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SU ŠVENTUOJU SOSTU
Vokietijos Kanclieris

Svečiuojasi Londone
FRANCIJA JAU NEPRIESINGA HAPS- 

BURGŲ SOSTUI UNGARIJOJ

MUSSOLINI NORI TAIKOS VOKIETIJOS KANCLIERIS
------------- PAS MacDONALDĄ

ROMA, birž. 6. — Italijos ________
ministeris pirmininkas Musso- LONDONAS, birž. 6. — Va
lini pagaliau ima siūlyti tai- kar ėja atvyko Vokietijos ka-: 
kij Šventąjam Sostui. Tai jis nclieris Bruening. Jam drau- 
daro per savo brolį Arnaldo gauja užsienių ministeris Cu- 
Mussolini. Šis pastarasis gi rtius.
savo vedamam laikrašty “Po,, Cia jja atTyko ,varbiais rrf. 
polo d’ltalia” pareiškia, kad kalai8 Sn Ang)yM nlinist„iu 
vyriausybė nekovojanti nei

KELI VAIZDELIAI Iš BĖGAMŲJŲ ŽINIŲ MOKINIU IŠKALBINGUMO IR SENIŲ 
KONTESTAI

Rengiama Gražus Programas

katalikų, nei Bažnyčios. Vy-

JUOZAPINA DIJOKAITĖ, 
Dievo Apveizdos parap.

SOFIJA IVAŠKEVIČIŪ
TĖ, Šv. Panelės Gimimo par.

Žiūrėsime, kurie iš šių mo
kyklų išrinktųjų kalbėtojų lai
mės pirmą dovaną.

Seniausiai Chicagoje gyve
nančių lietuvių kontestas pra
sidės 7 vai. vakare prie va
karienės. Bus organizuojamas 
“Oldtimerių” kliubas. Išrink
sime 12 seniausių lietuvių ir 
sužinosime, kas iš lietuvių se
niausiai Chicagoje gyvena. 
Tai bus įdomus įvykis. Kon- 
testininkų užsiregistravo dide
lis skaičius.

2- vai. po pietų girdėsime 
“Draugo” ir Peoples radio 
programą. Garsiakalbius įtai
so Peoples kompanij’a.

Jaunimas žada susirinkti, 
kad pamačius rungtynes dvie
jų stipriausių L. Vyčių base- 
ball tymų ir kad pasišokus 
prie geros muzikos. Apart to 
bus dainų, žaislų, lenktynhj ir 
šiaip ja.u visokiausių įvaire
nybių. Chieagos ir apylinkių 
lietuvius nuoširdžiai užprašo
me ryt atvykti į Vytauto Pa
rką, kad maloniai laiką pra
leisti ir kad kilnius dienraš
čio “Draugo” darbus pare
mti.

! Rytoj, Vytauto Parke, Įvyk
sta dienraščio “Draugo” Ra-1 

1 dio piknikas, į kurį žada su-' 
važiuoti tūkstančiai žmonių. 

-Svečių bus ir iš kitų miestų.. 
Visiems yra Įdomu ir nauja-, 
sai Chieagos lietuvių parkas 
pamatyti ir smagiai laiką pra
leisti.

1. Darbininkai valo ir nudažo valstybes rūmų, Washingtone, bonę. 2. Atidaroma: šiame piknike lvgiai 4-30 Wa'ter Reed ligcn.nės karo veteranams, Washing.one, koptydia. 3. j. Factor, kurio' val. eis’X mo^
reikalauja Anglija už suktybes, ir kurs pasidavę Amerikos federalimams autoritetams. kJ g sk šokinių galutinas

| iškalbingumo kontestas. Ta 
į mokykla, kurios mokinys lai
dinės pirmą, vietą, gaus dova-Į 
ną ir turės progos kalbėti per 
radio birželio 14 d. 

i Kiek sužinojome, mokyklų 
iškablingumo konteste yra lai-

DO—X PIETŲ AME
RIKOJE

DAUGIAU DIEVIŠKOJO
ŽODŽIO DRAUGIJOS 

MISIONIERIŲ
CHICAGOJE

RIO DE JANEIRO, Brazi
lija, birž. 5. — Vokiečių mil- TECHNY, III. — Paskelb-

pirmininku MacDonaldu tartis žiniškas jūrinis orlaivis DO—jtas metinis Dieviškojo Žodžio
apie Vokietijos karo atpildy- X atskrido į ^ernando Noro- j Draugijos misionierių paskyri 

. mo mokėjimo sumažinimą. Bug nha salą, už 125 mylių nuo,mas i misijas įvairiose pago-
gyvenimo su Šventuoju Sos- iįe^jarna prekyba ir kiti gy- Nataliaus, Brazilijoj. 1,400 n ų šalyse. Šiuokart paskyrimo
riausybė norinti taikingo su-

tu. Kovą, girdi, pakėlę neat-
sakomingi gaivalai ir pertoli j-ajnj 
jie nužengę, kas yra apgailė
tina ir smerktina.

viausieji abiejų valstybių rei-

Toliaus Arnaldo Mussolini
pareiškia, jog esą bereikalo • • • ’pasaulis liejęs ašaras ir sme- į 
rkęs fašizmą. Nes šis, girdi,'

PAIMA BAŽNYČIAS SAVO 
“GLOBON”

MADRIDAS, birž. 5. — Is
panijos vyriausybė išsprendė

nieko bloga nepadaręs Bažny- „„„ ,, , , .,v " paimti savo “globon visas
mai

Iš rašto tono matosi, - nyj!ia8 ,r kai.faria<( kad 
gal, patsai mintsteris pirm. (uo ,,Mn apdrausti Ispanijoa 

d meno turtą.

Prezidentas Znmora paskel-

kad
didžiules turtingas daile baž

ninkas Šventąjam Sostui pa
siūlys taiką.

MUSSOLINI NEATSAKO! b6’ i°S tas žyPs ngra j°kis 
VATIKANO NOTAS ; brangenybių konfiskavimas,

________ tik valstybinė apsauga.
ROMA, birž. 5. — Italijos;

fašistų vyriausybė neatsako į 
Vatikano notas, kurių jau dviĮ 
jai pasiųstos.

BOMBININKAMS BYLA 
ITALIJOJ

ĮĮOMA, birž. 6. Prasidėjo 
byla 6 raudoniesiems bombi- 
ninkams, kurie 1928 m. Mila
ne suplaišino bombą ten vie- 

PARYŽIUS, birž. 6. — Fra Sint karaliui.
I * ■ *

ncija keičia savo nusistatymą.! Sakoma, bomba buvus taiko-1 
Pirmiau ji griežtai priešinosi nia karaliui. Karalius išliko 
llapsburgų dinastijos gryži- jI sveikas, bet žuvo 20 žmonių,
mui Ungarijos sostan. Šian-j ____________
die jau kitaip.

(Prancūzų spauda šį klausi-

PAGALIAU IMA SUSI
PRASTI FRANCIJA

mą plačiai svarsto. Nurodo, 
kad grvžus llapsburgų dinas
tijai Ungarijos sostan, Balka
nuose gyvuotų pastovi taika.

ŠVENTOJO TĖVO AU
DIENCIJOJE

VATIKANO MIESTAS, bi
rž. 5. — Vakar Šventasis Tė
vas Pijus XI privatinėn au- 

ra progos kunigaikščiui dįencijon priėmė Rumunijos 
Otto gauti Ungarijos sostą. į karalienę našlę Marie su duk

terimi Uijana.
NAUJAS GUBERNATO

RIUS MALTAI
LONDONAS, birž. 6. — 

Naujuoju gubernatorium Ma
ltai paskirtas gen. Str David 
Campbell.

LINDBERGH SKRISIĄS I 
JAPONIJĄ

WASHINGTON, birž. 5. — 
Pranešta, lakūnas pulk. Lind- 
bergh planuojąs su žmona 

HERRIN, III., birž. 6. — skristi į Japoniją ir Kiniją 
Nužudytas vištų /augintojas Ramiojo vandenyno pakraš- 
M. Ricbardson, 60 m. čiais.

VIS DAUGIAU PAINIO
JAS APSKRITIES FI

NANSAI

Pasirodo, kad vis daugiau mėję šie mokiniai:
, < v -- , painiojasi Chicago miesto ir! ANDRIEJUS BARAVY-rnylnj per Aliai,tiku atliko yra 52 kun.gu ,r 24 (,„„k krities finansai. į,

12 valand,. » tenai DO-X ,hrol.a,, Sj» 12 rš O- .'statvTnn rtma, 8v. pa
skris i sį miestą. Skrinda 13 landijos.
zmonių.

Orlaivift išskridus iš Cape 
Verdes salų, paskleista žinia, 
kad jis įkritęs į vandenyną ir 
negalįs pakilti. Šią klaidingą 
žinią paskleidė vienas laivas, 
kurs matė skrindantj ir ma
nė, kad jis kovojąs ant van
dens.

ŽMONES PERKA VAL
DIŠKUS BONUS

AVASHINGTON, birž. 5. — 
Aną dieną Iždo departamen
tas pasiūlė 800 milionų dole
rių bonų paskolos.

Dabar pranešta, kad! šis pa
siūlymas mielai sutiktas ir 
pasirodo bonų .reikalavimas 
nepaprastai didelis. Iždui pa
siūlyta 8 kartus daugiau pa
skolos.

Iš to išvedama, jog žmonės 
tikrai turi pinigų ir gerbūvis 
— čiapat už kertės.

VVILKINS VYKSTA I ŠIAU
RINI ŽEMGALI

stybė® įstatymų leidimo rūmai rap
&. ,. x. _ .............. kol-kas neturi noro gelbėti, ELENA KIŠONAITĖ, Šv.
Šiandie si Draugija misijo- miestui ir apskričiai. Daug 'Mykolo parap.

f10 kUmgU 1F aple mokesčių už,nekilnojamas sa-' ELENA ŠARKAITE, Auš- 
300 brolių. įvastis nesumokėta. Skolos ka- ros yartų parap.

Tarp naujų misionierių yra sdien eina didyn. Mokyklų ko-i • BRONISLAVA JUOZŪ- 
keletas naujai įšventintų ku- misija (boardas) neturi pini- KAITĖ, Nekalto Prasidėjimo 
nigų. Vieni naujų misionierių gų apmokėti mokytojus ir mo- parap>
vyks į Kiniją, kiti-4-į Filipi- kytojas. i STANISLAVA ULINS-
nų salas, dar kiti — šioj šalvį Kada skolos eina didyn, pi- KAITĖ, Šv. Antano parap. 
misionieriaus. Rečiams ateity bus sunkesnė ZIGMAS MALINAUSKAS

Birželio 7 d. čia Šventosios našta* Kas kltas neatnK)kcs tų visų gventų parap. v
Dvasios bažnyčioj įvyks ; ONA MAČIULYTĖ, Šv. Ju-.
lūs išleistuvių pamaldos ir pro1 . ka ama’ „a ra'Į rgio parap.

. . si, gaus pagelbos iš New Yor-----------------------------------------
mo -sv • *n •• ko b#nkinin,ni’nes vietos ha'! ITPTTIJVOTPDieviškojo Žodžio Draugijos |nkininkai nenori daugiau gko.į L/1E, 1U VUJE 

misionieriai aptarnauja apie!.- 
40 milionų žmonių. Ši Drau-

PRINCET0WN, Mass., bi
rž. 5. — Sir R. ^Vilkins nar
dančiu laivu “Nautilus” išvy
ko į Angliją. Iš tenai leisis j 
šiaurinį žemgalį palys po le
dynais tyrinėti žemgalio jūros 
dugną.

MOTERŲ BALSAVIMO 
KLAUSIMAS FRANCIJOJE

PARYŽIUS, birž. 5. — Fra
ncuos parlamentui įduotas su
manymas suteikti balsavimo 
teises moterims. .Taipat joms

gija įkurta pirm 60 metų.

NAUJA BAŽNYČIA BUS 
KARDINOLO ATMINČIAI

PARYŽIUS, birž-. 5. — Rei- 
mse bus pastatydinta nauja 
bažnyčia praeitais metais mi
rusio kardinolo Lucon atmin
čiai. Bus pavadinta Šv. Liu- 
doviko, kardinolo globėjo, va
rdu. Kardinolas Lucon pla
navo tos bažnyčios statymą.

BUS PASTATYTA KRIS
TAUS KARALIAUS 

STOVYLA

GARY MIESTE IŠKILMĖS
ŽMONA APIPLĖŠĖ VYRĄ

Tuo metu buvęs ūkyje Nausė
dos tėvas, kad grobikams ne
trukdytų varyti gyvulių .ir 
grobti turtą, buvo jų surištas 
ir uždarytas į kamarą. “R?*

leisti užimti valdiškus ofisus.

Garv, Ind., eina keletos die
nų iškilmės. Minimos 25 me
tų sukaktuvės. Suruoštos Įvai
riausios pramogos.

Pirm 25 metų miesto Gary 
vietoje buvo pliki plotai. Šia
ndie plieno pramonės centras. 
Turi apie 190,000 gyventojų.

Nausėdai Antanui Jaunių 
kaime, Naumiesčio valsčiuj, 
Tauragės apskrity, nesant na
mie, jo žmona, su savo broliu 
ir dar dviem nepažįstamais 
vyrais pasigrobė vyro įvairių 
gyvulių ir turto už 3693 litus.

PIRMOJI PERKŪNO 
AUKA

AMBASADORIUS NAMIE

Iš Londono kokiam laikui 
įgryio ambasadorius gen. Ch. 
Į G. Dawes. Chicagoje jis užim
tas būsimos 1933 metais pa-

DUBLINAS, birž. 5. — Čia šaulio parodos reikalais
ir visoj šaly išjudinta kampa-1 -------------------
rija Dublino uoste pastatydi-
nti milžinišką Kristaus Kara
liaus stovylą.

PLINTA IŠNAUDOJIMAI

ŽAIBO UŽMUŠTAS

DECATUR, UI., biri. 5. — 
žaibo užmuštas ūkininkas S. 
McKenney, 68 m., iš Moroa,

Al

RADO UŽKASTUS 
BONUS

Mrs. Roy Cool iš Lake Vil- 
lage, Ind., savo vyro ūky ra
do užkastus žemėje stikliniuo
se indėliuose sudėtus valstybi
nius bonus vertės 17,150 dol. 
Be to, vienoj stiklinėje rasta 
dar dinamito ir knatas ir .38 
kalibro revolverio patronų dė
žutė.

Užėjus debesiui, perkūnas 
trenkė į Šarkauskienės Uršu
lės Girelės kaime, Rokiškio 
valsčiuj, gyvenamą namą ic 
sudegino stogą. Nuostoliij pa
daryta 500 litų. Namas ap
draustas nebuvo. Trenkdamas 
perkūnas užmušė vietoj Vilį 
Romusį 24' metų amžiaus vy- 
rQ» gyvenusį tame pačiame 
kaime. “R.”

Angliška spauda rašo, kad Visas radinys pavestas fe- 
Chicagoj plinta žmonių išnau- deraliniams agentams. Bus ie- 
dojimai. Įvairiose miesto da- škomi bonų savininkai ir va- 
lyse vedami karnivalai, kad
išrinkti iš žmonių dešimtukus 
ir kvoterius. Karnivaluose lo
šiama pinigais. Nėra kam to 
visa sustabdyti.

gy»-

Illinois valstybės apskritis 
La Šalie mini savo 100 metų 
gyvavimo sukaktuves.

Girdėti, kad tautininkai ak
tyvistai ir voldemarininkai sa
vivaldybių rinkimuose taip pat 
žada aktyviai dalyvauti. Jie 
greičiausiai eis į rinkimus su 
atskiru sąrašu, kurio pirmuo
ju kandidatu numatomas buv. 
apekr. viršininkas, p. JC Ma
tulevičius. *‘R’*

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Šiandie, matyt, sau
lėta, bet vėsu.

Z
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DIENOS KLAUSIMAI
EKONOMINES SISTEMOS REKONS

TRUKCIJA.

Yra žmonių, kurie perskaitę šiuos žo
džius, mano, kad Bažnyčia tokiame savo 
nusistatyme nėra konservatyvi. Daug kas 
mano, jog tokias reformas pravesti reikalin
ga kruvinų rezoliucijų. Bet Bažnyčia eina 
kitu keliu. Ji- liepia laikytis teisipgumo, ne
skriausti viens kito, nes tai yra prieš Dievo 
įsakymų, prieš Kristaus ir Bažnyčios mokslų. 
Popiežiaus Pijaus XI enciklikoje “Quadra- 
gesimo Anno” pabrėžtų reikalavimų daryti 
rekonstrukcijų, visos ekonominės sistemos 
katalikai privalo priimti kaipo savo veikimo 
programų ir jo vykinimas gyveniman turi bū
ti skaitoma kaipo religinė pareiga.

PASTABELES.

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS

SAULES VANOS.

svetimo turto — šieniko, bet,tiesa ir turės atlyginti už sa-

Šios šalies spauda, išskyrus katalikiškus 
laikraščius, Popiežiaus Pijaus XI enciklika 
“Quadragesimo Anno” šaltokai priėmė, ne
daug apie jų terašė. Matomai, daugumai re
daktorių nejauku buvo daug kalbėti apie tų 
dokumentų, kuriame tiek daug tiesos yra pa
sakyta. Bet Šv. Tėvo pasakytoji tiesa apie 
esamų padėti tarp darbo ir kapitalo, apie 
mokėjimų darbininkams galimos pragyventi 
algos, jokių jiems keblumų negalėtų, rodos, 
sudaryti. Su šiais reikalavimais gal jie ir su
tiktų. Tačiau greta jų eina pasmerkimas 
“egoistinio individualizmo ir kolektivizmo, 
kaipo lygiai pražūtingų kįaidų”.

Stambus individualizmas, kurio šaknų 
reikia ieškoti protestantų reformacijoj, taip 
skiriasi nuo moderniškosios minties, kad sun- 
kų^yra nekatalikui išmatuc&Šv. Tėvo pareik
štą minčių teisingųjų, ir jas jyiįmtu.
Taipgi jie negali suprasti to, kų Šv. T^ėvas, 
pasiremdamas pirmųjų amžių didžiųjų teolo
gų raštais, yra pasakęs apie nuosavybę.

Nežiūrint to, dauguma žmonių sutiks, 
kęd paskirstomosios teisybės taisyklės, kapi
talizmui valdant, buvo skaudžiai apleistos, 
kaip enciklikoje pasakyta, jog gyvenimo reik
menų dalinimas tarp darbo ir kapitalo ir ne
nuosaikus ir neteisingas. .Daugeliui šios ša
lies žmonių, be abejo, nepatiko ir toji Popie
žiaus pareikštoji teisybė, kad milžiniški tur
tai, sukrauti į kelių žmonių rankas, kuomet 
minios beturčių nieko nuosavo neturi, kenčia, 
savo uždarbiais pragyventi negali.

Del to ir nestebėtina, kad Popiežius savo 
enciklikoje sako:

“Tat, būtinai yra reikalinga visos ekono
minės sistemos rekonstrukcija, grįžtant at
gal prie socialės teisybės reikalavimų, taip 
kad užtikrinus labiau teisingo jungtinių dar
bo -ir kapitalo rezultatų padalinimo.”

J'------------- 1 .V... |Į'ffJW

*
Amerikos lietuviai katalikai proh M. Bir

žiškų, Vilniui Vaduoti Sųjungos pirmininkų, 
gražiai pasitiko. Brangus svečias aplankė 
gražias lietuvių bažnyčias, mokyklas (pra
džios ir aukštesnes), ligoninę ir kitas mūsų 
kultūrines įstaigas ir iš visur gražiausių įspū
džių išsivežė. Jisai pats savo akimis matė, 
kad lietuviai katalikai labai rimtai tautybės 
darbų dirba. Apie tai jis pasakoja Kaune sa
vo paskaitose. Bet tautininkų laikraščiai, 
“L. A.” ir kiti jo mintis iškraipo, neleisdami 
savo skiltyse rašyti apie gražų ir platų Ame
rikos lietuvių katalikų tautinį veikimų. Tuo 
įžeidžiamas ir pats prof. M. Biržiška ir už
gaunama Amerikos lietuviai katalikai. Ma
tomai Lietuvos tautininkai negali ramiai 
klausytis apie tai, kad lietuviai katalikai A- 
merikoje nei kieno nevaržomi ir nepersekio
jami veikia. Gal būt, jei neteisėtoji tautinin
kų vyriausybė turėtų užtektinai ilgas rankas, 
ji siektų ir per Atlantikų, kad pasmaugus 
lietuvių katalikų veikimo laisvę.

Naujoji Ispanijos vyriausybė savo laiku 
paskelbė laisvę visoms tikyboms. Tų aktų pa
darė sulaužydama tebeveikiantįjį konkordatų 
tarp Vatikano ir Ispanijos dėl ko Popiežius į- 
teikė savo protestų. Laisvė visiems yra geras 
dalykas. Ji visiems reikalinga. Dejavau jie ji

ATGAILA.
(Tąsa)

Bet aš sulaužytas žmogus, aš nebe- 
panešu savo sųžinės, man nebeliko vienos 
valandos miego, man nebėra kųsnio duo
nos, visi keliai uždrausti man, net mels
tis man negalima — viskų atėmė tas ma
žasis numirėlis, tas kūdikis, kurį aš nu
žudžiau. Aš sugrįžau, nes noriu kaip nors 
atsilyginti; už savo nusikaltimų — aš no
riu atgailos, o kaipo pasigailėjimo — 
maldauju ramybės. Tėve, pasakyk man, 
kaip aš galiu tai pdaryti? Gal turiu pra
nešti policijai! Aš manau, kad taip ir tu
riu padaryti, — patark man, Tėve!...

Tykūs žodžiai iš gelmės juodos klau
syklos, žodžiai su drebėjimu ir ašaromis, 
prisilenkė šnabždesiu:

— Vargšė, nelaimingoji Dora!...
Moteriškės rankos susmego į klausyk

los sienų, ir akys klaikai prisimetė prie 
'langelio. — Dvi poros akių — tos klai

nemanuu, kad turės atsakyti 
už pinigus paslėptus nesau
gioje vietoje. Tas darbas bu
vo jos pačios neapsižiūrėji-, 
mus ir ji pati turės pakelti 
nuostolius. Apverktinas daly-' 
kas, bet kų padarysi — prieš : 
vėjų nepapūsi. į

Tų žmaniy, kurie dirbo jai1 
tų ‘parę’ tikrai yra peiktinas 
darbas — atėjus į svetimus 
namus deginti ne savo daik
tus. Jie turėtų būti baudžiami 
už tai.”

M. Čegnivlčius sako:

Mano sprendimu* ta';) atro
do, kad “supraiz pares” ren
gėjai tur būt nubausti kaipo 
svetimo daikto sunaikinto-

kėlėt, lašų šaltmėčių. O jeiljai’ nes nieks n‘'‘url tei*B sva 
kartais saulės spinduliais jaus tl,m» turt« ar šu
tusi negerai, galvų sopėtų, a-.na,klnti b« liniuko žinios, 
kyse tamsu darytųsi, ur Slapu-1 Bet pin‘CT’ kurie
mas būtų nenormalus, tai tuoj "la,ra>it'' Saut' nes

pagel nia^rase nevieta laikyti pini
gus, ypač didesnes sumas, o iš

Bala:
Dr. Al. M. Račkus 
2130 W. 22 gt. Chicago 

TeL Canal 6764

Helioterapija užimp. labai 
svarbių vietų medicinos moks
le. Sistematingai kaitinantiesj 
prieš saulę, galima pasigydyti 
nuo daugelio ligų. Žmonės a- 
pie tai jau žino, tik daugelis 
nesupranta kaip saulės va- 
nas reik imti. Daugelis pada
ro klaidų, ir vieton kad pa
sigydyti, dar aršiau savo svei
katai pakenkia. Užtai su sau
lės spinduliais reik atsargiai 
elgtis.

Visupirma, ligoniai turintie 
ji nervų, širdies, inkstų li
gas, be daktaro nurodymų ne
privalo imti saulės vanų.

įmautieji saulės vanas, tu
ri padengti galvų ‘ su skepe
taite, nes kaitinti plikų galvų 
yra pavojinga. Imti saulės 
vanas reik visiškai nuogam; 
nurudinti vien tik pečius ir 
nosį nieko nereiškia. Krūtinei 
ir nugarai saulės spinduliai 
yra visusvarbiausia. Pirmu ir 
antru kartu galima maudytis 
saulės spinduliuose neilgiau 10 
minučių. Vėliau galima tas 
vanas pratęsti iki pusvalan
džio. Žmogus žmogui nelygu, 
blondinai negali pakelti sau
lės spindulių tieį kiek brune
tai. Saulė vienas kanda la
biau, kitus mažiau. Pratintis

Labai daug žmonių užsi
miršta ir dažnai nukenčia nuo 
saulės nuplikimo. Saulės spin
duliais nuplikę, netiktai kad 
baisų peršėjimų, jaučia, netik
tai kad vandeninės pūslės iš
šokėta, bet net inkstų uždegi
mu gali susirgti. Jei kartais 
pasitaikytų perdaug nuo* sau
lės spindulių nuplikti, tai rei
kia apsitepti nesūdytu svies
tu, arba valgomu aliejumi su

reik šauktis 
bos.

Kiekvienas

daktaro

daiktas šiame i
antros pusės kas gal prirody-

; j- ti, kad ten pinigai buvo pirmpasaulyje žmogui yra naudin- re t
• • , . . , . . regu tas matrasas buvo suga jei juoim naudojamasi su

degintas.
Taip pat nieks negali už

tikrinti, kad kas iš namiškių

vo klaidų.”
Staeys Trurapulis sako: 
“Peckelienė turi • pamato 

(Tųsa ant * pusi./

ADVOKATAI /

JOHN B. BORDEN
(John BaKdal uitas Bcrtlsn t

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Bm. 2117

Telephonu Handclpb ilil
2151 W. *22 St. 6 iki 9 vak.

Telephonr Rooae»«lt 9099 
Name: 8 iki » ryto Tel. Kopub. »«00

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vldurrr. lestyje 
Room 2414

ONE NO11TH LA SALLE BLDG.
ONE NORTH LA SALLE ST. 

(Cor. Ja Hniiu and Madlson 3ts.> 
Ofiso m.i 4412

J. P. WAITCHES
Lietuvos Advokatas

Iki

saiku ir tiksliai. Saulės spin
duliai yra naudingi ir galin
gi. Saulės spinduliai užmuša.

,'arba rengėjų gulėjo tuos piningų perus — mikrobus, bet i . . ,, ' 1
reik neužmiršti, kad gali už gus pasisavint.

P-ni O. Valatkienė mano: 
“Poni Šikšnaitienė galėjo 

“Party” daryti ir gerų širdį 
ATSAKYMAS p. J. L. — rodyti, taip kaip norėjo ir 

Tamsta turi dantų smegenyse manė, bet naikinti kito nuo- 
‘pyorrhea”, užtai ir kvapas Į savybės neturėjo teises, nors

mušti net ir žmogų. Užtai kų 
darai, tai žinok kų darai.

S vai. kortuos* — nuo S Iki 9 
Hubalu.-.j, n>n< 9 iki v

52 Rast 107th Sticet
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5960—namų Pult. 6377 
Miesto ofise pagal sutarti

127 N. Dearborn Street 
K<tvergals ofisai uždaryte

Tclcplione Dearborn 0057

prie saulės spindulių Teik pa- 
Ispanijos valdovai, tuo tarpu dar netriuiogi- lengva, saulėsJ valiomis gy- 
niai, bet vis dėlto jau smarkiai varo propa- t<jytis reik sistematingai ir sai- 
gandų už suvaržymų katalikų veikimo, už iš- /kingai.
trėmimų Jėzuitų Kongregacijos ir kitų viė-Į 
nuoiijų. Taigi, toji tikybų laisvė, matomai, ■ 
bus taikoma tiems, kurie bedieviams padės 
griauti katalikybę. Tokia laisvė nėra laisvė, 
o naujai kalama žmonėms .vergovė.

Fašistai nekenčia katalikų veikimo. Jie 
visas pastangas daro, kad tam veikimui lais
vę atimti. Kuomet Italijoje pradėjo vystytis 
Katalikiškoji Akcija, kurių nuoširdžiai remia 
Popiežius, fašistų vyriausybei tas nepatiko. 
Nežiūrint to, kad jie sulaužo savo iškilmingai 
pasirašytos sutarties nuostatus, kėsinasi ka
talikų veikimo laisvę visiškai suvaržyti. Pa-

iš burnos atsiduoda, ir dantys 
šalto bei šilto bijo, ir iš si,ta. - 
genų kraujas su pūliais daž
nai sunkiasi. Yra pavojus ne
tekti dantų*,# ųr
nuo to gali sunykti. Patariau' 
nieko nelaukus, tuoj eiti pas 
daktarų arba pus dentistų.

KAIP SKAITYTOJAI IŠSPRENDĖ 
PECKELIENES BYLĄ

“Teisių Skyriuje” buvo iš
kelta viena “Suprisę Party” 
byla, kurioj teismo nuospren
dis jau žinomas. Dabar įdėsi
me keletu iš daugelio mums 
prisiųstų laiškų, kuriuose įdo
miai ši byla yra rišama.

P-lė Elzbieta Kegovicz ra
šo:

“Tilpusiam numeryje 119,
našiai Italijos fašistams daro ir Lietuvos tau
tininkai, kurie Katalikų Veikimo Centro ir 
kitų katalikų organizacijų nekenčia, kaip 
velnias kryžiaus.

siūti į šienikų ir sudeginti tų, 
kurie darė “parę” tai mo
teriškei, kurios pinigai ir šie- 
nikas buvo.

Mano nuomonė, moteris pra

‘Teisių Skyriuje” patėmijau 
redakcijos prierašų duoti atsa
kymų paduodant savo nuomo
nę apie pinigus, kurie buvo į-1 rėš atsakyti

m I ■■■ n«--ĮĮeĮ« —y* r J, „■e.i.Įi.m

atrodė ir bevertės, nes tai ne 
jos namai. Ji prasilenkė su

LABDARIU CENTRO 
VALDYBA

F, W. GHERNAUGKAS
ADVOKATAS 

160 Nortli La Salje Street
ROOM 1431

Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.

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

VaL. nuo 6 iki 9 vai. vak. 
(Ifisklrlant Seredas)

laimės savo bylų prieš tuos,! 
kuriuos ji apkaltino jos pini- j 
gų sudeginime. Juk tie žmo-J 
nės dirbo jai ‘pėrę’ iš užjau
timo, o ne iš keršto, ir, aiškus 
dalykas, kad nebūtų deginę 
to šieniko, kad būtų žinoję, į

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-

jog pinigai tenai randasi. Tu- kaisis kreiptis į valdybų arta 
už sudeginimų agitatorius,

kiosios, ir iš gelmės — tamsios, pilnos gai- į Lengvi sandalėse žingsniai — ir du-
lesčio ir sopulingumo, susitiko taip arti, 
kiek tai leido langelis. Langelis neperei- 
namybės simbolis.

Sukirstos moteriškės rankos atisileido, 
ir smulkutis kūnas nukrito, sukeldamas 
nedidelį bildesį.

Subėgo nustebę žmonės. Argi toji 
jauna moteris tokia didelė nusidėjėlė, — 
ar gal labai jautri? — Kad nuo einančių 
į sielų vienuolio žodžių nustojo sąmonės.

2.
Vienuolyno svetainėje laukia jauna, 

tamsiais rūbais ponia. Gyvenimo dailinin
kas liūdnu pieštuku, nubraižė vingius ant 
gražaus, labai jaunu atrodančio, veido. 
Ji vaikšto, ir jos žingsniuose tiek nerimo 
ir laukinio, kiek dar niekad negirdėjo 
ramios vienuolyno grindys.

Rūščios ir šaltos mūro sienos, kalba 
apie atgailų, o aukštas kryžiui* pasakoja 
apie kentėjimų. Ach — sielai nuo to nė
ra lengviau, sielai nuodėmingai, įlindusiai 
į tokių kertę, iš kurios nebemoka išaivež- 
ti.

ryse atsistoja Tėvo Marcinijono aukšta 
stambi stovyla. Vainikuoja praskusta gal
va, tarsi, gėlės, juodos, inkrustuotos si
dabru garbanos. Žiūri Dora į jo lūpas, 
kaip apgesintas žarijas, ir svajoja.

. Ji atsisėda ir kaip į tolimų paveiks
lų, žiūri į stovintį tylų vienuolį. Nuje, tai 
tik paveikslas iš galerijos, kaip vaizdelis 
iš senoviškos graviūros — įdubę, tamsūs 
veidai ir akys juodos, akys lyg apviltos 
vienuoliškais apdarais. Nuostabus paveik
slas, visados gyvenęs sieloje, visados sa
vas, tik ne toks rustus ir ne šitokiam rū
be. Moteriškės rankos nejusčla išsitiesia 
į paveikslų, ir vėl nusvyra, mekeno ne
paimtos, nepriglaustos.

Paveikslas, kaip iš galerijos, artina
si; jis turi kvėpavimų, kuris lyg saulė 
lekia į šąlančių moterį;paveikslo lūpos, 
tarsi, apgesintos žarijos, veriasi:

— Aš ir maniau, kad tu ateisi, Do
ra, ir tas kelias minutes skiriu mūsų pas
katiniam' pasikalbėjimui — ryt a& išva
žiuoju rengtis misijoms.

A. A. OLIS
A ir V O K A T A S 

11 South La Salia Street 
Room 1701 Tel. Itandolph 0331 

Valandos nuo 9 ryto Iki 5 vai. vak. 
3241 S. Halste< St. Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
Utaru., Ketv. Ir Sukatos vakar*

G. V. CHESNOL
UJETUVIS ADVOKATAS

Ofisas 2221 W. 22nd Street
Telefonas Canal 2662 

Trečiadieniais Ir Penktadieniais
vakarais namie pagal sutart}.
6503 So. Oampbell Avesue 

Telefonas Republlc 4499

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmtestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washington St.

Cor. Waahington and Clark Hta. 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tai. Hyde I’ark 3396

Jėgos, mirštančios jėgos, visos susi- kaip ir klūpančioj!, ir akys, akys juoduo- 
rinko ir atsikėlė iš savo grabo, kada nio- j se vienuolio abituose sopulingai švystelė- 
teris pašoko ir metėsi prie jo. j jo.

— Mes ir vėl turime atsiskirti! Ar
mano praeitis tokia baisi, kad tu mani
mi biauriesi? Argi aš mažui atkentėjau ir 
neverta atleidimo?

— Mus skiria viskas — praeitis, ir 
mano apžadai; — jo balsas šaltas ir sau
sas kaip pergamentas — taip gali kalin
ti tiktai negyvas paveikslas.

— Dabar aš priklausau tiktai Die
vui, — jis pasuko jų už peties į didelį 
kryžių. \

— O, Jėzau! — ji užlaužė rankai^- 
Tu turi'tiek daug tačnų sau — jį atiduok 
man, jį vienų! — beprotiškai dejavo.

— Neteisinga malda, — tyliai taiė 
vienuolis.

— Neteisinga! Jeigu žmogus pra
šo gyvybės ir išganymo, tai toji m&lda 
ne teisinga? — moteris suklupo prie vie
nuolio kojų ir, sugrobusi rūbų kraštų, 
prie lūpų prispaudė. .

Paveikslas iš galerijos — išblyško,

— Ne, nebegalima! — ir kaip pagal
bos šaukdamas paspaudė elektros skam
butį.

Žingsniui iš kaži kur suskambėjo ak
meninėse grindyse ir sustojo prie sve

tainės.
Vienuolis pakėlė klūpančių moterį ir 

pasakė įėjusiam:
— Broli vartininke, išlydykite šitų 

ponių, — ir pats pasisuko į duris.
— Tiesa, čia tamstai laiškas, — pa

davė jai didelį vokų, o jo duodanti ran
ka lengvai prisilietė prie jos išbalusios — 
lyg pasakė jai kų — ir tuoj atsitraukė.

Tvirtu vienuolišku žingsniu, nuleis
tomis akimis, rankomis sunertomis ties 
krūtine išnyko duryse, kaip jiaveikslas 
iš galerijos, kaip vaizdelis iš senoviškos 
graviūros.

(Bus daugiau)

i »
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Vytauto
Prie 11 S, Terp < rawford ir Cicero Av.
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Pikniko pradžia 12 VAL. po piety.

Programas prasideda 2 Vai. su “Drau
go,, ir Peoples Fumiture Co. radio valan
da, kuriai prirengta specialės dainos. Peo
ples Co. Įtaiso garsiakalbius.

4:30 vai. po piety, šokiy pavilijone, eis 
mūšy mokyklose laimėjusių vaiky galuti
nas IŠKALBINGUMO KONTESTAS.

Bus išrinktas geriausias kalbėtojas. Bus da
linamos jiems dovanos. Gros Šv. Kryžiaus 

par. mokyklos benas.

7:00 vai. vakare, parko restorane, bus • 
seniausia Chicagoje gyvenančiu lietuvių

kontestas, puota ir jy kliubo organizavi

mas.
ŠOKIAI prie vieno iš geriausių Chica

goje orkestrų.
Stipriausių lietuvių baseball tymu (L. 

Vyčių 112 kp. ir 5 kp.) susirėmimas prasi

dės apie 1 vai.
Dainos, dovanos, lenktynės, žaislai ir 

kitokie pamarginimai.
Dienraštis “Draugas” Sekm., Birželio 

7 d., norės matyti Vytauto parke visus sa
vo prietelius ir draugus. Jis kviečia profe
sionalus, biznierius, veikėjus, visus ir visas 

j savo Radio Pikniką.
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KAIP SKAITYTO!AI Iš 
SPRENDĖ PECKELIE- 

NCS BYLA

(Tąsa nuo 2 pusi.)
reikalauti atlyginimų. Svetimi 

B žmonės neturi jokios teisė.?
mano locnus daiktus deginti.”

LIETUVIAI AMERIKOJE 

CICERO, ILL ~
SENIAUSIŲ CHICAGOS LIETUVIU ATSIMINIMAI.

Jonas Dimša sako:

Radio CAS.
X Sekmadieny, gegužės 31

d., Vytauto parke įvyko Šv.
* • • • •Antano parapijos piknikas.

kas, J. Kavarskas, S. Tum- 
klis, K. Strelgis, ,1. Simonai
tis ir J. Grybauskas. Pasta
rasis padės piknike visa tvar
kyti. Tie patys tvurkys ir au
tomobilius. Be to, darbuosis

KAZIMIERAS LOVEIKIS.
(l«ovick).

m zmierių,
šiaip jau darbininkų, kil

'• ------------ ii <‘ia gimusio ir augusio
, Amerikos lietuvių ateivijo.s ,t aviško jaunimo? Ačių 
: tarpe yra palinkimas manyti,! vui, tokių netrūksta. Prie

| “Į Chieago patekau dar ūkis, bet tųsyk Cbicugo dar
igerokai prieš Pasaulinę pa- neturėjo daugelio pagerinimų.
iroilų. Kelyje buvau sustojęs , Dar nebuvo elektrikiniu strvt-

„..„p, .• , , . C’levelande, kur ir-gi besu karių, nebuvo namuose elek-
protesionulų n.. . . I

. .lietuvių. Man ten esant pusi- liros, nebuvo vandeniniu teikusių . _ 1 1 1
.. taikė kliu. Kolesinskis. Tada tų, nebuvo geso, gatvės buvo

Diena buvo graži. Svečių ir| piknike Kabačauskas, R. Stul-

“Peckelienė turi bylų pra- namiškių atsilankė labai daių
laimėti dėl šių punktų: Pelno parapijai liks daug.

giene ir kiti.
X H Draugo” agentas p. J.

1. Peekelienė negali pilnai X Mūsų gerb. klebonas y- 'Mockus savo automobiliu ža- 
įrodyti, kad jos pinigai tikrai'ra visiems labai dėkingus užjda žmonių nuvežti parkam 

paramą, aukas ir skaitlingų i stulgis žadėjo darbi nin- 
atsilankymų ir visiems dar-lkus nuvežti ir parvežti, t,rali. 

matrase laikyti tiek daug bildukams ir draugijoms už k. D. l<aclia\ ičius, kinis tuu 
pinigų — yra bankai, “spuĮ-' darbus ir gražu ūpų. » t ieeroj skyrių: 14,,7 S. 49 Lt.,
kos” kur galima pasidėti; jei I x Birželio 3 d., Šv. Ąptano taipgi žadėjo daibininkus nu- 

viena nepasitiki gali dėti į
keletu. ’ ’

‘ ‘ ' „rali.
•Kyrevicli

buvo įyatruse įsiūti.
2. Peekelienė neturi teisės

P. Paulauskas sako:
“Aš rašau kelis žodžius a-

pie tuos 2 tūkstančių dolerių,
kur pražuvo ugnvje. Aš ma- 

*
r nau, kad ta, kuri sudegino 
į sienikų, yra kalta.”
Kik /

A. Janušauskas rašo:

ne-' * i x «• • . f .
D'e ' UVO pasauktas lietuvių susi-įgrįstos medinėmis kaladėmis, 

Įlinkimas ir svarstyta apiu pu- o šaligatviai — lentomis. Tai 

kad iš musų jaunosios kartos į kių' sėkmingu jaunų biznierių j r“1>l-,os' Meiguuų. Bet
gero neišeina. Manojreikia priskaityti Kazimiero! .,° “'.LT0 25 Žn‘°-nėH lad?S ir kurendavo-

nieko neišėjo. Kandidatai j majorus, n.o-
I Chieago vykau be jokio rėdami gauti žmonių balsus, 

adreso. Apsistojau Ko. Cbica- šaukdavo Įvesiu pagerinimus, 
nei adau nei vieno šaukdavo, girdi, išrinkite

nieko gero neišeina. Mano Į reikia priskaityti 
įr suko, kad Ameriko gimęs i Loveikio sūnų Stanislovų, kurs 
ir augęs lietuvių jaunimas u- užlaiko puikių, didelę, modu
sų vištai savotiškas, negerbįųs

bažnyčioje prasidėjo misijų vt‘žti ir parvežti. Grali. J. T.
Novena prie šv. Antano. Baig- Lideikis duos automobilių 
sis 13 d. Birželio, su šv. Auta-, darbininkams nuvežti, ir g 
no atlaidais. LSyreyicIi padaryti vienų

X Novenos misijas veda, i“tripų . Be to, žadėjo savo Į §jluįaį j. 
pamokslus sako, gerb. kun Au'automobiliais patarnauti^ O. prįsįginę 
gustinas Dirvelė, Praneiško- jkiinonaitiėnė, p. Jakštas, bizn. 
nus Putrimas, turis bučernę ir

X Novenos misijų laiku i«y. • grosernę 1436 K. 49 Ct. ir ki
tais pamokslai būna po pas-H’-

tėvų, neištvermingas, palinkęs 
tinginiauti, nesidrovįs viešų 
pinigų pasisavinti. KmUjau 
nųjų ne tik kišeniuose o ir 
galvose švilpia vėjai.

•Kad šituose užmetimuose y- 
ra karčios teisybės, tai fak
tas, ginčytis nereikia. Bet 
ateivijos tarpe ar trūksta iš
gverėlių, silpnabūdžių. Ar 

urie krautuvėse

mskų kvietkinyčių po num. 
3316 Ko. Ilalsted Kt.

ant knygučių”, ne

susi- žmonės lupdavo lentas ir ka-

“Parės” rengėjai prasikal-Į kulinių gv. Mišių 8:45. Vaka-

sirūpina atsilyginti, yra čia 
gimę ir augę?

Iš antros pusės pasižvalgę, 
ar mažai rasime sėkmingų

goj- Ten 
lietuvio.

» Kazimieras Loveikis, tėvusjvau keletu sykių lietuvių ieš- įvesta elektra, gesas, visos 
gėlininko Stanislovo kovei- Roti. Ir tik trečiu ar ketvirtu gatvės bus išbrukuotos, saly
klo, yra vienas seniausių Clii-jsykiu atvykęs tesuradau tau- gatvini iščementuoti.”

cagos lietuvių. Štai kų jis tu-j lieti. Po to ir alsikraščiau gv- i .
• tn- i- i . , m. A 1 Lietuviški baliai prašinėji apie savo ir Cbieagos lietu- venli ant Bridgeporto. Tąsyk/. ... . T» • i •

, ... ... , . . , . v jo tik po parodos. Prasidėjo savių praeitį pajiasakoti: dar nebuvo nei Laurvno Azu- .. ........
, hunų salese. Kaliumninkai su-

i-., saliuno, kur vėliau buvo , . ...viskas, kų Įigsakoju, yra . batų ar nedehų vakarais pa-
lr« u„., nu.;,, ..s,.., tulžiausias lietuvių centras. ! . . ....tas, Rų atsimenu. Jokių uzia- •samdydavo muzikų, kuri gro-

šų neturiu. Esu kilęs iš Kal-Į Pasaulinė Paroda. idavo, o kas tik norėjo galėjo
aiškių k., Skaudvilės p., Tau-! “Pasaulinės parodos įumus'eiti ir šokti. Vėliau ir draugi- 
rages ap. Dabar turiu apie,statant įvyko susikirtima* i jos prasimanė rengti balius.

“Į biznius ir į nuosavybes

Bridgeportų važia- mani' ir visuose namuose Ims

to tuo, )<ad su savininkės daik 
tais pasielgė neteisėtai.

ra i s 7:30.
X Novenos misijose Išpažin

0 mums jau iš senovės yra -ių kiausolna ,ytais ir vaka-

X Darbininkai, kurie pasi
žadėjo dirbti 
prašomi susirinkti prie šv. ,su sąvo troku tų dienų vis-

piknike, padavė slfanaus gėrimėlio ir

žinoma ir sakoma, kad ir su
rukusi, susenusi bakūžėlė bi 
tik nuosava.

Taip pat ir tos savininkės 
Peckelienės daikteliai daug 
malonesni už tuos naujus, ku
rių pristatė pilnų jos kam

rais.
X Vaikučiams novenos misi1 

jų pamokslai sakomi 3 vai. po 
piet ų.

Antano parapijos svetainės 9 
vai. ryto. Neturintieji auto
mobilių ir-gi prašomi susi
rinkti prie parapijos svetai
nės. Atsiras važiuojančių, ku-

X Sekmadieny, birželio 7lrje visus nuveš į piknikų. Ku- 
Kv. Sakia-,rie įr ]<uo prisidės prie parėti. bus iškilminga

kų veža išvažiaviman. Pirmas 
trokas išvyks 10 vai., o ant
ras 1 vai. nuo ponios Lukš- 
tienės svetainės. Katrie norite 
su troku važiuoti, bukite pa
žymėtu laiku. Komitetas.

septyniasdešimt metų am- tai-p darbininkų ir kontrakto- 
žiaus. Lietuvoj šiek tiek už-irių. Mat kontraktoriai. ėmė 
siėmiau knygynešyste, o A- iš kokių tai kraštų gabentis 
merikon atvykau, turėdamas pigių darbininkų, daugiausia 
apie 23 metus. Šioje šalyje i italų. Todėl ebieagiečiai smar- 
pirmiausia patekau į \Vatei-;kiai užprotestavo. Protesto 
būry, Conn. Ten jau radau Į užteko. Darbus atlikinėjo vie- 
pusėtinai lietuvių. Daugiausia linini darbininkai gaudami 
besu suvalskiniai. Tarp ju gerus atlyginimus, o italijo- 
jau besą namų savininkų ir mis grąžino atgal, 
štorninkų. Lietuviškos karčia- “Nors Chieago su savo pa
mos rodos dar nebuvo. rodą patraukė viso pasaulio

lietuviai nesiskubino kibti. 
Mat tųsyk lietuviai vis manė 
apie grįžimų į Lietuvą. Man 
rodos lietuviai dabar kitaip 
butų bestovį, jei butų iškaito 
mane, kad apsigyvens šiame 
krašte.”

niento procesija.
X Gegužės 31 d. mūsų pa

rapijos piknike, šv. Antano 
- j parap. mokyklos baseball ty- 

išėmus is banko, įsiu- ,nas nUgaiįj0 Brigliton Parko 

parapijos mokyklos tymų 5-4.

barį.
Bet p. Peekelienė yra prasi

kaltusi tuo, kad tokių suma

niimo “Draugo” pikniko, bus 
paskelbti dienrašty.

pinigų
vo į šienikų'.

Užtaigi išrodo, kad jų a- 
biejų yra prasikaltimas:
“parės” rengėjų ir savinin 
kės.

Turėtų būti tas 
pusiau padengtas.

Atydžiai skaitykite biznic- 
r rių garsinamus bargenus

ir įvairius išpardavimu

Raūio Stotis A J J.
Kį syk cicerioč.iai užims dar

ybų piknike prie pardavimo ti- 
nuostolis j kietų. Dirbs “Draugo” agen- 

Itas p. J. Mockus ir p. M. Ur
ba. Atiminės K. Žilvitis, J. 
Grigalaitis, Ed. Misius, P. Ber 
notas, Pr. Išganaitis, J. Janu- 

įška, A. Šermulis, J. Vilšaus-

Lietuvos Kareivių dr-ja iš-Į 
laikė savo prižadų, t. y. da
lyvavo su $10.00 parapijos 
piknike pereitų nedėldienį nau 
jame Vytauto Į«irke.

Gi šiame nedėldieny patys 
Kareiviai turės savo išvažia- = 
vinių. Bus pačių narių bei jų = 
draugų bankietas. Kad tik = 
lietus nesutrukdytų. Š

Draugijos narys, visiems Į = 
žinomas p. Jonas

Pranešimas
DR.A. J. BERTAS H
/ Perkėlė savo ofisų po num.

736 W. 33th Street
Šiaurės rytų kamp. Ilalsted ir 35 gatvės 

Taipgi permainė telefoną. 
NAUJAS TELEFONAS

Boulevard 5914 arba 59! 3
Vai.: 1—3 jm, pietų ir 6:30—8:37) v. v. 

Nedėlioj pagal sutartį.

DR, S.
Perkėlė savo ofisų j,o num.

756 W. 35th Steeet
Šiaurės rytų kamp. Ilalsted ir 35 gatvės 

Taipgi permainė telefoną. 
NAUJAS TELEFONAS

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

Nedėlioj pagal sutartį.
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ŽEMOS KAINOS ŠIĄ 

SAVAITĘ
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Bus Gera Proga
Lietuviams pasinaudoti, atsiėmus nuošimčius ant savo 
padėtų ant taupinimo vidumiiestyje pinigų po 1 d. 
liejKis, šių metų, ir vietoj laikyti ant 3-čio nuošimčio 
tokiose vietose, kurios yra nusistatę neremti mūsų 
tautų, nedaryti jokių paskolų nei Jums nei Jūsų drau
gams, tai bus gera proga pasidėti ant 6-to nuošimčio, 
nusiperkant geros rūšies, Pirmus žinomus ir užtikrin
tus morgičius.

Tautiečiai laikydami savo pinigus baksiu,se, iš ko ne
turite jokios naudos, tiktai nuostolį ir darote skriauda 
savo apygardai.

Šiandien didžiosios milijoninės kompanijos išvarė daug 
mūsų tautiečių iš biznio su staku, o dabar bando iš
varyti iš nuosavybių-praperčių, neatnaujimlainos mor- 
gičių ir nedarydamos paskolų mūsų tautiečiams.

Dėl ’to gi susipraskite ir nepraleiskit,• progos pakol 
nėra pervėlu. Dėl Jums reikalingų žinių ir teisingų 
patarimų kreipkitės į savo draugiškų, teisingų ir tvirtų 
įstaigų —

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kąmp^s 33rd Street
Chieago, Illinois

Labdarybės Centro
IŠVAŽIAVIMAS

įVYKS

Sekmadienyje, Birželio-June 14 d., 1931
Nuosavoje Farmoje

Broliai ir Seserys. Dabar į laukus išvažiuoti 

yru pats smagiausias laikas. Išnikai, pievos, miškai 

gražiausia pasipuošę. Šiuo tai laiku Labdaringoji 
Sąjunga suteikia gerų progų skaitlingais būriais 
išvykti į puikių Labdarių Earmų. Tenai atsigai
vinsite, atgriebsite jėga*, pasidžiaugsite gamtos 
gražybėmis, sueisite su daugeliu nuo senai nema
tytų draugų. O kartu ir gerų darbų atliksite — 
paretinsite laihd. Sąjungų.

Uliniai i ilgosios Kų,jungos rėmėjams ir priete- 
iiams primename, kad Vainikų Dienoj piknikas ne
pavyko dėl nemaloniui!, lytaus. Todėl visų savo 
lėmėjų prašome padvigubinti pastangas, kad atei 
mintis išvažiavimas pavyktų.

VALDYBA.
f *

KELRODIS. Imti Joliet Kd. iki Ix?niont. Iš 
ten pasukti į dešinę ir vykti iki privažiuosit ūkį. 
Niy, ten jau netoli Litliuunian. Cliaiity Farm.

:6E= 3E

i, ■■ *1-.. •*“

kl

S

Majestic 8 tubu

$49.00
Pliilco Console

$49.00
Bo.di 8 tūbų

$55.00
Pliilco radio ir Victrola 

eombinacija vertės $125 už

$79.00
Frigidaire Electrikiniai
Iz'do šaldytojai ice box

$79.00

IOS. F. BUDRIK
INC.

3417-21 S, Halsted 
Str., Chieago

g Tel. Boulv. 8167—4705

Leidėjai Lietuvių Programų

\yCFL 970 K. nedėtiomis 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų.

AVHFC 1420 K. ketver-
gais nuo 7 iki 8 vai. vak.
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BASEBALL RUNGTYNES 
‘ DRAUGO” PIKNIKE.

Rytoj 2:30 vai. j>o pietų i 
Vytauto parke įvyks žaidi- ; 
mas tarpe dvieju stiprių ty-' 
inų Vyčių Lygos, t. y. Mar
ąuette ir North Sides kuopų.

Abu tymu yra geri, Mar- 
Įąuette stovi pirmoje vietoj 
Vyčių Lygoj. Iki šio laiko ne- 
pralošė nei vieno žaidimo. O 
Nortli Side pralošė tik vienų 
žaidimų ir žada dar laimėt 
šių melų čempionatų.

Todėl šis žaidimas bus ga
na įdomus, nes laimėtojai šio 
žaidimo, galima sakyti, leng
vai eis prie čempionato.

Kitas dalykais įdomu žino
ti, tai kad sporto direktoriai! 
ir organizatoriai abiejų tymų 
yra patyrę organizatoriai. Jo
nas Juozaitis Marąuette ir 
Albinas Manstavičius North 
Side. Pramatoma, kad rezul
tatai šių rungtynių prigulės 
daugiąu nuo managerių suga- 
bumo. Čia smegenys daugiau 
bus reikalingos, negu žaidėjų 
jėgos. Tat bus įdomu! Nei vie
nas nepraleiskite progos ne
pamatę žaidimo, kuj-is bus vie 
nas geriausių šiam sezone,

» Bportukaa.

strong Providenoe nine at tlie 
latter’s liome grounds to-mor- 
ro\v, at one o’clock. The otlier 
linuiing team, Marąuette plays 
tlie boys from North Side at 
tlie Draugas Pienie. Botli of 
tliese gailies vili be exciting 
affairs for tlie tearus Avitli 
a defeat intend to do tlieir 
best to dėt krone tlieir respec- 
tive opponents.

For tlie enthusiastic base-

NAUJAS DENTISTAS. DEL LIETUVIŲ GEROVĖS

Gerai žinomas Chieagosi 
dentistas Dr. Alfred T. King i 

nesenai apsigyveno Cicero j.

Iš priežatsies bedarbės ir 
permainų ekonominiam gyve
nime, susirinkimai yra šau
kiami sekančiose vietose:

Marąuette Park parapijos 
svetainėje, ant 69 ir Maple- 
wood avė., seredos vakare, 
10 d. birželio, 7:30 vai. vaka
re. Visi lietuviai iš Marąuette

Parko ir apylinkinės turėtų 
i susirinkįi, kur išgirs naudin
gų patarimų iš to vakaro 
kalbėtojų.

Antrus susirinkimas bus 
Į laikomas Visų Šventų parapi

jos svetainėje, ant 107 ir V/a- 
basli Avė., ltoselunde, ketver
ge vakare, 11 d. birželio, 7.30 
vai. vakare. Roselandiečiai ir 
aplinkinės lietuviai esate kvie

LEĄPING TBAMS PLĄY 
T0MGRR0W.

So. Ckicago, nestling snug- 
ly in first place vvitli one win 
and no losses, plays tlie

Dr. King į Cicero atvyko su 
bąli fun who kas a means of i plačia penkių metų praktika 
rapid conveyance, in cominon įvairiose dentisterijos srityse, 
parlance termed a car, an op- kaip va; dantų traukime, orai
portunity is presented to see 
bolli encounters. The first 
game starts at one in Bridge- 
port, tlie second at tliree o’
clock next tlie Litkuanian ko
me grounds, in ordinary pk- 
raseologv, tlie cemetery. I ko
pė I’ll see you tkere.

So. Ckicago at Providence

surgerv, dantų ištaisyme ir 
indėjime dirbtuvių dantų. Tu
ri įsitaisęs moderniškiausių 
dentistikos laboratorijų su į 
mokliškais įrenginiais, varto
ja taip-gi gesų ir x-ray.

Jisai įsteigė savo ofisų kar
tu su dviem plačiai žinomais 
daktarais Dr. P. Doretti ir Dr?

čiami susirinkti ir išgirsti. Remkite tuos biznierius ir 
lietuviams naudingų patari-j profesionalus, kurie garsi-

i
mų. Rengimo Komitetas. | naši dienraštyje “Drauge.1,

ŠVEDŲ AMERIKOS UNIJOS
Dideli, Moderniški Motorlaiviai

Keleiviams, Paštui ir Prekėms Pervežti
Tarp

NEW YORKO - KLAIPĖDOS
(cfier &oJhejiJr-.iu'.g£į.

SPEC1ALBS EKSKURSIJOS I LIETUVĄ”
Visos išpuulkla motorlaiviu “GRIPSHOIdU”

Birželio 27 d. Pirma "Jaunuolių Ekskursija" rengia 
Anier. Liet. Elton. Centras.

Riiiglii.iėlo 1 d. Specialė Lietuvių Ekskursija. /
Itiigphičio 10 d. Am. Liet. Ekon. Centro Ekskursija

Platesnių informacijų ir laivakorčių kreipkitės J savo 
laivakorčių agentų, ar bet kurių švedų Amerikos Linijos 
raštinę.

SWEDISH AMERICAN I.INE
181 North Michigan Avenue, Chicag'o, Iii.

.21 State St., New York. N. Y. 10 State, So. Boston

Mark AVkite Sąuare llalsted S. Skinglman po num. 4930
and 29tli Str. 1 P- M. 

Marąuette at North Side
Draugas I’icnic Cravvford and 
115 Sts. 3 P. M.

VIEŠNIA IŠ WASHING- 
TONO.

Pas Šv. Kryžiaus ligoninės 
vedėjų seserį Almu atvyko 
vakacijų praleisti p-lė Albina 
Adžgauskaitė, Lietuvos At
stovybės AVaskingtone sekre
torė. Juodvi yra seserys. Vieš
nia Ckicagoj bus keletu sa
vaičių.

NEATBŪTINAI PAMATYK

CHRYSLER
Surasit, kad jis yra vienas geriausių karų ką šiandie uš 

pinigus galite nupirkti. Lengvos išlygos.

Kiras Motor Sales, Ine.
3207-09 So. Halsted Street Tel. Calumet 4589

30

W. 13 st. viršuje Liberty Ap- 
tiekos.

Išrenduojame Public Adressee Systemas. Pristato
me Lile kada, bįle kur. Įtaisome į automobilius, tre
kus, sales, piknikuose. Tinka skelbimams visokiuose 
reikaluose.

ANTHONY STEPHENS
2517 W. 43 Street Chicago, III.

Telefonas Lafayette 0873

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

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

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

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.
!■ k!JJ

23a

METINĖ ATSKAITA

Baigiant Metus Kovo 30,1931
TIKTAS:

Paskolos ant nejudomo turto .... $375,500.00 

Paskolos ant užstatytų akcijų ...... 17,975.00

Nuošimtis .......................................•................................. 616.32

Įniokėjimai ant užsilikusių knygučių 15,709.37''V< 

Namai parduoti ant kontraktų .... 8,350.00 

Taksai užmokėti ant padarytų paskolų .. 50.00
Konto priimamas  ......................... 1,153.17
Kastinės namas ..................................................... 28,600.00 X

Rakandai ir knygos ..........................................,, 764 30
Pinigai ant rankų pas kasierių .... 20,800.35

SKOLINYBĖS:
Paprasti įniokėjimai už akcijas . . $
J mokėjimai nuo akcijų užmokėta iš

kulno ................................. ................................
įmokėjmal nuo akcijų priklausančių

ir neužmokėtų .........................................
Užmokėtos akcijos .........................................
Užbaigtos akcijos .........................................
Uilos mokamos ...................................................
Konto mokamas .................................................
Nuošimtis priaugęs ant bilų mokamų
Pripuolamas Fondas .......................
Pelnas (padalintas) .........................................
Pelnas (nepadalintas) .....................................
Namo budavojimo fondan ...........................

248,525.38

. 4,979.08

15
6.

126
25.

. 1

. 8 
$26

,709 37 
,850.00 
,195.00 
000.00 
.273.81 
,175.00 
,500.00 
196.25

14.71 
000 00

ėSE

SVEIKINAME
MOKYKLAS

BAIGUSIUS
Patarimas yra pigus, bet jei turėtume 

progos sakyti prakalbų šiais metais mokyk
lų baigiantiems, tai štai kų pasakytume: 
vieni iš mokslo žengiu į uždarbius, bet tas, 
kurs neišmoksta čėdyti dalį to, kų uždirba, 
tai tas nieko nėra išmokę. Todėl kad įkvėpti 
šį išminties jausmų mes patariame, kkipo 
dovanų baigiantiems mokyklų duoti šio stip
raus banko taupymo knygelę.

Central^^Bank
ATRUfTCOMRANY

UI0Weit3$& Street 
ASUteBaak** *» ACkanngttauMlaak

Valstijinis Bankas Biržos Bankas
Telefonas BOULEVARD 4600

Viso turto ................................................ 469,418.60
I/PLAl ROS:

Pinigų kasoje flnan. metų pradžioje $4,882.56
Savaitinė kolekcija batikoje ........ 5,214.18
jmokėjlmų priimta per metus 119,374.05
Pilnai sumokėti šėral ............................... 70,300.00
Nuošimtis ...................................................................... 23,027.77
Premijos ........................................................................... 1,637.50
Pervedimas šėrų .......................................................... 34.25
Pabaudos ............................................................................. 165.00
Romios . . . ........... .•........................2,049.40
Paskolos ant nejudomo turto atmo

kėtos ................................................................. 105,000,00
Paskolos atmokėtos ant knygučių .. 14.775.00
Namai parduoti ant kontraktų .................... 650.00
Taksai užmokėti ant padarytų paskolų .. 261.54
Skola J bankų ........................................................... 34,000.00
Kilos priimamuos .............   4.000.00
Konto Smokamas ..................................................... 1,637.91
Apyskaitos priimtinos ......................   128.25
Raštinės namui .......................................................... 500.00
Paskolos baigiamos .......................................... 10,029.10
Pripuolamas Fondas ............................................... 200.00
1’. Ir L. nuo įmokėjimų .................................... 48 29
I’. ir L. balansui   11.70

Viso skolinybių .............................. $469,418.60
IŠMOKĖJIMAI:

Paskolos ant Nejudomo turto .... $116.250.00
Paskolos ant užstatytų akcijų ............... 9,610.00
įniokėjimai ant išimtų ir subrendu

sių akcijų ................................................... 108,786.00
Subrendusios akcijos ......................................... 1,650.00
Pilnai sumokėtos akcijos ..............................43,890.00
Nuošimtis ant bilų mokamų ir su-

hrenduslų akcijų .................................... 12.031.05
Namai parduoti ant kontraktų.................... 9,000.00
Taksai užmokėti unt padarytų paskolų 311.54
Kilos Ir Kont-o mokami .............................. 46.169.59
lillos priimamos ...................  4,000.00
Kento mokamas ......................................................... 264.10
Konto priimamas ant nejudomo turto 1,276.42 
Nuošimtis ant bilų mokamų ir subren

dusių akcijų ................. . ........................ i 7.614.32
Paskolos buigiamos ......................................... 10,029.10
Rakandai ir- knygos ........................ .. ................... 88.00
Generalinės išlaidos .................................• •• 1.606.19
išlaidos algoms .......................................  3,729.00
išlaidos, raamenos, krasos ženkleliai

ir spauda ................................  396.20
Pinigų pas kasininkų ant rankų .... 20.800.35
I’. ir L. Pripuolamu! Fondui ........................ 200.00
P. ir L. nuo Jmokėjitnų ................................... 107.84
Namo lludavojlmo Fondan .............................. G00.00

Viso Jpluukų ..................................... $398,309.70 Viso išmokėtu ......................................... $398,309.70

TEMYKITE KAIP SPARČIAI AUGA
1923   $110,927.12
1 924    $129,073.46
1925      $181,838.66
1926   $210,221.87
1927 ................................................................... $256.496.50

1928 .................................................................... $304,928.56
19241 ..................................... ......... $386,658.03
1980 , .......................................................... .. . $449,697.42
1931”................................... $469,418.60

ŠI SPULKA YRA PO VALSTIJOS PRIEŽIŪRA
DIREKTORIAI:

F. liuila, Jos. J. Eiorakl, J. GalzMiiskl, V. I*. 
Ph riynski. Auton R. l’airlck. Vlctor Įkirta, F. 

Jotui J. Zolp Ir F. T. Piilelkls.

VAT.DYRA:
Jclm J. Zolji, pirmininkas

Anion lt. I’atrlck, vler-pirmininkas, 
V. P. Plcrž.ynskl. rašthuikas, I 

Jos. J. I'.ža'rski, kasteriąs

Direktorių susirinkimai būna kiekvienų trečiadienio vakarą, spulkos raštinė
je 4559 SO. PAUJJNA STREET.

Nauja serija atsidaro pirma Liepos. Įstojimo mokestis visai mažu. Kviečia
me pradėti taupyti. \

ES::

MES MOKAME CASTI 
UŽ LIETUVOS 5% BONUS
Money Orderiai į Lietuvę per Radio tiktai 25 centai 

Paskolos teikiamos ant Real Estate

$88.00

KAUFMAN STATE BANK
124 N. LA SALLE St., CHICAGO, ILL.

GREEN MILL DUONA
SURAIKYTA

Tai gardžiausia balta duo
na. Tinka pasidarymuį val
gių piknikams ir į darbų 
einant. Taipgi ir kūdi
kiams pa į ėjus iš mokyk
los, motinos greit gali pa
duoti jiems skanų užkan
dį, — Grėen M iii Duonų,

kuri yra pagaminta taip kaip balta duona turi būt paga
minta. , *

Visuomet Pirkite GREEN MILL Baltų 

Suraikytų Duonų

New ProcessBaking 
Company

KUCHINSKAS BROS., Savininkai

Lietučiai Remkite Lietučių Įstaigas

3401-05 South Morgan Street
Phone Boulevard 1048

Įsteigta 1893 metais



'» R a r n a s t

C H I C A G O J E
T-

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
ŽINUTĖS.

Aštuoniolikiečini 
rengiasi prie metinio 
jos'pikniko, kuris įvyks kith 
sekmadienį, birželio 14 d., 
Bergmane darže. Gerb. kun. 
P. (Jasiimas, kuris pavaduoja 1 
gerb. kleboną, ir komitetai de- 
da pastangų, kad tinkamai 
prisirengus prie šitos metinės 
parapijos pramogos. Jau pik
niko darbininkai yra išrinkti. 
Tai darbščiausi mūsų žmone- 
liai, kuriems rūpi, kad pikni
kas būtu kuosekmingiausias.

įspūdingą pamokslą pasakė 
gerb. kun. A. Linkus. Iškilmin 

■ ga procesija apvainikavo pra-ftiž Vincento Lukauskio. Šliu- 
smarkiai eito mėnesio pamaldumą priedais bus birž. (i d.. Šv. Kry- 

parapi- Šv. Dievo Motinos. Ašt. žiaus bažn.
X Birž. 2 t

Gegužės

seminarijos kun. Petras Ka- X Apaštalystės Maldos dr- lankiusi Lietuvą ir daug ke- 
tauskas. Po dviejų savaičių įjos susirinkimas įvyks šiame liavusi po Europą, 

vakacijų, bus paskirtas į pa-Jienktad. vak., po pamaldų.
lapiją vikaru. . -----------------------

X Ona Vaivadaitė išteka IŠKILMINGOS VESTUVĖS.

Geriausios kloties jaunai po 
relei. Rap.

MIRĖ KONSULO ŽMONA.

31 d. vėlai vaka- namuose įvyko Lalui. Są-g'os 
re eidamas šalygatviu, ant 18'bmos kuoĮ)OS <.Bun(,0 party»

I nion, Jonas Guzas staiga ,^l|Opn gerai gyvuoja, auga 

nariais ir daug gero daro vie
tiniams varguoliams.

X Šiame sekm., birž

krito ir neteko sąmonės. Pa
šaukta policija nuvežė ligo
ninėn, kur tą pačią naktį ir 
mirė
kusi

J. Blankus

Šeštadienis, Birž. 6 d., 1931

Western avė. Naujo restorano vaus žymiausios ukrainiečių
G rami (Įpeni ng 
birželio b d.

yra šiandie

UKRAINIEČIŲ LAIKRAŠ
ČIO SUKAKTUVĖS.

meno pajėgos. Į šias sukaktu
ves ir lietuviai yra širdingai 
kviečiami.

IŠKILMĖS.

Gerb. kun. I. Albavičius, 
mūsų klebonas po sunkios li
gos jau apleido šv. Kryžiaus 
ligoninę ir dabar šv. Kazi
miero Seserų Vienuolyno ka- 
p e 1 i a n i j o j e gerb. 
dr. A. Jovaišo priežiūroje sti
prina savo sveikatą. Tikimės 
kad greitu laiku jau sugrjž 
pas mus. Nėra abejonės, kad 
dalyvaus savo parapijos me
tiniame piknike.

Praeitą sekmadieni mūsų 
bažnyčioje įvyko dvi gražios 
iškilmės. Iš ryto buvo vaike
lių Pirmoji Komunija. Gra
žus mokyklos Vaikelių būrys 
ir gražiausioje tvarkoje, kuria 
rūpinasi gerb. Seserys, pri
ėmė Išganytoją į savo jaunas 
širdis. Tai įspūdingiausia jų 

^.gyvenimo valanda. Vėl po 
piet gerb. kun. P. Gasiuno 
.rūpesniu surengta gražios ge
gužinių pamaldų užbaigtuvės.

Town of Lake. — šeštadie-
A. Mikolaitfc, ;'5’ 6 d-5 va'- T,k;

šv. Kryžiaus par. bažnyčioj 
matysime iškilmingą ekskursi
ją pas altorių. Maršuos p. 
iRaymondas Gapševičius su p- 
lė Stelbi Pivarunaitė. Per šliu 
bą giedos pagarsėjusi daini
ninkė p-nia A. P .»žin-kienė.

Šiandien laidojama p-ni G. 
Kolombatovidi, Jugoslavijos 
konsulo žmona, kuri mirė pra
eitą trečiadienį. Velionė buvo 
žymi veikėja savo tautos žmo
nių tarpe.

i <1
Sako, nuo kritimo tru- t(,wnx)fluikiečiai važiuos j

‘•Draugo” pikniką, kuris bus 
Vytauto parke.

X šv. Kryžiaus par. moky
klos mokslo metu užbaigimo

smegenų plėvė.

NAUJA LIETUVIŲ 
VALGYKLA.

Birželio 13 d. sukanka ly- Marąuette Park. — Soknia- 
giai metui, kai Chicagos uk- dieny, birželio 7 d. Panelės 
rainiečiai leidžia laikraštį šv. Gimimo par. bažnyčioj į- 
“Ukrainą”. Iš tos priežasties vyks bernaičių ir mergaičių 
sekmadienyje, birželio 14 d., [pirmoji šv. Komunija. 
Congress viešbutyje, rengia' Tą* pat dieną baigsis parn- 
šaun.ų koncertą ir balių. Daly- pijos bazaras — karnivalas.

Taigi giminysiėn sueina dvi 
žymios šeimvno. Lnmavedis į B..Jučus, plačiai žinomas 
yra Atlus Euel kompanijos i biznierius ir savininkas pui- . 
savininkas,'o nuotaka yra dūk!kaus restorano Bridgeporte, I 
tė plačiai žinomo duonkepio'dabar atidarė gaują restoraną

X Pranas Savickas iš se
nos savo vietos persikėlė į
naują vietą po num. 2037 Ca- programa !v>'ks birž. -t ‘U 
nalpoj-t avė. Tel. Canal 1603. S(,||ool Hali 48 ir Donore gat-,p-no Pivariuno. Nuotaka ap-; Marųuette Parke prie bizniu- i 
' X Aleks. Dargis, per ilgą V’’J- jsišyictusi jauna mergelė, ap- vos g-vės po num. 6236 So.į

laiką gyvenęs ir veikęs Aš-
tuonoliktoj kolonijoj, . užims 
savo senąją vietą po num.
726 W.

I 18 St.

RADIO ŽŽŽ.

Town of Lake. — Sunkiai 
serga Jozefu Jucienė, 4610 S. 
Lincoln St.

X Birž. 2 d. p. Benckevičius 
su žmona ir dviem sunais iš
važiavo i Lietuvą paviešėtų.

X Jonas Baltutis, senas 
Town of Lake biznierius, ža
da išsikelti į Marąuette Park.[

X Ūia visu smarkumu ren-!

giamasi prie Šv. Kryžiaus
par. pikniko, kuris bus birž. į
14 d., Birutės darže.

. ’ i
X Birž. 3 d. parvažiavo iš

Tvirtas Kaip Uola- 
-Stipras Kaip Plienas

Baigiantis pusmečiui, žmonės galvoja kur perkėlus savo pinigus, 
kad liūtų tvirtame banke, kad nebūtų baimės pinigams žūti. Tai 
geriausia yra pinigus laikyti METROPOLITAN STATE BANK. 
kuris.vrą vienas iš stipriausiu ir tvirčiausiu banku, nes METROPO
LITAN STATE BANK yra ”BOLL OF HONOR” — Bankas, kuris 
turi kapitalo savo banke penkis sykius daugiau, negu, kad Valstybė 
reikalauja.

Jei kaš norėtų perkelti savo pinigus iš Chicagos banką ar iš 
kito miesto, tai prašome atsinešti bankinę knygutę, o mes patys 
perkėlimą atliksime.

Didis Išpardavimas
NAUJI RADIOS IR 

NAUJI PARLOR SETAI
Siulsjama už mažiau kaip

Pusę Kainos
NUSTEBINA KIEKVIENĄ

Atsilankiusį į

Peoples Furniture Co.
KRAUTUVES! 
Seklyčiom Setai

Parsiduoda dar už mažiaus kaip išdirbystės kainą, nes 
turime savo dirbtuvę—labai platus pasirinkimas

Štai Keletas Nepalyginamų Vertybių

PRANEŠIMAS
Draugams Ir Pažįstamiems o 

Ypatingai Ciceriečiams
Norėdami turė
ti gražius savo; Boumatizmas sausgelė ■; j»wik,h» .r

- - gauti gerą dar
bą už tikrai pri■ Neslkankykit* aavę? skaus- 

_ mals. Reumatizmu. Sausgėle, 
".Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
■ —^raumenų sukimu: nes skau- m dėjimai naikina kūno gyvybę

Ir dažnai ant patalo paguldo. 
— CAP8ICO COMFOUND mo- I stls lengvai prašalina virSmi- g nėta Ilgas; mums Standi* dau-

gybė žmonių siunčia padėka-
■ vones pasveikę. Kaina 60c per
■ paštų 65c arba dvi už $1.06. 
g Knyga: "8ALTINI8 SVEI-

KATOS" augalais gydyties, kal-
■ na 50 centų.

■ dustin Kulis
3259 80. HALSTED ST. 

Chlcago. III.

einamą kainą, 
tai kreipkitės 
pas P. PUČ'- 
KORTŲ, buvusi 
'Cicerus fotog
rafą. . 4 . j

Turintieji automobilių gali' 
atvažiuoti imant Ogden avė. 
Konto 18 iki Downers drovoj 
Ten bile kas jums pasakys, 
kur yra

DOYVNERS GROVE 
PHOTO STUDIO 

928 Warren Avė.
Tel. Dovvners Grove 1104 ’

Metropolitan 
State Bank

$75.00 vertės 2-jų šmotą 

Jaccpiard dengti seklyčiom 

setai po . . $39.50
$100.00 vertės 3-jll šmotą 

.Tacąuard dengti seklyčiom 

setai po .. $50.00

.-tu

2201 West 22nd St. Kamp. Leavitt St. Chicago
Bankas atdaras šį vakarą iki 8:30 vai. vakaro.

Pranešimas Visiems
3S

$125.00 vertės 2-jų šmotų 

gražios spalvos tikro Mo

hair setai po $64.50

SKANDINAVŲ—AMERIKOS LINIJA
ATLANKYKIM E L I E T U V Ą

Itcmklmc Savo tvistų — Klaipėdą
Kam baladotis po svetinius kęoštus, kuomet dėl lietuvių yra 
palaikomas nuolatinis susisiekimus Ncw York — Kopenhaga 
— Klaipėda

I
Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursijas 

Rengia
AMERIKOS LIETUVIŲ EKONOMINIS CENTRAS 

Liepos — July 3 d. Laivu ‘ FREDERIK VIII” 
Liepos — July 25 d. Laivu UNITED STATES”

I Lietuvių Laivakorčių Agentams .Kooperuojant

SCANDINAVIAN—AMERICAN LINE
Visos pastangos bus pašvęstos padaryt kelionę atmintinų Ir pilnų 

{vairumų Ir malonumų dėl tų kurio dalyvaus ekskursijoje. 
Relkaaukite Nuo Savo Agento laivakortės ant

. Lietuvos raštų Valdybos Kontragento Paštui Vežioti 
27 Whitch«J1 Street, Mrw York City

2 IK Wasbiiigton St., Uostos,. Mase. 130 La Šalie M., Chlcago, TU. 
AA9 St. Antotne St., Montreal. Que.. Canada.

Jau daugeliui yra žinoma, kad mes esame automobilių bizny nuo seno laiko. 
Tlgą metų patyrimas toje biznio šakoje Įrodė mums kokie automobiliai gali ge
riausia tikti Cbinagos lietuviams.

Mes dabar pardavinėjame Hudson -- Essex automobilius, kurie dažnai buvo 
paskelbiami lietuvių laikraščiuose.

Hudson,-Essex automobilių pirkdamas žinosi kad gauni didžiausią vertę už sa
vo pinigus. Plačioji Amerikos visuomenė pamėgo šios rųšies automobilius, juos mėg 
sta ir lietuviai, kurie gavo juos išbandyti.

Essex automobilių gerumą liudija tas faktas, kad Suv. Valstijų valdžia pir
ko 1,000 Essexų pašto tarnybai. Kainos labai prieinamos:

ESSEX$595aQO ir augščiau F. O. B. 
hudson $998.00 ** iluffS6iau F- °- B

Kviečiame ateiti ir įsitikinsite.

BALZEKAS MOTORS
6012 So. Kedzie Avė. Tel. Republic 9004 Chicago, III.

-4-------—4^ .ufl.=----------- 3®

z

------ . . - .. -- --
vz 4MM

$175.00 vertės 3-jų šmotų 

Mohair arba tapestry sek

lyčiom setai

p° $89.50
RADIOS 1931 METŲ MADOS

PEOPLES KRAUTUVES PIRMUTINES PASIŪLĖ
Už Pusę Kainos ir dar mažiau
$190.00 Victor Kombinacijos Ka
ilio su gramafonu su tu-
,M’»' u* ..........  $95.00
$225.00 Brunswick kwpbinacijos
radio su gramafonu $99.00
Vertės iki $225.00 Victor, Colmn-
bia. Kennedy, Knigbts. Pbilco ir
kitokį konibinacijos nauji radios
su gramafonu po .. $80.00
$75.00 vertės Ativater Kent Radio
arba R. C. A. Radiolas, da-
bnr p° ........ $35.00
Duodame gerą nuolaidą už senus radios ir rakandus, 

imdami į mainus ant nauju.
Lengvus Išmokėjimai Fvilaikintima Visiems

• Pagal Išgalę.
Didžiausios, saugiausios ir prieinniniausios krautuvės 

lankyti lietuviams dėl pirkimo gerą radio ar
namam reikmenis.

PILNAS UZGANftDTNTMAS arba PINIGAI ATGAL!

■■SUSIS
.vmtythinC ForThe HOME8

4ITT-.3 AIKHCM AVI CM RICMMONO ST 2596-40 w. 63* ST. & MAPLEWOOO AVĖ

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Lafayette 3171 Hemlock 8400

A/. KE2tASt Vedėjas J. NA\KR081S, Vedėjais
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C H I C A G O
PAREIŠKIMAS DEL PIK

NIKŲ. /

Praeitame Peoples Furnitu
re Kompanijos nariu susirin
kime buvo nutarta turėti iš
važiavimą arba piknikų dėt 
kompanijos narių-darbininkų. 
Nekaltinant laikraščių repor
terių, kurie patalpino žinutes 
nekuriuose lietuviškuose dien
raščiuose, kad Peoples Kompa 
nija rengs viešus arba bizniš- 
kus piknikus ir kas surūpino

atneštų jūsų draugijoms nau- į 
dų pasiekimui jūsų užmany-1 
mų. O Peoples Kompanija, 
kuomet rengs piknikų, koncer
tų, ar balių, tai tamstų įran
ga ir pavaišinimas bus veltui 
ir tada, kada nebus kitokių 
svarbių lietuviškų parengimų.

Pecples Furniture Komp.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Aušros Vartuose ryt bus 
nekuriuos apšvietos, labda-isus**^nk*llltt*: a) Kolegijos 

lybės draugijų veikėjus, kad
Peoples rengiami piknikai ne
pakenktų jų piknikams, tat 
šiuo reikalu Peoples* kompa
nija mato reikalo paaiškinti 
gerbiamai lietuvių visuome

Rėmėjų, tuojau po sumos; b) 
Šv. Kazimiero vyrų ir moterų 
1 vai.; e) Aušros Vartų vyrų 
ir moterų 1 vai.; d) Labdarių 
7 kp. 4 vai.; e) “Draugo” pik 
nikan nuo Aušros Vartų mo-

nei, kad Peoples Kompanija I k>’klos įvažiuoja trokai po

niekuomet nemano rengti biz
niukų piknikų, koncertų ar 
balių su tikslu užkenkti lietu
vių draugijoms ir organiza
cijoms ir iš minėtų parengi
mų daryti uždarbius. Nes nei 
viena prakilnesnė priekybiriė 
įstaiga to nedaro ir neprivalo 
daryti. Minėti parengimai pri 
valomi daryti apšvietos ir 
ir labdarybės draugijoms, pa
rapijoms, ir kliubams, o ne 
priekybinėms įstaigoms. To
dėl gerbiamieji organizacijų 
veikėjai būkite tikri, kad Peo
ples Kompanija nekenks jūsų 
darbams, bet sykiu pagelbės 
jums, kad jūsų parengti pik
nikai, koncertai ir baliai,

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

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

Mano Radio — Scopo — Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakterloioglSkas egzaminavi
mas kraujo atidengs man Jūsų tik
ras negeroves, ir jelga ai paimsiu 
jus gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryi urna taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio. žarnų, Inkstų, odos, kraujo ner
vų, Širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokią užsisenėjustą. įsi- 
kerėjusią, chronišką ligą, kur) ne
pasidavė net gabiam Šeimynos gy
dytojui, neatidėlioklt neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandor* Nuo 10 ryto iki 

1 po piet. Vakarais nuo 6 iki 7 
Nedėliomls nuo 10 ryto iki 1

po plet

PASIŽYMĖJUS KONTRAK 
TORIUS.

o

antrųjų šv. Mišių
X Vakar iš Wėstsidės iške

liavo Lietuvon O. Skirmuntie- 
nė, E. Driiktenienė ir A. Ta- 
ratutienė. į stotį palydėjo V. 
Duoba.

X Vieni iš pirmųjų Aušros 
Vartų parapijos steigėjų Juo 
zas ir Magdelena Luckai da
bar Brigbton Parke esantieji 
per 21 metus tik už vienas sė
dynės sumokėjo virš $150.00. 
Kol gyveno AVestsidėje, nuola
tos darbavosi parapijos nau
dai. Ir dabar dar maloniai lan 
kosi Aušros Vartuose, kad ben 
tirai su visais minėti sidabrinį 
Jubiliejų.

X Devintinių procesija Auš 
ras Vartuose rengiama lauke. 
Procesijoj daugelis draugijų 
dalyvauja “in corpore”.

X Ateinančią savaitę jubi- 
lėjinio parap. pikniko šeimi
ninkės pp. Gasparkienė, Šiau
lienė ir Malinauskienė su pa
rap. komiteto nariais pradės

D. Gricius
Marųuette Parko lietuvių 

generalis kontraktorius. Jisai 
yra pastatęs apie 100 įvairių 
namų, daugiausia puikioje

po parapijomis “ablavą” ant

vai. dienų, Cbicagos lietuvių 
Auditorijos svetainėje.

Visi nuriai būtinai pribūki
te, nes turime svarbių reikalų 
svarstyti. Taip-gi, kurie esate 
užsilikę su mokesčiais, būti-! 
nai privalot apsimokėti.

P. K., nut. rast.

Bridgeport. — šv. Petronė
lės dr-jos susirinkimai, bus 
laikomi per visą vasarą kas 
pirmą mėnesio pirmadienį. 
Pusmetinis susirinkimas busi 
pirmadienį birželio 8 d. 7:30 
vai. vak. šv. Jurgio par. sa
lėj. Narės malonėsit atsilan
kyti ir užsimokėti suvo mo
kestis. Valdyba.

Dievo Apveizdos Parap. —
Susivienijimo Brolių ir Sese

AACA1IŽIJ, UM Vlfc v***xxv jk/ .

kolonijoje Marąuette Parke, laikys
Dabar p. Gricius stato Mar-
ųuette Parko lietuvių kleboni
ją. Daug kontraktorių turėjo
progą kontestuot klebonijos 
statyme, bet p. Gricius pasta
tė prieinamiausią kuiną, ir 
gavo darbą. P-nas Gricius rė
mėjas visų visuomeniškų dar
bų ir įstaigų. Jisai yra link
smo ir priimo budo savo dar
bą gerai atlieka ir todėl turi 
gerą pasisekimą.

produktų ir kitų daiktų pik
niko restorarian. Visi parap. 
prašomi neatsisakyti ir kiek 
kas išgali paaukoti.

X Pereitą penktadienį įvy
ko Aušros Vartų Jub. Komi
teto posėdis. Stebėtis reikia 
kaip draugijų atstovai greit 
pamiršta savo pareigas. Kitą 
kartą reikės paskelbti, kurių 
dr-jų atstovai neatlieka jiems 
skirtų pareigų. Kaltos ir pa
čios draugijos, kad susirinki-

Canal <764 Telefonai Grovehlll 12 63

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IK OBSTETRIKAS

Ligoniui 
piety

Nedėltom

Gydo įtaigias Ir chroniškas ligas 
vyrų, paotery ir vaiky

DARO OPERACIJAS

Ofisas, Ląboratorija Ir X-Ray

2130 AVEST 22nd STREET
CHICAGO

Teh Prospect 1157

DR. JOHN N. THORPE

DR. A. G. RAKAUSKAS DR. J. J. KOWARSKIS

p.iką, busianti birželio 21 d., 
i r'kviečia svečius iš kitų 
kolonijų. Lauksime ir visus 
maloniai priimsime.

PRANEŠIMAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. MARQUETTE ROAD

Ofiso Valandos:
Nuo 9 — 13 vai. ryto. Nuo 1 vai.— 

4 Ir 6:30 Iki 8 vai. vakar*. 
Seredomta nuo 9 — 12 vai. ryto 

NedCliomls pagal sutartį.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 2403 W.63 Street

Korte So. Weat»rn Avenue 
Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2369 So. Leavltt 8t_ 
Tel. Canal 2330

Valandos 2-4 po pietų Ir 7-9 y. ' 
NedėlloJ pagal eusltarlmą

Ofiso Tel. Victory <893 

Rezidencijos Tel. Dreiel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

TeL Lafayette 6791

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 Iki S vak.

Office: 4459 S. California Avė
Nedalioje pagal sutarti.

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1637 AVEST 51 STREET
Vai.: 3-4; 7-8 vai. vak. Ned. 11-12 d.

VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vale. 

Nedėliomls Ir šventadieniais 10-12

labai svarbų priešpusmetinį 
susirinkimą birželio 7 d. mo
kyklos 3 kambary, 1 valandą 
po pietų. Susirinkimas atkel
tas iš priežasties parapijos 
pikniko. Kviečiame visus na- 
rius-es susirinkti ir užsimo
kėti visas mokestis, kurias e- 
sate skolingi. Ateidami atsives 
kitę nors po vieną naują narį.
Kas daugiausiai prirašys nau
jų narių, gaus iš dr-jos gražią i vai.: i — 
dovaną. Be to, bus renkami 
darbininkai išvažiavimui, ku
ris įvyks 21 d. birželio AVillow 
Springs, 111.

Englewood 4641
Wontworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. McCRADIE

SVARBI ŽINUTt

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Phone Lafayette 9710

DR. F. S. SZYMCZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4454 SO. AVOOD STREET 
4 ▼. v. Ir 6:30 — 9 v. v.

lietuvis Gydytojas ir Chi
rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 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.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

OR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Ofiso Boulevard 6913
Res. Kenvvood 6107

DR. A. J. BERTASH
8464 SO. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 iki I po

pietų Ir 6 iki 8 vai. vakare 
Res. 3201 S. WALLACE STREET

Ofiso Tel. Cicero 49,
Namų Tel. Lawndale 1342

DR. A. I. KING

Hemlock S700

Rez. Tek Prospect

OFISAI: .
4901 — 14 St. 2924 Washington 
19-12. 2-4. 7-9 12-2. 4-6, Blvd.
TeL Cicero <62 Tel. Kedzie 2460-24BJ

Marąuette Park. — Šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų 
8 skyriaus mėnesinis susirin
kimas įvyks sekmadieny, bir-A
Želio 7 d., 1931 m., tuojau po 
sumos, parapijos kambaryje 

Kviečiame visus narius atsi
lankyti ir atsivesti naujų na
rių. Valdyba.

Si mano Daukanto draugija 
laikys mėnesinį susirinkimų 
sekmadieny, birželio 7 d., 12

muos nereikalauja praneši
mų.

•X AVestsidiečiai ir patys 
ruošiasi į savo parapijos pik-

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

%

»J

L <\

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

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ ORABORUI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

mmbmmmm

Nedėlioję June 7 nuo 1 iki 
2 vai. po pietų. Dalyvauja 
Budriko radio orkestrą, kuri 
linksmina visados visus. Visi''I
nariai yra lietuviai ir groja 
lietuvių tautišką muziką. Ši i 

i nedėldienį orkestrą gros, 
“Noriu miego — Petrausko, 
“Suktinis” — Petrausko, 
“Varpelis” valcas — Kudir-

DENTISTAS 
4930 West 13 St. Cicero, III. 

Gas ir X-ray 
Va!.;} 9-11:30; 1-5; 6:30-9

DR. B. ARON
OR. S. A. DOVVIAT

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ned. ir Ser. po pietų pagal sutartį vftL

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6166 South Kedzie 

Rez. 6622 S. Wihpple

Rezidencija 
4729 West 12 Pi. 
Tel. Clcreo 2888

Nedėliomls 
Busi tarus

Išskiriant Ket.

* * -g *

NAUJAS IŠRADIMAS A. L. DAVIDONIS, M. D. DR. T. DUNDULIS

kos, ‘Vytauto koncertas mar
šas’ ir kitus. Juozas Olšaus-' 
kas ant kanklių paskambinsi 
lietuvių brangias daineles; St. ’ 
Rimkus baritonas ir Helena 
Rakauskienė soprano. S.

DEKSNIO GALINGA MOSTIS 
Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų. j 
Nugara* skaudejima. Šalti. Ranku. 
Kojų, tirpimą. Dusuli, Galvos ekau- 
degma. ir taip visokius skaudėjimus 
( tik uu rooas ).
Tūkstančiai žmonių yra išsigydė e 
milijonai dar nežino apie tai. 
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria eu- , 
Mg naudos lydymo.
Kaina 78 centai, 31.50 ir $3.00, 
ir 10 centu eztra už

Klauskite pas aptiekorius taip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY 

OINTMENT.

DEKEN'S OINTMENT CO. 
P. O. Bos S52 

Hartford, Conn.

* * *

GRABORIAI: AKIŲ GYDYTOJAI:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABO RIUB 

CHICAGOJB

S. D. LAGHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS DR. VAITUSH, DPT.

491# SO. MICHIGAN AVENUB 
Tel. Kenwqod 6107

Valandos:
l Nuo 9 Iki 11 valandai ryto:

Nuo 6 iki 8 valandai vakare
apart žventadienlo Ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. ir Rez. TeL Hemlock 8874

DR. J. P. POŠKA
OF. 8133 S. HALSTED STRETT 
REZ. 6504 S. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 9-18 rytais: 7-9 vak. 2-ro Of.
Vai.: 8-8 po piet. Utarn. Ir Subat.
3-8 vak. Šventadieniais pagal sutartį

DENTIST AI

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue

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

Nedėliomls nuo 10 iki 13 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0036

DR. S. RIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal *222 
Rezidencija: 6628 So. Rlchmond Avė.

Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 2 & 7 — 8 vai. vak. 

NedėlloJ pagal sutartį

Laldotuvėse pa
tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 18- 
dlrbystės.

OFISAS
«8 West 18 8treet 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 8218 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Rooaevelt 2616 arba 2614

2314 W. 23rd PI., Chicago
skyrius

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

DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė. 

Arti 47 Street

Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

Res. Prospect 6669

Tai. Canal 6822

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

DR. G. I. BLOŽIS

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Artesian Avė. 
Valandos 11 ryto iki 3 po plotų

6 iki 8:30 vakare

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
.G R ABORTUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

Palengvins aklų įtempimą kuris 
erti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptsmlmo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karštį. Nulmu 
cataractua Atitaisau trumpą rsgys- 
tę Ir tolimą regyutę.

DENTISTAS
2201 WEST 22nd STREET

(Kampa* Leavltt St.)

Valandos Nuo • Iki 18 ryto 
. nuo 1 iki I vakare

SeredoJ pagal sutartį

EZERSKI
S. M. SKUDAS

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

Speciale atyda atkreipiama moky
klos valkučiama

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kar*. Nedėliomls nuo 10 ryto iki 18 
po pietų.

Boulevard 7688
Rez. Hemlock 7891

DR. A. P. KAZLAUSKIS

Rez. Tel. Mldway 5512

DR. R. G. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue Ir 24-tas 8treet 
Telef. Wllmette 195 arba 

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

ir Ketvergais vakare

LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas

4603 So. Marshfield Avenue
s

TeL Boulevard 8277

LIETUVIS GRABORIUS 
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET 
Tel. Roosevalt 7622

I. J. Z O L P
A. PETKUS

*.
LIETUVIS GRABORIUS

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 
VBDBJAg

1650 West 46th St.

„m

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1200 

Yards 1138
Chicago, Dl.

Kampas 48th Ir Paulina 8ta 
Tel. Boulevard 8201 • 8418

Nuliažlm* valandoje kreipkitės 
prie mano* patarnausiu slmpatlž- 
kal, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl termsaų 
dykai.

KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomo* 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avenue 

Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

l
DR. CHARLES SEGAL

Perkėlė savo ofisą po numerio

Tel. Cicero 1888

Tel. Boulevard 7589 DR. GDSSEN
Tel. Tards 1828

DR. G. SERNER
UBTŲVI8 AKIŲ BPEOIALIITAJI

LIETUVIS DENTISTAS 
Val.i kasdien nu* 10 v. ryto Iki 8 

vai. vakare
Nedėliomls pagal sutartį 

4847 W. 14 ST. Cicero, UI.

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
ryto nuo 10—12 nuo 8—4 p* 

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

Telef. Midway 2880

Vai.

DR. MAURICE KAHN
Tel. Lafayette 6820

Rez. OroveblU 8940

Gydytojas ir Chirurgas 
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Ofiaaa ir Akinių DirbttrvJ 
756 West 35th St
Kampa* Halsted 8t. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8 
Nedaliomis: nuo 10 iki 12.

DR. J, A. PAUKŠTYS
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plas* 8840

DENTISTAS 
X-Ray A Oas

4193 ARCHER AVENUE
Vai.: 9-9 NedėlloJ pagal sutartį

■MM ..................

VALANDOS:
Nuo 10 iki 18 dieną 
Nuo 3 Iki S po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 Iki 12 dleng

MMMM ■■M
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PIKNIKAS
RENGIA

ŠV. JURGIO PAR.

NEDĖLIOJĘ,

Birželio-June 7,1931
CHERNAUSKO DARŽE 
79th St.’ir Archer Avė.,

Justice, Illinois

Pradžia 1 vai po pietų. Įžanga 50c.

Visus savo brolius ir seseris parapijomis ir parapijones širdin
gai kviečiame j šį pikniką. Kviečiamo kaimynus ir visus Šv. Jurgio 
parapijos prietelius ir rėmėjus. Būsite viešingai priimti. Turėsime 
užkandžių, gėrimų, gerų muzikų, linksmins šokius jaunimui. Taigi 
iki malonaus pasimatymo BIRŽELIO 7 D., CHERNAUSKO DARŽE.

Klebonas ir Komitetai.

GAL BUS V ARPUOJAMA 
ŠV. PATRIKO VARPU

Sis varpas yra seniausias 
pasauly kilnojamas varpas.

REAL ESTATEBALSAI DEL PEOPLES FURNITURE CO. IR “DRAUGO’’^ “ “«i
RADIO KONCERTŲ.

MUSŲ RADIO PROGRA
MAI GIRDIMI IR MEK

SIKOJE.

MUSŲ RADIO PROGRA
MAS.

draugijos išvažiavimų pikni
kų, kuris įvyks nedėlioję, 7 
d. birželio. Piknikas bus S.

Grand Freneh Hotel, 
Gtiadalajora, Jol., Mexico,

May 24-31

Gerb. Tamstos:
Girdėjau jūsų programų, 

geg. 24 d., 1931, per stotį W
• BBM, 1:27 P. M., Mexican 

Central Standard time, kas
* yra vienų valandų paskiau, 

negu “Dayliglit Savings Ti
me.”

Jūsų programas buvo čia 
garsiai girdimas su mažu 
“static”.

Jūsų programus girdėjo 
✓ septyni svetimtaučiai (Spa- 

nish people). Jie labai gyrė 
/'jūsų kalbų ir muzikų, ypač. jū

sų kvarteto dainavimų. .Jie 
visokiais klausimais mane a-

prie p. Piktumo po No. 4421 
So. AYood gat. 10:30 vai. ry- 

val. iš WBBM radio stoties'to. Da primenam, kad prieš- 
eina “Draugo” ir Peoples pusmetinis susirinkimas yra 
Furniture Co. koncertas, kurį

Ir rytoj, kaip ir kiekvie
nų sekmadienį, tarp 2 ir 3

išpildys duetai ir kvartetas. 
Pirmu kartu iš tos stoties dai
nos plačiai žinoma daininin
kė p-ni Ona Biežienė. Svarbiu 
pilietybės klausimu kalbės 
adv. Jonas Borden.

PRANEŠIMAI
Bridgeport. — Labdarių 5 

k p. praneša, kad norintieji 
važiuoti troku į piknikų bir
želio 14 d. į Labdarių ūkį, tai

DUBLINAS, Airija, birž. 5. 
Ateinančiais metais čia i- 

Svilainio darže, ant 93 g., Wil- vyks Tarptautinis Eueharisti- 
low Springs, III. Trokas bus uis Kongresas.

perkeltas iš priežasties šv. 
Kryžiaus parapijos pikniko. 
Susirinkimas įvyks 21 d. bir
želio, paprastoj svet., 46 ir 
So. Wood g., 2 vai. po pietų.

Valdyba.

PRANEŠIMAS PIKNIKU 
RENGĖJAMS

Parapijoms, Draugijoms ir 
Piknikų Rengėjams.

Kas tiktai rengia šių va 
prašomi užsisakyti vietas pas^srų piknikui, nepamirškite

{VAIRUS PARDAVIMAI STl & B. R ’ >, •- 
Tll lhll.WK'Z<s(o-y

CONTRACTORSjk

REAL ESTATE
Statau naujus naniup ir at

aus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

NAMAS ANT PARDAVIMO
Labai grą/ioje vietoje, prie

.rmerisKa aaroą; sau uutų --- ——-------------—...... r • , • v » »• tz
kad galėtų užsibonsuoti pi- $75 mėn. Numuftim 25%. Tel. Forest Pat Lietuvių baZJiyciOS. Kam

pinis lotas 150x50 f t. Namas 
dar naujas dviejų šeimynų. 
Ant kampo dar galima staty
ti didelį namų. Savininkas į 
trumpų laikų turi išvažiuoti 
ant ūkės. Pasiskubinkite, nes

Taipgn didelis pasirinkimas vartotų turi būti greitai parduotas, ir 
karų už labai mažą kainą. Norėdami . .
pirkt pigiai gerų karų kreipkitės J pasmaudlioklte gera progų. 
S“. Kreipkitės šiuo antrašu: •

K. J. VALIULIS

NEPIRK RAKANDŲ
Iki nepamatysi 5 kam b. gražius 

rakandus 2 kaurai, lepnpos, elektros 
radio, kurtinai ir tt. Jauna pora tu
ri tuoj parduot. Vartoti tik 11 sa-

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųfiles 
ir patarnavimo. Sau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių klauSi- 
nlų, sviesto ir sūrių.

4144 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389Praneša, kad Kongreso me- 

ta, rasi, bus varpuojama šv.
Patriko varpu, kurs 552 me- DM|I1 m>1Į|j
tais buvo rastas šio šventojo u?, vežimą.

. * Yartls 5055grabe. Į---------------------------------------
• Groearnė Ir Del. 3 gyv, kamb. užp. 
I Rendos $35, Išvažiuojam Europon. 
Ui pusę kainos. 1647 Clybourn Avė.

REIKIA DARBININKO
Reikia ant fafltios; turi suprasti 

visą farmerišką darbą; kad butų 
vedęs;
ntgais,

Pardavmiui kontraktas $4,000, po 
$80 mėn. Kitas kontraktas $2,800 po

ir kad butų kaipo savininkas 2408.

W. PETROŠIUS 
1834 Humboldt Blvd.

SPAUIjDING 5580.

Bridgeport. — Keistučio 
spulka, 840 West 33rd Street, 
Chicago, atidarė' 120 Serijų 
Gegužio 7. Dabar yra proga 
pradėti taupyti ,-fjtvo ųždirb-

AUTOMOBILIAI

WILLYS KNIGHT 
WILLYS 6 IR 8

tus centus. Keistučio spulka j VŲTlite Sox Motor Sales 
nuo 1897 metų pagelbėjo be- 'A Jankaitla< j

rašt. pp. Gudų krautuvėj 901-1 vartoti iš Lietuvos BIRUTĖS, tuviams sutaupinti Milijonus,
W. 33 st. " ‘skanias saldaines. Birutės >r pagelbėjo tūkstančiams 

saldainės labai tinka lošti ly- j žmonių įsigyti nuosavus na- 
giai-nelygiai ir duoda DRAU- mus lengvių budu, mokant po 

mažų sumų į savaitę.

Bagdonai, pardavėjai 
8. Rumchaks savininkas

610 WEST 35 STREET
Tel. Yards 0699

611 Lincoln Avenne 
Rockfond, UI.

Phone Forest 8491

BAGDONAS DROŠ.
FURNITUNE & PIANO MOVINO 

Local & Long Distance Removal

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Repnblic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

Town of Lake. — Moterų _
pipylė: kaip, iš kur tas pro- Sąjungos 21 kuopos susirinki-, GIJOMS labai gražų pelnų 
gramas yra duodamas, ar aš mas įvyks sekmadieny, birže- j T0(jeĮ Gerbiamieji, remki- 

' esu lietuvis, ir t. t. Aš turėjau lio 7 d. Šv. Kryžiaus mokyk-
jiems visų išaiškinti. Uos kambary, 2 vai. po pietų.

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS B SAVININKAMS

Parsiduoda 3 flatų namas, 5 kamb. 
mod., garo apfiild., ąžuolo t rimas 
perdem. Visli pigiai. Taipgi rendon 
2 flatu. $3,000 {mokėt. Ūkusi leng- 

61 avė. Sv. An-_ . i t , Pirm pirkimo naujo karo. Širdingai Vais UPnnk t«2S QnJeigu dar nepfadejote tau- prašau atsilankyti Ir pamatyti nau- tano par. Cicero.
jus 1931 NASH automobilius su vė-_________________ '

Skolinam Pinigus
Nelmam komiso nuo $60 iki $300 
Sis departmentas yra po valstijos 

priežiūra

Jie man sakė, kad jie kiek
vienų sekmadienį klausys jū
sų programų.

Jie labai būtų jums dėkin
gi, jeigu jus kitų programų 
pavestumėt jiems vienų dai
nų, jie labai norėtų girdėti 
jūsų dvigubų kvartetų.

Dabar aš jums pabrešiu, ką 
aš girdėjau jūsų programe.

1. “ Draugo ’ ’ Redaktorius 
kalbėjo apie Vytauto Parko 
atidarymų, apie mokyklos vai 
kūčių kontestų, ir senų Lie- j 
tuvių kontestų, apie kun. Ig. 
Albavičiaus sveikatų ir Įvai
riausias pasaulio žinias.

2. Anaunceris kalbėjo apie 
Vytauto parko atidarymų ir 
tvarkų.

3. “Vytauto Jubilėjaus 
Maršų”, dainavo dvigubas 
kvartetas.

4. Anaunceris kalbėjo apie' 
Peoples Furniture Co.

5. Dvigubas kvartetas dai-

Visos sųjungietes prašomos 
susirinkti, nes yra svarbų rei
kalų svarstymui.

Valdyba.

Town of Lake. — Draugijos

Išsirenduoja gražus ir šva
rus kambarys ant antrų lubų. 
Tinka vyrui ar merginai.

3151 So. Union Avenuė 
Chicago, III.

navo “Užmigo žemė” Sas
nausko.

'6. “Profesorius” Kampiniu 
kas sakė įvairius juokus, ku
rie mums čia labai patiko.

7. Elena ir Ona dainavo 
“Plaukė sau laivelis” — Šim
kaus.

8. “Tylėdama kenčiu” — 
dainavo Genovaitė.

Aš čia esu ant vakacijų ir 
už poros dien žadu važiuoti 
į Pietų Amerikų.

Su pagarba,

Juozapas Baškys.

BESIRENGIANTIEMS 
VESTI ŽIEDAI

Ir
Baigiantiems Mokyklų 

Dovanos

Mes užlaikome geriausią dal- 
mentintų žiedų dei sutartuvių — 
engagement. Turime graialuslų 
laikrodžių. karolių, fontaninių 
plunksnų, burkBtlnų — gintarų— 
žodžiu nakant, turime visokių 
visokiausių dalykų, kurte yra tin
kami pirkti kaipo dovanos bai
giantiems mokyklą. Mūru kainos 
dabar y.ra specialiai nupigintos. 
Naudokitės proga!

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

JUOZAS A. RIZGEN 
3313 S. Halsted St.

Telef. Boulevard <661

me savo pramonę, ir varto- pyti Keistučio Spillkoje, tai llauslO8 madO8 automat,ska,8 ftai-,
kime Birutės saldaines. Meski- dar nepervėlų, nes teisių kny- ;po*j;°yat tekiniais ir ni artl

me paprotį vartoti žydiškas i £& neužgina nė vienam tau- nash taip gan {rengti už tokias mažai imoketi.
1 F J . prieinamas kalnas. j , Rd- Homewec

saldaines, kurios nei savo sko
niu nei gerumu negali prilyg
ti Lietuvos Birutės saldai-I
nėms. '

Taipgi pas V. M. STULPI
NĄ galite gauti ir visokių 
valgomi) prekių iš Lietuvos. 
Visados kreipkitės pas:

• V. M. STULPINAS 
3255 South Halsted Street 

Tel. Victory 6122 
Chicago UI.

pyti.

I. C. 8 kamb. 
lotas 75x248, $7,200,

Sav. 1843 E. Maple 
Hompwood, III.

Taipgi paskolos ant pirmų morgičių

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

R, ANDRELIUNAS
BALZEKAS MOTOR SALES Evanston, mod. 6 kamb. plytų 

namas Ir gar., gera vieta, mainys J 
. $1,000 cash Ir jūsų lotą ar vasar- 
i namj $3.500 vertės. RaByk 1722 

Oreenwoo"d Blvd, Evanston, III.

4030 Archer Avenue
Lafayette 2082

1-
PINIGĮI SIUNTIMO IR 

LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Nuslunčiame pinigus Lietu
von pa8tu { dvi savaites, tele
gramų { dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
j Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj,
Darome {galiojimus ir visus 

legallBkus dokumentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morgičių.

Apdraudžlame nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų ilgų metų 
patyrimu Ir nuoSlrdžlu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
Tel. Yards 4669

(Marųnette Jewelry &
Radio)

Užlaikau visokiu 
auksinių Ir sida
brinių daiktų, vė- j Į 2 flatų namas, 6-6, 2 karų gar.
liauslos mados ra 1 Jot tikote gero. vartoto automo- medinis, lotas 37 H, Indep. 4194, 3032 
dio, planų rolių, blliaus, tai Štai jums proga išryti už No. Whipple St.
rekordų Ir t. t sumažintą kalną. Visi automobiliai-----------------------------------------------------------
Taisau laikrodžius žemiau paduoti yra musų gjarantuotl, Reik parduot 6 kamb. plytų bung. 
ir muzikos lnstru- kajlS bus gerame mechaniškame sto- furn. Ali., uždarytas porėtus, gera 
mentus , vyje. transp. $6,750 arba $7,000 su forn.

OfiKn M,"? fle AUBURN 19S1, Free Whėellng va- 2717 Wesiey Avė. Berwyn.JbuU West 63rd St. Chicago žl uotas tik keletą mailių kaina $1,125------------------------------------ ------------------------------
AUBURN 1930 Sport Sedan $850. Forclosure pardavimas, 2 flatu 
ylLiLSaKNlaHT 1930 Wire Wheel naJnas' 2 karų

FORD 1930 Rpo-rt Coupe $985. 3 oVA°'t?UV°,i ’6,750’ da‘
ES8EX 1929 Coach $3Bft. i *<800- 9234 Dauplln avė. artl
BUICK 1929 keturių pasažterlų Cott O«»ve, Tel. Vinc. 1863.

Coupe $495. . ___.—; 1___ ______________1 GERA PROGA
6 dideli kamb., belzm., atfka^ Mty- 

mo 811., lotas 45x125, pigiai, Išva
žiuojam, 5225 8o. Kenneth Avė.

Namas Rlver Forest, pulkus ap- 
talsymas, kamp., 6 mtegk., 2 maud. 
k. v. S., aliejaus 8„ 3 karų 8. gar. 
Parodysim susitarę. Forest 2408,

Telefonas HEMLOCK 8880

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

1 Phone Vlrginia 2064t ■ , M, ZIZAS
JOSEPH VILIMAS

NAMŲ 8TATYMO KONTRAK- 
TORIUB

4556 S. ROCKWEIJč ST.

Namų Statymo Kontraktorius 
Statau įvairiausius namus prieinama

kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6626

Telef. Republlc 6896

W. BENECKAS
Peniuoju, popieruoju, grei- 

nuoju. Senų vamišių nuimu 
nuo visų medžių. Šaukit

Lafayette 7554

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir 

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prlelnasniauslos.
2452 WEST 69th STREET

M. YUSZKA
Plombing ft Heating

Kaipo lietu via lietuviams patar 
nsuslu kuogeriausla.

4426 So. We8tern Are
Tel. Lafayette 8227

ftapoa Telef. Namų Telef.
Hemlock 2887 Republlc 6688

NAMŲ SAVININKAMS
Popieruoju ir malevoju kam
barius. Darbų atlieku pigiai ir 
'gerai. Turiu keletu didelių 
sieninės popieros knygų, ku
rias pristatau į namus išsi
rinkti. Už rolę 7o. ir aukščiau. JOHN YERKES
Atsišaukit laišku ar asmeniš
kai.

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

Plumblng A Heatlng Lietuvis 
KONTRAKTORIU8

Meno darbas pilnai garantuotas 
Kainos prieinamos

1 2422 WEST 69th STREET

seis. Geriausias darbas garan
tuotas. Kainos prieinamos.

SHOP
2444 West 22 Street 

BENNIĖ F. DIRŽIUS, Sav. 
Biznio Tel. Roosevelt 3365

Namų Tel. Oioero 6372

BIRŽELIO MĖNESIO 
IŠPARDAVIMAS

HVDSON 1928 Sedan $400.
ELCAR 1927 Sedan $295.
Reikale lengvi 18mokėjir$al.

AUBURN SO. WESTERN 
MOTOR CO.

6725 SO. WESTERN AVĖ. 
Tel. Repnblic 171)6

Vasarnamis, sezonus, mėnesiui ar
ba savaitei. Su. forn. RaByk: 8am 
V. Slahl, Houghton Lake, Mlch.

TIKRAS BARGENAS
Gražus 2 flatų muro namas 

po 6 kambarius. Vėliausi įtai
symai. Vertas $16,500. Bus 
i parduota pigiai, arba pri
ims morgičius ar lotų į mai-

WEST SIDĖS LIETUVIAI
Jei jūsų automobilius reika
lauja pataisymo, tai atvežkite Narni randasi arti' Mar- 

pas mus. Mes išanksto ga- <pjętte Parko.11
lime pasakyti, kiek jums at-t Tel. Repnblic 5551

FARMA PARDAVIMUI.
Spefielas — 5 gal. 100% Penn 24 šeriai, 10 akerių dirba- 
Oil $2.75. rnos’ 200 vištų, prie šteitavo

kelio, netoli nuo didelių mies-
BENNIE'S AUTO REPAIR tų, labai daili vieta. Kas ne

gali ar nenori šapoj dirbti, te-
nepraleidžia šios progos. Į- 

' mokėti $1,800 arba $1,000. Li
kusi lengvais išmokėjimais.

J. DERMEITIS 
R. 3 Box 101, Caro, Mich.

$$$ DOLLAR SAVINGS,
BUILDING & LOAN 

ASS’N $$$
“LIETUVIŲ SPULKA"

•812 8o. Weatem Avenne
Įmokėti pinigai ant knygučių 

neia nemažinus kaip, 6% ant 
pareikalavimo 4% J metus.

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

Sputkos sekretorius ir Vie
las Notaras (Notary Public).

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

Apdraudilam (Insurance) na
mus, fornlčlus, stiklus ir su- 
toSnobtlIua tvlrčlauslose Kom
panijose.

Kviečiam persitikrinti.




