipuvo, lėbavi
mo ir girtavimo kaip kokios užkrečia
mos ligos, apsėsti.

KIEK VISAME PASAULYJE AUKSO

„Bureau of Minės” Vasbingtone aps
kaičiavo, kiek šiuo metu yra aukso visa
me pasaulyje. Pasirodo, kad nuo Ameri
kos atradimo (1492 metais) iki šiol visa-

ine pasauly*iškasta 28,220 tonų (tona — 
1,000 kilogramų) aukso. Daugiau kaip 
pusė viso aukso iškasta paskutiniame šilti 

tmety. Kiek mažiau kaip pusė aukso yra 
apyvartoje auksinių pinigų pavidale; da
lis per ilgų laikų dingo ir dalis yra j- 
vairių papuošalų ir kitų daiktų pavidale.

ĮDOMUS LAIKRODIS

Beauvais katedros bokšte, Prancūzi
joj, yra laikrodis, kuris parodo ne tik va
landas, bet taip pat dienas, mėnesius, me
tus, dangaus ženklus, žvaigždynus, mėnu
lio atmainas ir tikrų saulės laikų visose 
pasaulio sostinėse. 6iame nepaprustume 
laikrody yra ne mažiau kaip 90 tūkstan
čių ratų ir ratelių.

Statistikos žiniomis, 1929 metais An
glijos valdomojoje Indijoje 19,724 žmonės 
žuvo nuo gyvačių įkandimo, 1,033 sudras
kė tigrai ir 1,72 žmonės žuvo kitų plėš
riųjų žvgrių nasruose.
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Didelis Pavasarinis PIKNIKAS
Rengita

A. L. R. K. Labdaringoji Sąjunga

SUBATOJE, GEGUŽĖS (MAY) 30DIEN4,1931 M.
VYTAUTO PARKE, 115 GATVE

V \

Prasidės Po Pamaldų Šv. Kazimiero Kapinėse

Pavasario saulutė jau sušildė šalti} žemelę. Po žiemos šiurkštaus oro džiaugiasi žmonės, kad 
gali išvažiuoti už miesto ir atsigaivinti tyru oru.

Tai Lalslaringoji Sąjunga suteiks jums progos kuogeriausia laiką praleisti smagiausioje vie
toje patogioje dienoje. VAINIKŲ DIENOJE, GEGUŽIO 30 D. minios žmonių suvažiuoja į Šv. 
Kazimiero kapines. Taigi tuoj j>o pamaldi} kapinėse ten pat esančiame VYTAUTO PARKE Įvyks 
didžiulis šaunus piknikas. Taigi į jus broliai ir seserys atsišaukiame ir kviečiame atsilankyti i 
tą pikniką smagiai laiką praleisti ir Labdaringos Sąjungos darbus paremti.

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

Piknikas bus puikiausias. Dalyvaus Vyčių baizjiolo tymas, dalyvaus garsūs ristininkai, bus 
didelis bazaras, kur bus gyvų kiaulių, vištų, žąsų, avių, ančių ir 1.1. Galima bus lošti golfą, tenisą 
ir t.t. Bus traukiami judomieji paveikslai. Labdaringoji Sąjunga pasistengs visus svečius malo
niai priimti ir užganėdinti.

Tai visus širdingai kviečiame j mūsų pikniką. VALDYBA.

IŠ LABDARYBĖS CENTRO
(Tąsa nuo 2 pusi.) 

ma daug gražių dalykų yra 
nuveikusi. Apart nuolat varo-

šv. Kazimiero Kapinių Val
dyba primena Chicagos ir a- 
pylinkės lietuviams katili

nė. J. Kinčinas, V. Zaleskie- 
ne, O. Kaminskienė, O. Klei- 
nienė, J. Kleinas ir A. Rama
nauskas. 'Poni a L. Račkaus-

atilsį”. O tos sielos laukia mū 
sų maldos pas Viešpatį Dievą.

Malonu būtų, kad katalikiš
kos orgainzacijos su vietiniais

mo šalpimo darbo, jinai pajė- kams, jog šį šeštadienį, gegu- 
gė pastatyti tokią šaunią įs- žės 30 d., bus kapinėse meti-

kienė, buvusi 1 skyriaus ras-; kunigais jų koplyčioj padary- 
tininkė, grįžo atgai darbuotis'tų atminimą ir ten esantiems

nės pamaldos už visus miru
sius, ypatingai gi už palaido
tus šv. Kazimiero kapinėse.

Pamaldos prasidės 10:30 
vai. ryto iškilmingomis egzek
vijomis. Po to bus iškilmingos 
gedulingos šv. Mišios ir pro
cesija.

Pamaldas laikys gerb. kun.

taigą, kokia yra Šv. Kryžiaus 
Lietuvių ligoninė, kuri jau per 
maža pasidarė. Neužilgo bus 
pradėta ligoninę didinti. Bus 
pristatyta vietos dėl apie 50 
ligonių. Tai kainuos 65,000 do
lerių. Tas parodo, kad mūsų 
ligoninė labai gražiai iki šiol 
verčiasi. Gražiai laikysis ir 
mūsų preglaudos. Tik reikia 
eiti prie jų pastatymo. Šiame 
darbe ypatingai laukiama pla 
čiosios visuomenės paramos.

Taigi, gegužės 30 dieną įvy
ksta mūsų organizacijos pikni1 moksUlius Dras

J. Vaitkevičius, M. I. C.

kuopoje.

Įvykusis bazarėlis gana ge
rai pasisekė. Rengiant baza- 
rėlį daugiausiai pasidarbavo 
kuopos pirm. ponia M. Su- 
deikienė, p-lė Mauriutė ir 
p-lė O. Kleinaitė.

Pasirodė, jog 1 kuopa stro
piai rengiasi prie Vainikų 
Dienos. Išrinko nares aukoms

H. J. Vaičiūnas, asistuojant)rinkti ir taipgi pasidarbuoti 
kun. P. Gasiunui ir kun. J. piknike.
Jusevičiui. Tuoj po mišių pa
mokslą pasakys kun. A. Lin
kus. Keturis procesijos pa-

Malonu, ir naudinga, būtų, 
kad visi lietuviai, visos orga
nizacijos rūpintųsi Labdary
bės darbais, t. y. prie jos pri
klausytų, prisidėtų auka, ar 
parengimais.

Pažvelkim į Ciceros Labd. 3 
kuopų, kurios valdyba, nariai 
ir gerb. kun. II. Vaičiūnas ne
nuilstančiai darbuojas ir rūpi
nas vargšų likimu. Jau 
laikas kai šelpia apie 1Q

ilgas
l <5 sei-

Kviečiami visi dalyvauti ir 
gausiai paremti, nes pelnas 
eis įsteigimui vargšams prie
glaudos.

Tat, matot, geradėjai, kad 
Labdarių Sąjunga rūpinas 
vargšų likimu.

Ir aš, biednas ligonis, linkiu 
Labdaringai Sąjungai geriau

sių sėkmių, laukdamas nuo vi
sų užuojautos.

J. Lapinskas,
1337 So. 49 Court, 
Cicero, III.

Remkite tuos biznierius ii 
profesionalus, kurie garsi
nasi dienraštyje "Drauge

kas, per kuri turėsime gražios 
progos paremti kilnius labdfb- 
rių dirbamus darbus. Parem
ti galime visokiais būdais. Da 

-rome pastaugi}, jog į. pikniką 
Prisilankiusieji smagiai laiką 

galėtų praleisti. Yra rengia
ma ristynės, baseball ir viso
kį visokiausi žaidimai, įvaire
nybes.

Visus užkviečiame
Valdyba ir direktoriai.

Pamaldose prašome daly
vauti visus gerbiamus Chica- 
gos ir apylinkės kunigus, var
goninkas ir plačią, katalikų vi* 
suomenę.

Suėję, pasimelsime už mūsų 
brangiuosius mirusius.

Kun. Ig. Albavičius, pirm. 
Ig. Sakalas, sekr.

Nutarta surengti “bunco 
party”,kuri įvyks birželio 2 
d., 1931 m. p. Mikolaičių na
muose, 4434 South Hermitage 
Avenue, 7 valandą vakare. Ko 
misiją sudaro: p-lė Mauriutė, 
p-lė Kleinaitė, p-lė Mikolaitė 
ir p-lė Kalvaitė.

Komisija nuoširdžiai • kvie
čia visus atsilankyti į ‘bunco’.

Valio 1 kuopai už gražų 
darhavimąsi.

Labdarė.

GAILESTINGI DARBAI.

KUOPŲ VEIKIMAS.

Labdaringosios Sąjungos 
kuopos yra pasiryižusios sakei 
ti ūkio skolų išmokėjimui po 
tūkstantį dolerių iki ateinan
čio seimo, kuris bus lapkričio 
15 dieną, Dievo Apveizdos pa
rapijos salėje. Darbas, kiek 
yra žinoma, kuopose gana 
smarkiai eina. Kiekviena jų 
norėtų būti pirmutinė išpil- 
dant savo kvotą. Reikia pasa
kyti, jog nuo to kuopų pasi
ryžimo labai daug priklausys 
visos mūsų organizacijos atei
ties veikimas. Jei visos lab
darių kuopos savo kvotas iš
pildys ir skolas galėsime iš
mokėti, tas įvykis visą mūsų 
darbą žymiai pastūmės pir
myn. Tada galėsime drąsiai 

ryti planus senelių prieglau 
dai statyti ir be jokios abe
jonės, pastatysime. O jeigu ir 
šiemet ūkio skolos pasiliks ne 
išmokėtos,, nutarimas neišpil
dytas, savo pasiryžime suklu
psime, žinokime, kad tas nei
giamai paveiks į visą mūsų 
rganizacijos veikimą, sutaik
ys tolimesnį mūsų darbą.
Dabar yra klausimas, ar la- 

darių kuopos gali sukelti po 
flkstantį dolerių? Man rodos, 
ad taip. Abejonės apie tai

ra visokių. Reikia tik bent 
kiek daugiau darbininkų pri
traukti ir nuoširdžiai padir
bėti. Kuopos gali savo narių 
skaičių padidinti į porą mėne
sių, jei tik to panorės. Reikia 
daryti dolerinę kolektą, vaka
rėlius, kurie, jei gerai bus su
organizuoti, daug pelno atneš. 
Man rodos, jog Labdaringo
sios Sąjungos darbui ir pla
čioji visuomenė, ir biznieriai, 
ir profesionalai pritaria. Tik 
reikia prie jų prieiti, pakvie
sti, paprašyti.

Taigi, didžiausias kuopusią 
vasarą rūpestis turi būti, kad 
išpildžius buvusiojo seimo nu
tarimą — sukelti po tūkstan
tinę. Tam tikslui atsiekti tik 
pusė metų beliko. Tat, į dar
bą! , Labdarys.

LABDARIŲ VEIKIMAS.

Town of Lake. — Skait
lingas susirinkimas Labdarių 
1 kuopos įvyko sekmadienyje, 
gegužės 24 d. Daug naujų na
rių prisirašė, būtent O. Satu- 
nienė, J. Markuvienė,p. Ža

kas, A. Viskontienė, L Rač
kauskienė, 0. Levickienė, D. 
Rudokienė, O. Kalvaitienė, A. 
Petkus, M. Jukncviiča, S. Ste
ponavičienė, R. Karčauskie- 
nė, S. Balčiūnienė, Z. Belec
kienė, V. Sodaitė, J. Kedaitė, 

egali būti. Priemonių tam y- j T. Pilipavičienė, M. Bulavie-

vargšams lietuviams padalin
tų aukelių.

Reikalinga lietuviams dau
giau kreipti dėmesio link ne
laimingų vargšų, ypač šiais 
bedarbės laikais. Gal būt, dau
gumui bėda ir nėra prie ko mų ir kas mėnuo išmoka apie 
pagelbos šauktis.

Kur tada dingsim, jei netu 
rūšini prieglaudos?

Daug yra organizacijų ir,suoineng8
pašelpinių draugijų, kurios sunku bus jas gdpti_
tik lig laikui narius šelpia! ...

Ši kuopa geg. 30 d

,$100.00.
į Dėja, kuopa maržai turi na
riu, mažai ir pinigų.

paramos
Be vi- 
toliaus

Cicero, UI. :— Pažvelkim į 
praeitus laikus. Kiek daug ne 
rasime savo tarpe artimųjų. 
Vieni išmirė, kiti į vargą pa
teko. Visų gaila.

Geg. 30 d. minios žmonių 
renkasi ant kapų pasimelsti 
už mirusius savo tėvus, bro
lius, sesutės ir pažįstamus. 
Bet neatmenama tų, kurie yra 
žuvę visokiose nelaimės vie
tose, Oak Forest, Ilk, County 
įstaigose.

Nieks iš mūsų nepalanko jų 
kapų, nesukalba nei “Amžiną

Bet visų tėvu ir motina yra 
Labdarių Sąjunga, kuri visur 
vargšus ligoje, senatvėje, vi
sus našlaičius šelpia ir dali
nasi paskutiniu centeliu jų gy
vybei palaikyti.

LABDARIU CENTRO 
VALDYBA

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

Rašt. 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 valdybą arba 
agitatorius.

s v.
išrinko 

Kazimieroaukų rinkikes 
kapinėse.

Prašoma geradėjų gausiai 
aukoti vargšams šelpti.

Labdarių Sąjunga tą pačią 
dieną rengia pirmą pikniką 
naujame Vytauto parke.

>

NAU JOS DAI NOS
LIAUDIES DAINOS MI&RAM CHORUI HARMONIZAVO

STASYS NAVICKAS
1. Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c
2. Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c
3. Ko liūdi ntėrgužėlė ?-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c
4. Aukštas krantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c
1. Močiutė mano-Pas motinėlė (Chorui) ......................... 30c
2. Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) ............. 30c
3. Oi, žalia, žalia-Augau pas mčiutę, (Chorui) ............. 30c
4. Ant ežero krantelio-Atvažiuoja piršlys (Chorui) .. 30c
5. Oi, tu dzieme-dziemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c
6. Oi, broliai, broliai-Margytė Mano (Chorui- ............. 30c
7. Einu per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) ................. 30c
8. Vai dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) .......... 30c
9. Vai augom, augom-Jau saulutė leidos, (Chorui) .... 30c
10. Eina garsas nuo pat ViLniaus-Leiskit į Tėvynę (Ch.) 30c

Daugiau perkant duodame nuošimtį. 
Reikalaukite tuojau

“DRAUGAS” PUB. CO.,
2334 So. Oakley Avė., Chicago, UI.

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

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

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

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

)ĮJPINE^
Rm;

OUR
M*nn'Ce~n|K.H.S..9B.OU»S<..Chicapo

Tyros, AlSkliu, Sveiko*

GRAŽIOS AKYS

Yra didelis turtas

Murinę valo, Švelnina <alvlna 
be pavojaus. Jus pamėjiU* 
Knyga “Eye Care” arba “Eye 
Beauty” ant pareikalavimo

DRAUGO” RADIO
PIKNIKAS

Nedslioje, Birželio (line) 7 diena, 1931 m.
VYTAUTO PARKE

PRIE 115, TARP CRAWFORD IR CICERO AVĖS.

šiame piknike bus pagerbti seniausieji Chicagos lietu
viai ir lenktyniuas iškalbingume jauniausieji Chicagos 
lietuviai, tai yra mokiniai parapijinių mokyklų. Pikniko 
vieta — VYTAUTO PARKAS — yra modemiškai 
įrengtas. Piknikierių palinksminimui bus gera muzika, 

z dainos, šokiai, baseball ir kitokios įvairenybės.

Visos Chicagos ir apylinkių lietuvius išanksto šir
dingai užkvečiame dalyvauti.
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draugas

LIETUVIAI AMERIKOJE 

CICERO, ILL “

vidoniui, Kauliui, Ūseliui, 
i Dr. Olišauskui ir kitiems ia- 
da ištisu paradu į par. pik-

sų klebono brolėnas kun. Juš-!nikų atvažiuoti.

Radio CAZ
X Cicero dabar visur tik 

kalba apie Vytauto parko a- 
tidarynių, kuris įvyko praeita
me sekmadienyje.

Sako, taip puikiai įrengto 
parko, kaip Vytauto, nėra vi
soj Amerikoj.

Dar apie vieni} daiktų cice- 
rieniai kalba, tai begalo gra-

kaitis.
Buck Jonės orkestrą Vytau

to parke per piknikų' klumpa- 
kojus gros, džiazus rež.

į pikn.ikt} atvyks ir Tėvas 
Aug. Dirvelė, pranciškonas, 
kuris birželio pradžioje mus 
bažnyčioje duos misijų Nove- 
nų, laukiant Šv. Antano atlai-

X Šv. Antano parap. base- 
ball tymas pereitų: nedėlių su, 
pliekė West Side, Aušros Var
tų parap. tymų 8-6.

Šv. Antano parap. piknike, 
Vytauto parke, bus du base- 
ball žaidimai. Ciceros “Babe 
Rutli” žais su savo tymu.

X Mūsų šaunus biznierius

tunto jo skyriaus niekinė. Tė
veliai, Josepliinos atminčiai 
paaukojo radio.

Karpų šeimyna žada kų nors 
gražaus, dukrelės mirties at
minčiai, įtaisyti ir į Šv. Anta
no bažnyčių.

X Melsimės, kol gyvi būsi

mūsų pasididžiavimu! Oi pa
saulinės — Katalikų Bažny
čios — granito piliorium. O 
mokslo srity šviesiųjų žvaigž
dele.

Todėl, darykime spaudimų i 
tuos nuo kurių priklauso, kad 
jis, vyskupas Būčys, paviešė-

CHICAGOJE
BUDRIKO VALANDA

dų, kurie bus birželio 13 d. duonkepis Miliauskis parap.

žų “Draugo” ir Peoples
Furniture Co. programų.

Vytauto parke žmonės tie
siog užžavėti buvo minėtu pro
gramų. Garbė “Draugui"
Peoples Furniture Co. už to
kius gražius progrannts.

Vytauto parke praeitų sek
madienį buvo tokis automobi
lius, kuris kalbėjo, dainavo, 
grojo ir šoko.

Garbė Peoples Furniture Co. 
už sumanumus ir gražų patar
navimų.

L. Šimutis “Draugo” red. 
praeitame sekmadienyje Vy
tauto parke net du syk kalbė
jo. Viena sykį tik girdėjome, 
jį kalbant, o kitų syk ir ma; 
tėme. Tik Šimutis sugeba taip 
padaryti. Garbė tau Leo!

X Kur tik Ciceroje neeisi, 
visur įžiūrėk tik gražina auto
mobilius, tepa ratus vėliavo
mis puošia savo vežimus, kad 
ateinančiame sekmadienyje 
važiavus j savo parapijos me
tinį pikniką, į Vytauto parkų

Šeimininkės su paukščiais 
skrajoja.

_ Ponas Anglickis “išva
žiavo Klaipėdon” ko tai par
vežti parapijos piknikui. Su
manus Jonas.

Žemaičiai organizuojasi pa
rapijos piknike žemaičių him
nų, giedoti.

Ponas Nakrošius, Peoples 
Furniture Co. gaspadorius, su 
“stebuklingu” makabilium, 
per radio kalbės piknike.

Bus imami judomieji paveik 
>slai. Visi, kurie piknike daly

vaus, turės progos vėliau sa
ve matyti judamuose paveiks
luose.

Bus duodama progos biznie
riams, profesionalams, drau
gijoms ir parapijoms ir para
pijoms turėti savo grupes.

Į šv. Antano parap. pikni
kų, sakoma, atvažiuosiu pa
saulio eempijonas Jack ir mū-

X J Šv. Antano parap. kle
bonijų Peoples Furniture Co. 
atgabeno labai navatnų maši
nų.

X Šv. Antano parapijinę ino 
kyklų šįmet baigs vriš 80 mo- 

11 kinių.
X Komunistų pilvotas ko

lektorius Ciceroje bando ko- 
lektuoti dešimtukus, kurių pa- 
gelba būt galima atlikti kelio
nė į Springfieldų, žinoma mar 
šuojant su “didele paroda”.

Pranas Zajauskas parapijos 
piknike žada net su trimis au
tomobiliais pasirodyti. Garbė 
Pranui. Geras parapijonas, su
manus biznierius.

X Mūsų bulvariškiai, vado 
vaujant ponams B. Anderso-

piknikui aukoja visų duonų.
X Angliskis, Bernadišius, 

Andre w Wastakos, Stanci
kas, Jakštas aukoja trokus 
daiktams ir žmonėms į pikni
kų vežti.

Piknike bus išdalinta 500 
dovanų.

X F. Gudų seimą susilaukė 
gražios dukrelės.

X Už gražiausius vaike
lius mamos gaus dovanas par. 
piknike, gegužio 31 d.

X Klebonas, seselės moky
tojos ir aštuntojo skyriaus 
mokiniai labai yra dėkingi 
p. Karpų šeimynai už įtaisy-

Ketvirtadienis, Ceg. 28, 193^

kus — baritonas ir Juozas 01 
šauskas su kanklėmis. O Bud
riko radio orkestrą smagiai 
grojo įvairius šokius.

Gegutė.

me, už Juozafinos Karpiutės tlJ ir 1UŪSU tarPe5 ir kad mcs 
sielų, o tėveliams tariame ši r- galėtume jį atatinkamai pa- 
dingiausį ačiū už taip gau
sių dovanų.

Pereitame sekmadienyje iš 
radio stoties WCFL nuo 1 iki 
2 vai. ik) pietų, kurį. davė Jos. 
F. Budriko muzikos .krautuvė, 

galėtume jį atatinkamai pa- jgeraį dainavo p-nia Elena Ra
įkauskienė, soprano; Jonas Če- 

4JŽ Vyskupo Bučio gerbėjus paitįs _ tenoras. Statys Rim. 
pasirašo: i

VYSKUPO BUČIO GERBĖ
JŲ ATSIŠAUKIMAS Į 

PHILADELPHIJIEČIUS

Philadelphia, Pa. — Broliai 
ir Seserys! Jei mes, lietuviai 
Pililadelphijos, Pa., dažnai sa
vo tarpe turime svečių iš Eu
ropos, gi ir ne taip jau aukš
tai pakilusių visuomeniniame 
gyvenime, tačiau, nežiūrint to, 
mes juos sulig išgalės , širdin
gai vaišiname ir atatinkamai 
pagerbiame. Tad kodėl-gi mū
sų tarpe neturėtų viešėti ir 
didžiai gerbiamas vyskupas 
Petras Būčys5 Kodėl-gi mes 
neturėtume jį atatinkamai pa-

mų radio į Šv. Antano mokyk- gerbti ? Jei pagerbiame nykš- 
los aštuntųjį skyrių. itukus tai kodėl nepagerbti a-

X Nesenai Karpų dukrelė Irų T Jug jis, vyskupas Būčys,
nui, Baltaduoniui, Šukiui, Do-’ Juozafina mirė. Ji buvo aš-į yra musų tautos didžiavyriu,

Mil iru

Kazys Dryža,
Kazys Vidikauskas, 

Marė Puodžiunaitė.

MELROSE PARK, ILL
Klaidų atitaisymas

v!'KATAJ

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunaa Bordoni

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

SKINITCHING ENDS
ivhcn aoothlng lemo la uaedt

Right from the firat touch, antiseptic, 
healing Žemo takes the itehing 
misery out of moeųuito bites, rashes, 
and many other skin afiiietions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathers and other outdoor folka 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade when safe, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eases razor-smart. Always 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 36c, 60c, $1.00.

„Draugo” No. 123 tilpo ži- '2151 W. 22 St. f iki 9 vak 
nutė apie Moterų Sujungęs CO 1 Telephone Roosevelt 9o#o 

kp. susirinkimų, birželio 2 d., Name: 8 lkl 9 ryte Tel Rep,,b 980'
7 vai. vakare, o turi būti bir
želio 15 d., 7 vai. vakare.

Paskui jaunamečių sųjungie 
čių “bunco party” 2 vai. po 
pietų, o turėjo būti 7 vai. va
kare. “Bunco” bus gegužės 29 
d. Melroseparkietis

REMKITE VISUS BIZNIE 
RIUS IR PROFESIONALUS, 

KURIE SKELBIASI 
“DRAUGE”.

į PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vidum: lestyjt 
Hoom 2 414

I ONE NORTH LA SALLE BLDG 
ONE NORTH LA SALLE <ST.

^.(Oor. pa i Sallė and,- Madtson Sis. 
Ofisų Tel STATE 2-’O4 441?

kas
J. P. WAITCHES
Lietuvos Advokatas

3 vai. kortuose — nuo S iki 1 
Subatomis nuo 9 lkl 9

52 East 107th Street
Kampas Mlchlgan Avė.

Tel. Pullraan 6950—namų Pull. 637, 
Miesto ofise pagal sutarti

127 N. Dearborn Street
Ketvergals ofisai uždaryti.

Jos Nieks 
Nekviečia

Iki

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pa* 

tikrą, specialistą, ne pas koki nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno iftegzaminavlmo. Jus su
taupysit laiką ir pinigus. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt Jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradymul žmogaus kenks
mingumų.

Mane Radio — 8copn — Raggl 
X-Ray Roentgeno Aparatas lt vi- 
•Ūkas baktertologUkas egzamlnavi 
mas kraujo atidengs man jūsų tik 
ras negeroves, Ir Jeigu sft paimsiu 
ius gydyti tai jūsų sveikata Ir gy I 
vuinas sugryS uitis taip kaip buvo į 
pirmiau Jeigu kenčiat nuo Ilgų skll 
vlo. žarnų. Inkstų, odos. kraujo ner
vų, tlrdies, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užslsenėjusią, Iš
kerėjusią, chronišką ligą, kur] ne
pasidavė net gabiam Šeimynos gy
dytojui, neatldėlloklt neatėjo pas 
tnann

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1016

20 W. JAOKSON BLVD. 
Arti Stata Gatvės

Ofiso Valandos’ Nuo 10 ryto lkl 
1 po plet. Vakarais nuo 6 lkl 7 
Nedėllomls nuo 10 ryto lkl 1

po plot

PIKNIKAS
Del Palaikymo Lietuvių Muzikos ir Dainų Per Radio

Nedėlioję
Gegužis-May 31d. 1931

i Čemausko Darže
Justice Park, III. 79 St. prie Archer Avė.

Pradžia 1O vah ryto ir tęsis iki vėlai vakaro 
Įžangos tikietai po 5Oc. asmeniui

BUS IŠDALINTA $300.00 DOVANOMIS
Šiame milžiniškame piknike A lankęs turės didžiausio smagumo ir

dalyvaus visi žymesnieji Radio Ar- A dar turės progos gauti puikią DO
tįstai. Bus įtaisyti visame darže gar V ANĄ. Širdingai visus kviečia
siakalbiai. Muzika grieš nuo pat ry- :

Jos. F. Budrik Korporacija.to iki vėlai vakaro. Kiekvienas atsi-
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Telephone Dearborn 0057

F. W. CHERN AUCK AS
ADVOKATAS

160 North La Šalie Street 
RGOM 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 Sėredas)

A. A. 0 LIS
ADVOKATAS,
11 South La Šalie 8treet 

Room 1701 Tel. Randolph 0331
Valandos nuo 9 ryto Iki 5 vai. vak 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 056f 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
(Jtarn., Ketv. Ir Subatos vakare

C. V. CHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas 2221 W. 22nd Street
Telefonas Canal 2562 

Trečiadieniais Ir Penktadlenlali
vakarais namie pagal sutartj,
6503 So. Campbell Aveuue

Telefėnas ltepubllc 4499

A. A. S L A KIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmlestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washlngton St.

Cot. Washlfigton and Clark Sta
Ofiso Tel. Ceųtral 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3395

fcbttT RUOU)

, .-M, j:

Ar žinot, kodėl jos nieks 
nenori? Ji pati to nežino.
Jos kvapas nemalonus. O 
to visi nekenčia, ('garga
liuodami su Listerine, Išva
lysime burną ir užmušime 
Ilgų perus. Vartok kas
dien.

LISTERINE

Buy gloves with what| 
it savęs

Nerelk mokėti 50c. Už 
dantų mostĮ. Listerine Tė- 
oth Pašte gaunama po 25c. 
Tėmyk, kaip gerai ji vei
kia. Ją vartotadamas per 
metus sutaupai $3.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE25c

(of75^
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Ketvirtadienis, Geg. 28, 1931

SENIAUSIŲ CHICAGOS LIETUVIŲ ATSIMINIMAI.
JUOZAPAS GURINSKIS.

Bridgepbrte, seniausioj lie
tuvių kolonijoj, retas nepažįs
ta augšto, dikto, su didokais 
pražilusiais ūsais, vyro — p. 
Juozapo (Jalinsko. Kas rytų ji 
pamatysi žygiuojant į bažny
čių. Jisai yra vienas Cliicagos 
lietuvių patriarkų. Jisai buvo 
vienas drųsiausių, stipriausių 
ir pirmutinių Chicagos lietu
vių darbuotojų draugijų

ir parapijų steigime ir palai
kyme jų tvarkoje.

P-nas Gurinskis yra kilęs iš 
Pavištaičių k., Vištyčio par. 
Vilkaviškio apskr. Gimė Denk 
metu, 1862 m. Reiškia vienme
tis su p. Antanu Itadoniskiu, 
West Sidės politikierium. 
Kuomet p. Radomskis vyko A- 
merikon, tai p. Gurinskis iS- 
maršavo “do Varšavy” caro 
armijoj tarnauti. Caro virši
ninkai su naujokais tada ma
žai ceremonijų darė, — pės

čius varė. Bet Varšavos neto
limiese susodino į traukinį ir*
už pusantros valandos buvo 
vietoj. Po šitokios kelionės 
p-nui Gurinskui prisėjo ilsė
tis ne kazerniėj, o ligoninėj. 
Ten turėjo daug “fonių” iš 
naujokų, kurie norėjo išsisuk
ti nuo tarnavimo kariuome
nėj. Pavyzdžiui vienas spor

draugas

Apsistojo pas Vladų Gecevi 
čių, kurs gyveno apylinkėj, 
kur persikerta 17 g-vė ir Pau
lina g-vė.

Buvo bloginėtos.

“Pradžia muilo gyvenimo 
Amerike buvo sunk;, tiesiog 
baisi,” pasakoja p. Gurins
iąs. “Tųsyk buvo didelio ne-

D A K T A R A
Tei. Canal 6714 Telefonas Orovehlll 1262

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OB8TETRIKAS

Gydo staigias ir chroniškas ligos 
▼yru, motoru ir valku

DARO OPERACIJAS

DR. A. 6. RAKAUSKAS

DOMICĖLĖ
BARDAUSKIENĖ

(Po antru vy.ru šhnklęnė, po 
tėvais Karbauskaitė)

mirė gegužio 26, 1931 m. 8
vai. ryto, sulaukus pusamžio, 
Raseinių Apskričio Ir m.

Amerikoje išgyveno 18 niet,ų.
Paliko dideliame nubudime 

vyrų. Stanislovų, motinų, 4 sū
nūs Bronislovų, Juozapų, Vla
dislovų ir kudikj, kuriam var
das dar nėra duotas, seserį An
taniną ir švogerį Jonų Lorencų, 
o Lietuvoj brolį Jonų ir bro
lienę, dvi sesari Pranciškų ir 
Oną ir kitas gimines.

Kūnas pašarvotas £133 So. 
Francisco avė. Laidotuvės į- 
vyks pėtnyčioj, gegužio 29. Iš 
namų 8:30 vai. bus atlydėta } 
Gimimo Panelės Šv. par. baž
nyčių, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.,

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

Nuliūdę:
Vyras, Motina, Simai, Sesuo, 

švogeris ir giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Tel. Yards 1741.

PADEKONĖ

ONA VAITEKUNIENĖ
(Po tėvais Graičikė)

'Mirė gegužio 23, 1931, o po 
gedulingų pamaidų Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Šv. par. 
bažnyčioj palaidota šv. Kazi
miero kapinėse.

Paliko budinčius vyrą. sūnūs, 
marčių, anukus ir gimines.

Reiškiame gilios padėkos žo
džius gerb. klebonui kun. A. 
Briškal už atlaikytas pamal
das, gėlių aukuotojatns, gėlių 
nešėjoms grabnešiams ir vi- 
sieftas giminėms ir pažįstamiems 
už dalyvavimų laidotuvėse ir 
lydėjimų į kapines:

Dėkuojame graboriui p-nui J. 
F. Radžiui už prietelingų ir 
rūpestingų patarnavimą.

O tau musų moterėlė ir mo
tinėlė per Dievo Gailestingumų 
lai šviečia amžinoji šviesa..

Nuliūdę:
Vyras, Simai ir Anūkai

l«

MYKOLAS MASIOKAS
mirė geg. 27 d., 1931 nu 4:50 vai. ryt 36 metų am
žiaus. Kilo iš Panevėžio Apskričio, Ramygalos Par. 
klasiokų Kaiu’io.

A. a. Mykolas buvo narys šių dr-jų: Šv. Izido
riaus, Saldžiausios Širdies V. J. ir Šv. Juozapo. Pa
liko dideliame nubudime moterį Petronėlę po tėvais 
Burnikaitė, 2 sunu Klemensų ir Vytautų, Dėdę ir 
Dėdienę Kasparavičius, pusseserę Jadvygą. Paulikie- 
nę Amerikoj, o Lietuvoj tėvų ir motinų, brolį kuru 
Bronislovų, 4 seseris Antaninų Masiokienę, Kazi
mierų Gritienę, Onų ir Liudovikų ir dėdę Antanų 
Narsutį.

Kūnas pašarvotas 8857 So. Houston St. So. Cbi- 
cago. Laidotuvės įvyks panedėly birželio 1. Iš namų 
8:30 vai. bus atlydėtas į Šv. Juozapo par. bažnyčių, 
kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines

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

Nuliūdę:
Moteris, Sunai, Dėdė, Dėdienė ir Giminės.

Ęaidotuvėms paatarnauja graborius I. J. Zolp, Tel. 
Boulevard 5203

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DĖL ŠERMENŲ

f'

b

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

F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAl

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue 

Visi Telefonai: 17*1 ir 1742

tiškas lenkutis nudavė nebylį, darbo metai. “Ko jus važia- 
Niekas negalėjo jo prakalbin- vote į tų Ameriką, ar su įim
ti. Bet štai jį paguldo ant len- mis badų kęsti? ’ sakė pažįs
tos, kaž ko užduoda pauosty
ti ir netrukus ima kalbinto.

tamieji ir tie, su kuriais teko 
susipažinti. Buvo tokia bėda,

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomls Ir scredomla tik 
lfikalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE BOAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vaL— 
4 Ir 6:30 Iki 8 vai. vakare. 

Seredonils nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedfillomls pagal sutarti.

Ofiso Tel. Vlctory 6891 

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

Lenkutis viską atsakinėja kai k»<l nors gyvs i žemę lįsk. Bū
vy ras. Po ištardymo lenkutį vuu išvykęs į farmas, bet nc-
vėl paguldė šalę p-no Gurins- 
ko. Po neknrio laiko lenkutis

ilgam. Ijainiė šyptelėjo man,
kai gavau lietuvio rubsiuvio

atsigaiveliojo ir p. Gurinskis į Daugėlos šapoj dirbti. Moki- 
bando prašnekinti. Lenkutis nausi rūbų siuvimo amato. Per 

tų žiemų gaudavau po $3.00 
savaitėj. Vėliau gavau darbų 
siuvėjo Jusaičio šapoj.-Rubsiu-

‘ tyli. “O kodėl tu ant lentos 
gulėdamas kalbėjai?” pasakė 
p. Gurinskis. Lenkutis krūp
telėjo, paskui išbalo ir galop 
“prakalbo”.

Į Ameriką p. Gurinskis at
vyko 1885. Iš Lietuvos išvy
ko šv. Jurgio šventėje, o Clti- 
eagon atsidūrė gegužio 15 d.

vio darbu užsiėmiau tolimes
niame savo gyvenime.”

Lietuviai buvo nedrąsus.
“Pirmieji lietuviai Cliica- 

goj, o gal ir visoj Amerikoj, 
toliau sakė Gurinskis, “nenore j 
davo pasirodyti esą lietuviai, t

Tel. Dearborn 1883

DR. BENJ. W. MACH,
. DEN TĮSTAS

Sulte 1926 The Plttsfleld Bidg.

55 E. WASII1NGTON ST.

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

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

A | A
BRONISLAVA

ANDRIULAITĖ
mirė gegužio 27, 1931 m. 5:45 
vai. ryt, 18 metu amžiaus. A, 
a. Bronlslava gimė Chicago, 
111. Dievo Apveizdos par.

Paliko dideliame motiną Oną 
po tėvais Eitutytė, 3 seseris Oną 
Kuktienę, Petronėlę Bernotie
nę ir Stanislavą Stencelienę, 3 
brolius Juozapą, Joną ir Sta
nislovą, švogerius, švogerką ir 
gimines. Prigulėjo prie Dievo 
Motinos Sopulingos dr-jos.

Kūnas pašarvotas 1616 So. 
50 Avė. Cicero, III, Laidotuvės 
įvyks panedėly, birželio 1. Iš 
namų 8:30 vai. bus atlydėta 
į šv. Antano par. bažnyčią, 

‘kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pamal
dų bus nulydėta į Šv. Kazimie
ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse

Nuliūdę:
Motina, Seserys, Broliai Ir 

Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Butkus & Co. Tel. Canal 3161, 
Namų Tel. Cicero 4785.

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W.63 Street
Kertė So. Weatern Avenue 

Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2869 So. Leavitt St. 
Tel. Canal 2 330

Valandos 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v* 
NedėlloJ pagal susitarimą

Tel. Lafayette <791

DR. A. J. JAVOIŠ
VaL: 2 Iki < po pietą. 7 Iki 9 vak

Office: 4459 S. California Avė
Nedalioje pagal sutartį.

VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak. 

Nedėliomls ir šventadieniais 10-12

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKŪL'IS

Tel. Wentworth 3000
Bez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. Phone 
Englewood 6641

Maišėsi su lenkais, gyveno pas • wentworth 3000

lenkus ėjo į lenkų bažnyčias.' DR. A. R. McCRADIE
Vieni iš lieturių, ypač bajo-. gydytojas ir chirurgas 
riškos kilmės, virto lenkber- G558 SO. HALSTED STREET

Office Phone 
Wentworth 3000

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

Ofiso Boulevard 6913
Res. Kenwood

DR. A. J. BERTASH
6107

3464 SO. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po

pietų ir 6 Iki 8 vai. vakare 
Res. 3201 S. WALLACE STRĖfeT

Iniais, kiti, vienok dvasioj bu
vo gryni lietuviai ir tik lu- 

j kuravo progos viešai pasiro-j
Įdyti esą lietuviai. Kai daugiau 
Į lietuvių atsirado, tai visi da- 
I rėsi drąsesni. Bandymai įkur

Vai. 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Phone Lafayette 9 710

DR. F. S. SZYMCZAK

Tel. Hemlock 8700

Rea Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4454 SO. W00D STREET
įti lietuvišku draugijų jau bu-!val.: 1 — 4 v. v. ir 6:30 — 9 v. v.’Val. 2-4, 7-9 v.

vo daromi 1884 m. Bet tas I_______________________
i tepavyko padaryti už dviejų j

UTDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6156 South Kedzie 

Rez. C622 S. Wihpplo
v. Išskiriant Ket.

metu — 1886 m., kada ir ta-1 d 1 • i i •± į ’ . . t- : Skaitykite ir platinki* po įkurta ftv. Kazimiero Ka- ' r
balaičio’ tfl*J8. Steigiamajame 
i susirikime jau buvo 30 na
rių, o antram susirinkime jau 

įbuvo 60 narių. Prieš du me
tu pirmu syk bandant sut
verti dr-jų, neatsirado užtek- 

| tinai vyrų, kad sudaryti val- 
Įdybų. Lietuvių skaičius spar- 
ičiai augo, lietuvystė jų tarpe 

(Tąsa 6-ųjam puri.)

te liėtuvitj katalikų die 
nraštj “DRAUGĄ” ir 
remkite tuos biznierius 
ir profesionalus, kurie 
garsinasi jame.

GRABORIAl:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

S. D. LAGHAVIGH
LIETUVIS •GRABORIUS

A. L. DAVIDONIS, M. D
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 6107
Valandos: * ■■■

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

Apart šventadienio Ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Vlctory 8687
Of. Ir Rea Tel. Hemlock 2274

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

Vai. 9-12 rytais; 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vai.: 3-6 po plet. Utarn. Ir 8ubat. 
8-8 vak. šventadieniai* pagal sutartį

AKIŲ GYDYTOJAI: D E N T I S T A 1

Phone Boulevard 7042

DR. VAITUSH, ŪPT, DRi Ci Zi yEZEUS

OFISAI:
4901 - 14 St. 2934 Wa»hlngton
16-12. 2-4. 7-9 13-2. 4-6, Blvd.
TeL Cicero 462 Tel. Kedzie 2460-24B1

DR. S. A. DŪWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 We« 12 PL 
Tel. Clcreo 2888

Nedėitomn
8usitarue

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Vai.: 11 ryto iki 1 pą. pietų 
2 Iki 4 Ir 6 iki S v

Nedėliomls nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną Ir naktį 
Virginia 0036

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

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

Tel. Republic 78(8 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 vai. vak. 

NedėlloJ pagal sutartį

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

OFISAS
•68 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
8KYRIUS: 8238 S. 
Halsted Street, Tel.

. Vlctory 4088

Phone Boulevard 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

ofisą*
4603 So. Marshfield Avenue

TeL Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

-i

4443 So. Talmaa Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
Chicago, UI.

Patarnauja laidotuvėse kuopigiausta 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdintt 

Tel. Roosevelt 2 616 arba 2616

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS

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

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso 

kiems reikalams. Kaina priei 
narna.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, Iii.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORKB

Didelė graši koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tol. Roosevelt 7623

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VBDRJA8

1650 West 46th St.
Kampas 46tk tr Paulina Sta 

Tel. Boulevard 6201 . tilt

DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė. 

Arti 4? Street

Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED BTREET

Res. Prospect 6659

Tel. Canal 6222

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS DR. G. I. BLOŽIS

ItezideiJcija 6600 S. Artesian Avė. 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų

6 iki 8:30 vakare

Palengvins akių įtempimą kuris 
et 11 priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą aklų karštį. Nulmu 
cataractua Atitaisau trumpą regys- 
tę ir tolimą regystg.

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

DENTI8TA8
2201 WEST 22nd STREET

(Kampas Leavitt St)
Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 

nuo 1 Iki 9 vakare 
Beredoj pagal sutartį

Rez. Tel. Mldway 5512

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue Ir 24-tas Street
Telef. Wllmette 196 arba \ 

•Canal 1713

Speclale atydą atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

KREIVAS AKIS ATITAI8O J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
Dangčių atsilikimų akys atitaisomos 
b<- akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

TeL Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKTŲ SPECIALUTAB

Nullndlmo valandoje kreipkitės į 
prie manta patarnausiu slmpatU- . 
kai. mandagiai. gerai Ir pigias1 
nagu kitur. Koplyčia dėl iermeaų 
dykat

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

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

re' Cicero 1260

DR. GUSSEN
Tai. LIETUVIS DBNTI8TA8

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėliaia 
ir Ketvergais vakare

DR. CHARLES SEGAL
1 Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVI
SPEC1JALISTAS

Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ligi,
VaL: ryto nuo 10—12 nuo 9 

pietų: 7—8:20 vakare 
Nedėliomls 10 Iki 12

kasdien nuo 10 v. ryto Iki 
vai. vakare

Nedėliomls pagal sutartį
4847 W. 14 ST. Cicero, Dl.

Telef. Midway 2880

DR. MAURIGE KAHN
Tel. Lafayette 5820

Rez. Orovehlll 3040

Gydytojas ir Chirurgas 
4631 SO. ASHLAND AVĖ

Ofisu ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St 

Rampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10—4; nuo 0—8 

Medėliomiai nuo 10 Iki 12.

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTIStAS 

X-Ray A Qu
4193 ARCIffiR AVENUE

Vai.: 9-9 NedėlloJ pagal sutartį

Tel. Yards 0994
Reuldenctįoe Tel. Plaus

VALANDO8: 
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo I Iki t po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 iki lt d*

2260

________

vy.ru


draugas

NAUJAMADIS PIKNIKAS I

<1

A-

V-

ŠV. ANTANO PARAPIJOS, CICERO
NAUJAME VYTAUTO PARKE

Ant 115 gatvės tarpe Crawford ir Cicero Avė. tuoj už Šv. Kazimiero kapinių 
BUS /

NEDĖLIOJĘ, GEGUŽIO - MAY 31 D., 1931 m.

SENIAUSIŲ CHICAGOS 
LIETUVIŲ ATSIMINIMAI

(Tąsa nuo 5-to pusi).

stiprėjo. Nors lenkai stengėsi 
lietuvius praryti, bet reikia 
pripažinti, kad jų tarpe atsi
rado tokių, kurie pritarė lie
tuvių savarankiškam veiki

mui. North Sidėj lietuviams 
pritarė kun. Božinskis, o ant
Bridgeporto kun. Novroekis 
Šv. Marijos par. klebonas,; *

“Pirmutinis lietuvis kuni
gas pasirodęs Chlcagos lietu
vių tarpe bene tik bus tas, 
k ik s atvykdavo iš So. Bend, 
Ind. Jisai buvo vikaras prie 
lenkų tenykštės par. Toliau 
bene tik 1888 m. buvo par- 
kviestas kun. Juodišius.

Stoka merginų.

“Lietuvystės kilimui ir stip
rėjimui trukdė lietuvsičių sto
ka. To pasekmė buvo ta, kad 
daugelis labai uolių tėvynai
nių susiporavo su lenkaitėmis. 
Kadangi jie buvo tvirti lietu
viai, tai netik nepasidavė len
kiškai įtakai, o jų lenkTškos 
pačios išmoko lietuviškai. "**

Bus visokiausių žaidimų, 500 praisų sulig svaro. Buck Jonės muzika, Lietu- ® 
vos Skilandžiai. Dar bus žinai — Nesakysiu. Parkas Vytauto yra modemiš
kai įtaisytas, mūsų Lietuvių.

Kviečiame Visus,
KLlEBONAS ir KOMITETAI.

algas ir pragyvenimą, tai tur-Į tuvius atsilankyti. Ypač agi- 31, 1931 m., 2 vai. po pietų, Avė. ir lošia “Bunco par- 
but nei Didžiojo Karo meta i tavo lietuvių tarpe patys lie- Anfimo Vartų novariiina mn. --------- --------
algos nebuvo didesnės už anų 
laikų algas. Lietuviai per 
tuos geruosius laikus ūžė, kaip 
vanduo tvekiniui pratrukus.

tuviai lenkberniais virtę. Mas- 
mitingas nemenkas buvo. Siu- 
čiulbo pragydo oratoriai apie 
senoviškus broliškus lietuvių 
su lenkais ryšius. Girdi ir da-“ Paroda pastatyta paežery, ,

; , t) , m j . k bar taip turį būt. Dabar for Jaekson Parke. Tada ten bu- . .

Aušros Vartų parapijos mo
kyklos kambaryje. Prašom 
visų kuopų atstovų atvykti. 
Bus svarstoma labai svarbūs 
reikalai.

V. Petrošiene, pirm.

Ryt vakare, t. y. .geg. 29, , . . i - , .. , . maliai lietuviai turį pasisaky-vo balos, ir viskas, turėjo bot- ga Ue_ d„ silaliaiai; j, ir
ištaisyta, kad tikt, paroda,. 8usirenka pas p. v

romą, jautė, kad čia reikėtų, Tamašauskienę, 3426 Auburn 
kaip nors uždemonstrnoti, bet

Namai buvo statomi tik tam
laikui, tai yra buvo statomi
iš medžio. Todėl stalioriai ir 

. , . ,v. , i • x • (nieks nesumanė, ką čia pradė-visokie medžio darbo meistrai j > r r
ti. Atsirado, vienok, drąsuolis 
a. a. Petras Zacharevičius ir

turėjo gerų uždarbių. Nema
žai tada ir lietuvių pasinaudo
jo. Paroda buvo didelė, puiki. 
Buvo apie 100 inėjimo vartų 
ir pro visus vartus kasdien 
grūdosi žmonės vienas po ki
tam, mokėdami po vieną do
lerį įžengos. Viduje į speci- 
jalius skyrius buvo vėl ima
ma įžangą. Pinigus pildavo j 
maišus, maišus kraudavo į 
dviejų arklių traukiamus ve
žimus. Į tokį vežimą' sėsdavo 
f Urmonas, du polieistu, ir va
žiuodavo į miestą ir Kuoduo
davo pinigų maišus į bankų 
seifus ’ ’.

sušuko, kad čia lietuviams ne\ 
vieta. To užteko. Sukilo lie
tuviai, ūžtelėjo pro duris taip, 
kad net durys užspringo.”

(Bus daugiau)

BAIGIANČIŲ PARAPIJI
NES MOKYKLAS ŽINIAI.

ty” bei kitus pamarginimus.
O padarytas pelnas eis Ši

lalės bažnyčios bokšto atsta
tymui. Kom.

ŽUVININKŲ LAIMĖJIMAS

R. ANDRELIUNAS
(Marąuette Jewelry & 

Radio)
Užlaikau visokių 

auksinių Ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio. planų rolių, 
rekordų Ir t. t. 
Taisau laikrodžiun 
Ir mustkos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago
Telefonas HEMLOCK 8S80

Vakacijoa darbininkams. AUademijo;je.
“Apie tai kas bilvo pirmu-' “Parodai atsidarius ėmė už- . —----

tiniai liefhviai vyrai, gali būt |8idarinėti fabrikai. Darbinin- 
abejonių. Bet kad seseris An- kailis buvo sakyta, kad dabar 

lankytų parodą ir turėtų va- 
kacijas. Darbininkai ir nau-

driušiuniutės buvo pirmos 
lietuvaitės Chicagoj, tai tur
būt abejonių nėra. Viena iš ši
tų merginų tapo Mikalajūnie
nė, o antra Žėkienė.”

Čia į kalbą įsimaišė p-nia 
Gurinskienė ir pasakė: “Kai 
pirmu sykiu nuėjau į lietuvių

OSLO, Norvegija, geg. 27. 
— Žuvininkai, kuriems vado
vauja kapitonas Ingebrigtsen, 
sugavo ir į pakraštį išvilko

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

bangžuvį.
Skrodžiant rasta 151 sva

ras “ambegris,” iš kurio dir
bami brangintini kvepalai. 
“Ambegris” vienai uncijai 
mokama apie 100 dolerių. Tad 
bangžuvies vertė yra apie 
240,000 dol. Šiaipgi be to ra
dinio vertė būtų buvus tik a- 
pie 2,000 dolerių.

REAL ESTATE

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLF.Y 
PRODUCT8 

Olselis šviežių kiauši
nių. sviesto Ir sūrių.

4844 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

TURIU pnrduotl šių savaitę 5 kam
barių gražius Ir gerus rakandus, 
kaurus, elektrlklnj radio. lempas ir 
tt. su dideliu sau nuostoliu iŠ prie
žasties perskirų. Rakandus varto
jau 4 mėnesius. Veikite greitai. 6 334 
8o. California Avė.

Restaurantas, pilnai {rengtas,, 
dirbtuvių apylinkė, gyv. kamb. užp. 
Pigiai. 4379 W. 26 St.

» BIC ’ >
?«PlETKIĘWieZ£'(g- '

BAGDONAS BROS.
į FURNITUNE & PIANO MOVING 

Local & Long Dlstance Rėmo vai

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ASAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

Skolinam Pinigus
Nelmam komiso nuo >50 Iki *300 
*1. departmentaa yra po valstijos 

priežiūra

CONTRACTORS

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se 

nūs priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

NAMAS ANT PARDAVIMO
Labai gražioje vietoje, prie 

pat Lietuvių bažnyčios. Kam
pinis lotas 150x50 ft. Namas 
dar naujas dviejų šeimynų. 
Ant kampo dar galima staty
ti didelį namą. Savininkas į 
trumpą laiką turi išvažiuoti 
ant ūkės. Pasiskubinkite, nes 

prieinamas kainas. jturi būti gTeitai parduotas, ir
BALZEKAS MOTOR SALES pasinauduokite gera progą.

Roomlng house, 42 kamb. 4 ka
rų gar. 100% i&renduota. rendal ar 
pardavimui. Sherb, 729 Cornelia, 
Lake View 5106.

AUTOMOBILIAI

WILLYS KNIGHT 
WILLYS 6 IR 8

Visos mergaitės, šiemet bai
giančios lietuvių parapijines 1 
mokyklas, prašomos susirink- 
tiį šv. Kazimiero Seserų Vie
nuolyno Akademiją geg. 29 Taipgi dideli, pasirinkimas vartotų 

J j r o o- karų už labai mažų. kalnų. Norėdami
dieną. Bus daromi kvotimai. p,rkt pigiai gerų kirų kreipkitės į 
,, , , ,. ,, », mus. Taisymo skyrių veda gerai pa-scholarsnip’ ŠV. Kaziimero tyręs mekantku J.'MENZOR

PRANEŠIMAI
A. L R. K. Moterų Sąjun-

dojosi proga — lankė parodą, *°s liea£os Apskrytis laikys 
leido pinigus, kurių veik visi Sav0 sus‘m$ gegužio (May) 

laikusper geruosius buvo
prisikrovę, išlaidesnieji dar- Paieškau partnerio į foto-
..... ... Vi. . .- . grafinj biznj, galima priside- bininkai istustmo kisemus, o „ . . . T .v, , . , ti su mažai pinigų. Jei nepa-

uzdarytosios dirbtuves neat- , . , , . .v ,.. TTy .... . ,, tyręs tame amate, tai įsmoky-
pamaldas, tai pamačiau kad '^larė. Užėjo baisiausias blog- fiim
aš besanti vienintelė moteris- metis. Sako, kad dabar blogi 
kė. Tai taip nesmagiai jau- laikai- Daugelis kenčia ir da- ___ 
čiaus, kad į lietuvių pamaldas i^ar» bet nepalyginamai žmo- 

nės daugiau kentėjo anais

Stanley Mažrimas 
4090 Archer Avenue

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

S. Rumchaks fcavlnlnkas
610 WEST 35 STREET

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo. širdingai 

prašau atsilankyti ir pamatyti nau
jus 1931 NASH automobilius su vė
liausios mados automatiškai. {tai
symais, sport Royal tekiniais ir ki
tais ištobulinimai., kokius tiktai 
NASH taip gali {rengti už tokias

Tel. 199
4030 Archer Avenue

Lafayette 2082

t s

- MES ŽINOM, ty REIK DARYTI
Ar Jus patenkinti su »avo karo eisena Ir greitumu? Jei ne, 

tai mes galime jūsų karui grąžinti pep, jėgų ir ekonomijų. Specija- 
lial {rankiat, tikros dalys, dirbtuvėj išlavinti darbininkai pajėga 
jūsų senų karų padaryti kaip naujų. Laika nuo laiko carbureterlo 
apžiūrėjimas ir Išvalymas sutaupys jums pinigų.

Kreipkitės šiuo antrašu:
K. J. VALIULIS 

611 Lincoln Avenue
Rockfond, UI. 

Phone Forest 8491

Taipgi paskolos ant pirmų morgičlų

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

Parsiduoda 3 flatų namas, 5 kamb. 
mod., garo apšild., ąžuolo trimas 
perdem. Visai pigiai. Taipgi rendon 
2 flatu. *3,000 {mokėt. Likusi leng
vais Išknok. 1622 So. 61 avė. Šv. An
tano par. Cicero.

nėjau tol, kol atsirado dau
giau moterų.”

Didysis Streikas. 

“Besitęsiant blogiems

MARVEL & JOHNSON GARBURETER SERVICE
2426 PRAIRIE AVENUE

«
Esame pasirengę ■ taisyti Buick, Nash, Hudson & Essex, Oakland 

Ir Pontlac, Oldsmobile, Vlktng, Graham-Palge ir kitus.

ROSETTETHEATER
22 & LEAVITT STS.

Dabar rodoma “An Old Fa-

laikais. Žmonėms vargstant, 
apsireiškė rauplės. Tokiems li
goniams sugabenti buvo West 

lai- Sidėj prie Sacramento avė.1 
kams”, tęsė savo pasakojimą tam tikri namai. Žmonės prie- Secret”.
p. Gurinskis, “1886 m. kilo šindavosi, nenorėdavo į tuos
baisus streikas. Streikas bu- namus ligonių leisti. Iš to kil-j &iand‘e gegužio 28 d. pasku-
vo taip pilnas, kad dabar tai davo erzeliai ir net muštynės, butu sykiu.
atsimenant, stebiuosi, kaip gy-, “Tokie nedarbo laikai žino-J Kainos nuo 4 vai. po pietų
vi mes išlikom. Tada policmo- nifl trukdė lietuvių kilimą, po 10c. ir 20c. nuo 6 vai. vale 
nų buvo labai daug. Neleido huvo veikiama ir ne.'15p jr 25c

BARGENAS
Parsiduoda nebrangiai mū

rinis namas 2 lubų. Savinin
kas statė sau su visokiais pa- 
rankumais. 2 karų garadžius. 
Labai dailioj vietoj arti lietu-

I ................. ■ ■ -vin bbžnyčios. Savininkas dėl
ĮVAIRŪS K ONTRAKTORIAI sveikatos nori išvažiuot į Lie- 

tuvą. Del platesnių žinių 
kreiptis 6752 S. Artesian Avė. 

Pirmoą lubosM. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau {valrlaualua namus prieinama 
- kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonaa Hemloek 6626

žmonėms rinktis nei į mažus 
burelius. Streikas buvo laimė 
tas. Pirmiau darbininką! gan-|davo smarkesnis? 
davo daug maž po $1.10 už 10 
valandų dienos darbą, o po 
streiko mokėjo po $1.50. Be 
to po Rtreiko darbai be galo į- 
sisiubavo. Dirbtuvės dundėjo 
ir ūžė dieną — naktį, darbi
ninkus į darbus įvairiais bu
dais viliojo. Vaikščiojo po 
namus agentai ir kvietė dar
bininkus į darbą. Taip dar
bams ūžiant, buvo sumanyta 
surengti Pasaulinę Parodą.
Tad darbai dar {tegerėjo. Al
gos augštai iškilo. Palyginus Su dideliu uolumu kvietė lie-

darbo laiku, bet darbams ge-’ 
rai einant, tai ir veikimas bu-

Lenkų Pinklės.

“Yra galimas daiktas, kad
ILLINGTON TEATRAS ,

Ketv. Pėtnyčioj, gegužio 28, <

Phone Vlrgtnla 2064

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO -KONTRAK

TO RIU8
4556 S. R0CKWELL ST.

Wl BENEGKAS oeneralib KONTRAKTORIUS
; . . Statau namua kaip muro taip IrFentUOJU, popierUOJU, grei- medžio nuo mažiausio iki didžiausio, 

„nojn. Šen, varu®, nnimn
nuo visų medžių. Saukit 

Lafayette 7554

Telef. Republic 6*96

D. GRICIUS

TIKRAS BARGENAS
Gražus 2 flatų muro namas 

po 6 kambarius. Vėliausi įtai
symai. Vertas $16,500. Bus 
parduotas už $12,500, arba pri 
ims morgičius ar lotą į mai
ną. Namas randasi arti Mar- 
quette Parko.

Tel. Republic 5551

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nuslunčiame pinigus 'Lietu

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

Laivakortes parduodame ant 
visų Unijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
| Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome {galiojimus ir visus 

legailškus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų ir 
antrų morgičlų.

Apdraudžiamo nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
TeL Yards 4669

lenkai, matydami, kad lietu- 29 bus duodama dvigubas pro- [ MAMŲ SAVININKAMS
viai su jais palaiko santikius. gramas — Parlor, Bedroom & _ . . . , . .
1 • n - • • r 4 • • v n 41 • T ir 4 Popieruoju ir malevoju kam-tax tikėjosi lietuvius suvirš- Bath ir June Moon. Pastara- . . . .i“L v.! n....... t„„i, n. han»8- Darb» atl>eka P®4* irkirtti. Kai lietuvių painiojosi jam veikale veikia Jack Oa- gerai. Turiu keletą didelių

M. YUSZKA 
Plumbtng A Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar 
aaustu kuogarlausla.

4426 So. Western Avo.
Tel. Lafayette 8227

jų draugijose, parapijose, ir kie. 'sieninės popieros knygų, ku-'**^0* Te,ef- Namų Te,et
buvo Unija Lubelska, kurioj Subatoj, gegužio 30 dvigu- . . . • Hemiock *867 Republic 66isy « r <<\T 4- 4 ri&s pristfl.tau | namus įssi*lietuviai ir lenkai ypač sūri- ha« programas “Nor Exact- Tt« ._______ veri____, , . ...... . i r, 4, i rinkti. Už rolę 7c. ir aukščiau.durdavo, tai lenkai bandė for- ly Gentlemen ir “Yankee ._ .... ...,,v, . J ,, Atsišaukit laišku ar asmemš-maliHkai lietuvius pasigrobti. Don.” • > .
Paskelbė didelį masmitingą.) Ned- ir Panedėly įspūdinga

drama “Dracula.
K. ANDRBJUNAS

JOHN YERKES
Plumbing A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
1337 So. 50 Ct. Cicero, BĮ. I 2422 WEST 69th STREET

DIDELIS BARGENAS
parsiduoda 3 fl, namas, šilti/ 
vandenin apšildomų arba mai
nysiu ant bile ko? Taipgi par
siduoda Reo automobilis, išro
do kaip naujas, labai pigiai. 
Savininkas ant vietos.

723b So. Talman Avė.

Pigiai 2 gražiu lotu su me
džiais Downers Grove, po 100 
x 300. Su pagerinimais. Sav. 
J. D. Fitzer 5620 Dnnham Rd. 
Dovners Grove, BĮ.

$$$ DOLLAR SAVINOS,
BUILDING & LOAN

ASS’N $$$
“LIETUVIŲ ŠPILKĄ“

MIS So. We»tem Avenue
Įmokėti pinigai ant knygučių 

neša nemažiaus kaip, 6% ant 
pareikalavimo 4% { metus.

Pradėkit taupintl pinigus da
bar saugiai ir pelningai.
K. J. Macke (Mačiukas)

8pulkos sekretorius Ir Vle- 
šas Notaras (Notary Public).

Padarom pirkimo, pardavimo, 
skolinimo notas, Ilsus, kontrak
tus ir kitus iigaltSkua dokumen
tus atsargiai ir pigiai.

Apdraudžlam (Insurance) na
mua forničius, stiklus Ir au- 
totnoblllus tvlrčlauslose Kom
panijose.

Kviečiam persitikrinti.




