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FRANCIJA SU VOKIETIJA VEDA 
POLITINEKOVA

KEISTAS PREZIDENTO ZAMOROS 
TEISINIMASIS KARDINOLUI

Gal Bus Uždarytos Visos Bažnyčios Vera Cruz 
Valstybėje

PULK. LINDBĘRGHO ORLAIVIS

KOVOJA FRANCŪZAI SU 
VOKIEČIAIS

BERLYNAS, birž. 20. — 
Ne visiems yra žinoma, kad 
šiandie tarp Franci jos ir Vo
kietijos eina smarki politinė«
kova.

Nelengva pasakyti, kuri pu
sė laimės kovų. Matyt ta, ku
rios pusėje atsistos kitos ku
rios didesnės valstybės.

Britanija prijaučia Vokieti-

NEGUDRUS ZAMOROS 
PASITEISINIMAS

MADRTDAS, birž. W. — !. 
Laikinasis Ispanijos preziden
tas Zamora pasiuntė atsaky
mų ištremtam i Francijų kar-1 
dinolui Segura, Ispanijos pri- i 
matui, j pastarojo protestų dėl 
to ištrėmimo.

Prezidentas Zamora nuduo
da apgailįs kardinolo ištrėmi
mų. Bet, girdi, tas buvę rei-
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

ŠIAULIŲ “BIRUTES” 
SUKAKTUVES

Šiaulių saldainių fabriko 
“Birutė” savininkas mini sa
vo sunkaus darbo 20 metų su
kaktuves. Fabrikas buvo įstei
gtas 1911 m. gegužės 21 d. Tai 
buvo pirmoji tos rūšies lietu
viška įmonė. Su laiku jos vei
kimas vis plėtėsi,

BUS PALENGVINTAS SU
SISIEKIMAS SU VIL

NIAUS KRAŠTU

Laikraščiai praneša, kad vi
daus reikalų ministerls, pasi
kalbėjime su vieno Klaipėdos 
laikraščio korespondentu, pa
reiškė, esu ruošiamos taisyk
lės tvarkyti susisiekimui tarp 

apyvarta Į Lietuvos ir Vilniaus krašto, 
didėjo, ir nūn fabrikas išaugo Bus leista Vilniaus krašto lie- 
Į vienų stambų gamintojų su'tuviams gyventojams susisie-

! 700,000 metinės apyvartos. 
Pats fabrikas gražus, aukštas, 
su higieniškais Įtaisymais. Tai 
vis ilgo ir nenuilstamo jos šei
mininko ir savininko, p. VI.

Lakūnas pulk. Lindbergh žada skristi į Japoniją ir Kiniją. Dar nežinoma, kokį ke Vaitkaus, triūso padaras. Sal- 
lią jis pasirinko. Čia atvaizduojamas jo orlaivis, kuriam pritaisomi pontonai, kad būtų dainių prekybų jis pradėjo 

įgalima nusileisti ant vandens. Jis žada skristi kartu su žmona. nuo paprasčiausiųjų “ū«i

jai. Britui remia Vokietijos kalinga “tvarkos palaikymui j 
valstybės bankų. valstybėje.” Girdi, nereikėję

GAL BUS UŽDARYTOS 
BAŽNYČIOS VERA CRUZ 

VALSTYBĖJE

VERA CRUZ, Meksika, bi-

CHICAGOJE

MENKAS PALENG
VINIMASDaugiausia einasi apie ka- kardinolui taip veikiai gryžti jy __ Vera Cruz valstv-

ro atpildymų mokėjimų. Fra- iš užsienio. . |b,s_ jstatyTnų ,eidimo rūrajU
ncija nori, idant A okictija mo- 1\as link žiauraus su kardi- (logislatūra) galutinai pravo- 
ketų, kaip mokėjusi. Britam- uolu apsiėjimo ji areštavus,' dė įstatymų, atkreiptų prieš 
ja palanki palengvinti Vokie- prezidentas pažymi, kad jei Katalikų Bažnyčių, 
tijai, bet kol-kas to nesako at- Jo Eminencija gryžęs pirmiau j Einant tuonii įstatymu, vai- S< Ilf‘^inoiamas savas
virai. Italija ir gi tyli. šia būtų aplankęs gubemato-‘ stybėje apribuojamas kunigij, *\gahJ)ld moįUn<\dukart *

Be atpildymo kova vedama rių Guadalajare, tas taip ne-' R]<aj£jus _ vįenas kunigas' m€tus‘ Teclaus

Tllinois valstybės įstatymų 
leidimo rūmai pravedė suma
nymų, kuriuomi einant, moke-

dar ir užgrobtų Vokietijos plo- būtų įvykę, 
tu klausimu

KOVA DEŠINIŲJŲ SU 
KAIRIAISIAIS

ŽUVO JŽYMI BRITŲ 
LAKŪNE

| LONDONAS, birž. 19. — 
MADRTDAS, birž. 20. —'‘Arti Ilatfield nukrito orlaivis

100,000 gyventojų. Valstybėje 
yra 1,100,000 gyventojų, kuo
ne visi jie katalikai. Tad lei
džiama tik 11-ai kunigų dar
buotis visoje valstybėje.

Katalikai sukėlė protestus,
Steigiamųjin parlamentan ri-^žuvo įžymi lakūnė Miss cdkuriuos pasiuntė valstyb's gn- 
nkimai Ispanijoj įvyks birže-10’Brien ir kita su ja drauge J b.ernato.riui lr resPuWlkos Pre‘
lio 28 d.

Tad šiandie vedama smarki 
kova republikonų dešiniųjų su 
republikonais kairiaisiais. Tie 
ir kiti darbuojasi laimėti rin-

skridusi moteriškė.

BEDARBIŲ ŠELPIMUI

zidentui. 
j Apaštalinis delegatas Mek- 
i sikai pranešė, kad jis neskirs 
valstybei tij 11-os kunigų. Lie
pė visiems kunigams pasiliktiLONDONAS, birž. 19.

kimus. Kairieji yra griežtai'Britanijos vyriausybė 'š'spren-1 sav0. vietose- ^i -ipi valstybė 
nusistatę prieš Bažnyčių. Jei'dė bedarbių šelpimui pasisko-;JUOS pasalinti, tada de-
jie laimėtų, Bažnyčia nebetek-Jlinti dar 125 milionus dolerių. pp£atas parėdytų uždaryti ten 
tu savasčių. _____________ i visas bažnyčias, kurių šiandie

IŠRINKTAS PREZIDENTUiyra 2,200
Pareina žinių, kad toj pa-

‘instalme- 
ntais” mokėjimas bus įveda
mas tik užmokėjus 1931 metų 
mokesčius.

Sumanymas liečia visų val
stybę.

PER KLAIDĄ PALIUOSUO- 
TAS BEPROTIS

Per klaidų iš policijos prie
žiūros anų dienų paliuosuotas 
lieprotis M. M. O’Neil, kurs 
pirmiau jau buvęs bepročių 
Įstaigoje už vienos moteriškės 
užpuolimų.

Šiandie policija visur jo Ie
ško ir podraug saugoja jo 
žmonų ir namus.

'Dul dul
KIEK CHICAGO fŠVETUR dūdelė>” 0 šiandien jų gami- 

GIMUSIŲ niai eksP°rtuojami ne tik į
________ kaimynines valstybes, bet pa-

Anot 1930 metų valdiško ce- sipkia npt ir tolimųjų Ameri- 
nzo, Chicago turi 3,376,438 gy- k:b kuF Augiausia mėgsta iš 
ventojų. Jų tarpe yra 842,057.vaish* Išrytus saldainius, 
svetur gimusių. j Pats fabriko savininkas yra

Tarp svetur gimusių, anot viens iš pirmųjų lietuviškosios 
cenzo pirmųjų vietų užima le- prekybos kruopščių darbinin- 
nkai, kurių čia yra 149,622. kų, žmogus dar pačiam pajė- 
Paskui seka vokiečiai, rusai,' gurne, geras, susipratęs kata-' 
švedai ir kitų tautų ateiviai, likas ir doras lietuvis. Savo 

Lietuviai ateiviai savo skal- darbo sukaktuvių minėjimų 
čiumi užima aštuntųjų vietų, pradėjo gegužės 23 d. Ta pro- 
Kol-kas nesužinota, kiek jų ne ga gavo visų eilę sveikinimų 
Amerikoj gimę. Amerikoj gi- telegramomis ir raštu — iš 
musių lietuvių turi būt žymus saVo stipendininko kun. Sita- 
skaičius.

kti su laisvųja Lietuva per ad
ministracijos linijų. Vykstan
tiems iš Lietuvos į Vilniaus 
kraštų nebus padaryta jokių 
pakeitimų, bet Lietuvos vaT- 
džia vykstantiems nedarys ir 
kliūčių. “M. L.”

LIETUVIS BAIGĖ RYGOS 
KONSERVATORIJĄ

Šiemet Rygos konservatori
jų, tarp kitų, baigė ir lietuvis 
Šerėnas. Jis išėjo prof. Vito- 
lio kompozicijos klasę. “R.”

SPAUSDINAMA ENCI
KLOPEDIJA

Lietuviškos enciklopedijos 
pirmasis sųsiuvinys jau spau
sdinamas. “R. 99

JEI NUPUOLA MOTERIŠ
KE, GRIŪVA CIVILIZACIJA

BRITANIJOS KATALIKŲ 
JAUNUOLIU SUVA

ŽIAVIMAS

.vičiaus Amerikoje, Šiaulių pa
vasarininkų ir federantų, Lie
tuvių akcinės bendrovės, Lie
tuvių pramonininkų ir preky

PORTUGALŲ KOLONIJOJ
NELAIME j CARACAS, Venezuela, birž.
------------ * 20. — Šios respublikos prezi-

LISBONA, Portugalija, bi- dentu išrinktas J. V. Gomez, 
rž. 20. — Portugalų kolonijų buvusia prezidentas.
Macao, Kinijoj, palietė didelė

NUGALABINTAS MEKSI
KIETIS

čioj valstybėj kunigai perse
kiojami. Persekiotojų priešaky 
yra komunistai. Vienas kuni
gų pasalingai užpultas ir pa
vojingai sužeistas.

DU PAŠAUTA

------------ čium, dr. J. Paukštelio, Liet-
LONDONAS, birž. 18. - ūkio ir K.

Glasgoive įvyko Britanijos Sukaktuvėms paminėti į vai- 
Katalikų Jaunų A yru Drau- šes rytojaus dienų šeimininkas 
gijos suvažiavimas. 1 pasikvietė Šiaulių ateitinin-

Suvažiavimas iškėlė reikalą- kUR su savo sendraugiais ir 
vimų, idant krutomųjų vaizdų svečiais. Tie, padėkodami už 
filmoms Įstatymų keliu būtų tokias vaišes, pasižadėjo atei- 
įvesta cenzūra. Pagaminta re-‘ty palaikyti “Birutės” gami- 
zoliucija ir pasiųsta ministe- nįns jr juos propaguoti, 
riui pirmininkui.

Britanijoj šiandie veikia

CONVENT STATI0N, N, 

J., birž. 19. — Šv. Elzbietos 

Kolegijoje mokslo metus už- 

bi įlinkų centro su p. Šlepavi- kalbėjo kun. Dr. Fui-’

ton J. Sheen iš Amerikos Ka
talikų Universiteto.

“Jums mano sveikinimai,” 
kalbėjo jis Į studentes, “nėra 
sveikinimai naujoviniai mote- 
rei, bet krikščionei moterel, 
stovinčiai arti Kryžiaus Di
džių jam Penktadieny ir pir- 
mųjai ties Grabu Prisikėlimo 
Dienos rytmety.”

Toliaus kun. Dr. Sheen kal-

nelaimė. Jūros liangos užliejo 
vienų sodybų. Žuvę 8 žmonės. 
Daug sužeistų.

KARMELITES NORI GIJY- 
ŽTI J MEKSIKĄ

Važiuoju automobiliu smnr- 
Jininkai savo kulkasvaidį at
suko j saliuno duris lr langus, 
1137 W. 69 gat.

Du žmogų pašauta. Vienas 
mirė.

Sukaktuvių minėjimas 201 
taip vadinamas “Filmų Cen-imeta* nuo fabriko įsteigimo bėjo, jog kiekvienos civilizaci
ja,,-,r0R Boardas.” Bet ši “Bo- bus dar ši visf* Tnpnesl- “R ”h’os iškilimas priguli daugiau- 
ardų” (komisijų) finansuoja,
t. y. išlaiko, patys filmų ga-,, 
mi n tojai.

ŪKININKŲ DRAUGIJOS 
STIPRINA VEIKIMĄ

NUMALŠINTI ZULU 
SUKILIMAI

IIUNTSVILLE, Tex., birž. 
20. — Vietos kalėjime elektra 
nugalabintas žmogžudis meksi
kietis O. Herrera.

JOHANNESBUROH, P. A- 
frika, birž. 20. — Zululando 
dideliam plote sukilo gyvento
jai. Vyriausybė pasiuntė or
laivius. Zulus apėmė baimė ir 
sukilimai baigės.

APTURĖJĘS GERŲJŲ 
ĮSPŪDŽIŲ

TUSCON, Ariz. — Kituo- 
met iš Meksikos pašalintos 
trylika Seserų Karmeličių da
rbuojasi gauti leidimų iš Me

ksikos vyriausybės gryžti at- 
; gal į Meksiku. Sakosi jos ne- 
Į ajvsipranta gyventi Amerikos

birž. 19. J- Valrtybėoe.

BANKOMS VARŽYMAI
KOLUMBO STOVYLA

Vyriausias Illinois valstybės
SPRINGFIELD, III., birž. 

19. — Įstatymų leidimo rū7
teismas uždraudė bankoms iš- mai pripažino 25,000 dol. pa
laikyti advokatus, kurie galė-Ltatydinti Kristofo Kolumbo 
tų teikti įvairių legalių pata-1 gtovyiQ Columbps parke Chi- 
rimų bankų “kostumeriams.” ^agoj.

BAŽNYČION PRIIMTAS 
BUVUSIS PRYČERIS

Klaipėdos krašto ūkininkų 
draugijos, pradėtos steigti, vos 
prieš trejetų metų, nuolat sti-j 
prėja ir energingai veikia. Jos 
jau turi javų rūšiavimo maši
nų, laiko 10 kiaulių kergimo 
punktų ir paskutiniu laiku 
pradeda steigti pienines. Rū
pinamasi taip pat kursais su-

šalo savo namų gatvėje, 2051
SUTEIKTAS SUTVIRTINI- ”aį’n K®1/’ u7-

MO SAKRAMENTAS ’n""'® E"nOT Nyg®"'’ 8 n"‘-

VVASHTNGTON,
— Gryžęs iš kelionės prezide
ntas IToover pranešė, Jog Jis 
visur apturėjęs gerųjų įspū
džių, jog visur padėtis gerė
janti.

GANHATT, Indija, — Bu- 
vusis baptistų pryčeris iš Ga- SAN NICHOLAS, Argenti 
iro, J. D. Marak, Assame pri- na, birž. 20. — Susikūlęs su 
imtas Katalikų Bažnyčion. kitu laivu nuskendo švedų lai-

Marak yra indietis. Baptis- vas “Anglia.” Įgula išgelbė
tų mokslus ėjęs Amerikoje, ta.

BOSTON, Mass. — Gegu
žės 31 d. vietos katedroje Jo 
Eminencija kardinolas O’Con- 
nell suteikė Sutvirtinimo sak
ramentų 600 atverstų katali- 
kybėn moterų. Gegužės 24 d. 
Sutvirtinimo sakramentas su
teiktas 600 atverstų vyrų.

tų-

Illinois valstybės, senatas 
praeitų naktį pasiliuoRavo ato
stogoms.

Cbioagoj mirė šv. Laurino

EKONOMIJA NELIEČIA 
PROHIBICIJOS

AVASHINGTON, birž. 20. 
— Prezidentas Iloover maži
na išlaidas visiems departa
mentams, biurams ir įvairio
ms įstaigoms. Bet probibici- 
jos vykinimas neliečiamas.

CHICAGO IR APYLIN-

augusiems. ii M. R. 99

ŠV. TĖVAS KAIŠIADORIŲ 
KATEDRAI PADOVA
NOJO MONSTRANCIJĄ

šia nuo moterų. Nuo moteriš
kės priguli ir civilizacijos puo
limas. Jei nupuola moteriškė, 
turi griūti ir civilizacija. To
se tautose, kur moterys turi 
prakilnius ir aukštuosius ide
alus, tenai klesti kultūra lr 
laimė. Kur moterys nebeten
ka prakilnių idealų ir šventų 
jausmų, tenai viskas griūva.

Dėlto mūsų laikais begalo 
reikalingos moterys Idealistės, 
turinčios prakilnius jausmus, 
geras širdis, krikščioniškai gy
venančios.

PINIGŲ KURSAS

parapijos rektorius kun. D. T. KĖS. — Šiandie taipat sau- 
Touhy. f*'-'' lėta; popiet ar vakare vėsiau, bo užbaigimo

šv. Tėvas statomai Kaišia
dorių katedrai 'atsiuntė mon
strancijų. Ši dovana yra tė
viško pripažinimo ženklas Ir 
skatinimas prie pradėto dar-

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.86 
Franci jos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23 
Belgijos 100 belgų 13.91 
.Vokietijos 100 mrk 23.82

“M. L.” Šveicarijos 100 frankų 19.22
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DIENOS KLAUSIMAI
PREZIDENTO KALBOS.

Dar ržodi norime pasakyti apie preziden
to Hooverio kalbas, pasakytas vakaruose prie 
Lincolno ir Hardingo paminklų ir Indianos 
laikraštininkams. Visi pripažįsta, kad prezi
dento kalbos buvo gražios-, apgalvotos ir tik
slios. Jose gana plačiai paliesta šių dienų 
pergyvenamieji ekonominiai ir finansiniai 
kriziai, kuriems nugalėti, anot prezidento, 
reikia daugiau darbingumo, >o ypač pasitikė
jimo. Save p. prezidentas daro kažkokiu 
/‘mučelninku”, nes jam tenka prezidentauti 
tuos sunkumus pergyvenant.

Nors gražūs yra prezidento žodžiai, nors 
jis pats gal ir vertas užuojautos, kad prie jo 
kraštas pergyvena tokius sunkumus, tačiau 
žodžiais, kad ir gražiausiais, žmonių nepa
tenkinsi ir nepasotinsi. Reikalinga iniciaty
vos ir darbo, ko administracijai trūksta. E- 
koftoinai nurodo, kad yra priemonių nedarbu 
sumažinti, apmirusį krašto ( bilnk atgaivinti. 
Reikia tik, kad administracija imtus daugiau 

' iniciatyvos ir ne žodžiais, o darbais prabiltų 
, apie esamų, ekonominę būklę.

Politikai sako, kad prezidento kalbos, 
nors jos ir apėmė krašto būklę, bet jos buvo 
pasakytos ne tiek krašto gerovei, kiek poli
tiniais sumetimais. Mat, 1932 m. įvyksta rin- 

į kiniai ligi kurių biskį su virš metai laiko be- 
' liko. Reikia visuomenę prie jų rengti. Kitaip 
gali ir nominacijos negauti, o kų' jau bekal
bėti apie pačius rinkimus.

®et, mums išrodo, kad šiuo kartu rinki
muose ir žodžiai nieko nebepadės. Bepig jais 
buvo operuoti 1928 m., kalbėti apie gerovę, 
kada tų gerovę turėjome. Šiandien kraštas iš 
savo vadų reikalauja žodžius įrodyti darbais,

•' J. Douillet.

MASKVA BE KAUKĖS.
PIRMOJI DALIS.

/ —

(Tąsa)
Tylėjo krašto gyventojai, žiūrėdami į 

šias 'komedijas ir klausdami vierts kitų: 
argi galima manyti, kad visi šie svetim
šaliai būtų tokie naivūs ir nesuprastų tie
sos! Bet, aišku, visi tylėjo, nes bijojo ne
tekti laisvės, o dažnai ir gyvybės. Jie bi
jojo ir prisiartinti prie svetimšalių, gerai 
žinodami iš praktikos, kiek galėtų kaštuo
ti toks jų drąsumas, o reikia žinoti, kad 
visų laikų jie buvo G. P, U. agentų visur5- 
esančioj priežiūroj, kurie prižiūrėjo ir sau 
gojo delegacijų ir garbingų svečių ramu
mų ir nepavojingumų. Jei kuris norą^nai
vus svetimšalis išdrįsdavo šioje laisvės ša
lyje paklausti vietos gyventojų kurio nors 
menko dalykėlio, tai jis, aišku, nieko dėl
to nenukentėdavo, bet užtat šis jo elgesys*
tragiškai atsiliepdavo paklaustajam vie
tos gyventojui.

Štai faktas, jrodąs mano žodžių tei

prižadus išpildyti, o nekalbėti apie juos tuš
čiomis frazėmis. Jei to nebus padaryta, jei 
nebus parodyta daugiau iniciatyvos ir dar
bingumo, kraštas savaimi nusistatys prieš 
dabartinius savo vairininkus. Dabar yra lai
kas savo vardų atitaisyti, parodant daugiau 
susirūpinimo ir aktingumo pergyvenamaisiais 
ekonominiais sunkumais. Mes žinome, kad tai 
ne nuo vien prezidento priklauso. Bet vis dėl 
to, norėdamas, jis daug kų galėtų pagerinti 
ir žmonių būklę palengvinti.

SVEKATA - BRANGUS TIKTAS
Rašo:

Dr. Al. M. Račkus
2130 W. 22 St. Chicago 

Tel Caaal 6764

Mūsų Poezija ir Dairios
KOVA SU RAUDONUOJU GAIDŽIU.

HIGIENOS DĖSNIAI 
DYNĖSE.

MAU

Tiksliai maudytis yra labai 
sveika. Tinkamai išsimaudęs

Lietuvos tautininku vyriausybės kova žl‘lo«u8 “kaiP
su Bažnyčia susidomėjo visas krikščioniškų- 8 ’ nu e$ni8» s*

m. , . , • i „ mesms, gauna geresnį apetitų,sis pasaulis. Tiesa, daugiau rašoma apie ka- . . r
talikų padėtį Meksikoje, Ispnijoje ir Italijo- fa 1 £enau miegoti, urų, e
je, bet vis dėl to dabar jau dažniau matome l^ro ir up11* van ®ns lnau Y"
spaudoje žinių ir apie Lietuvos katalikui11^8 ^ra &eras tom jas raume-
vargus. Šių savaitę, katalikų savaitiniame ninLS’ pm stiprintojas nu-
žurnale “America” pirmoje vietoje randame 81 PUiSie*ns nervams.
straipsnį dideie antrašte “Churcli and State Įeno ’ re/ niau ^18 pr^ 

, . ,, i . ... , . . .'sitaikant pne higienos dės-įn Lithuama ”, kuriame tiksliai ir teisingai] . /. . .
, . . ,. . , ... , •• mų, nes kitaip galima savonupasakojama tautininkų partijos vedamoji] . . /

, • v tj v j. : sveikatai pakenkti. Maudy-kova prieš Bažnyčių. Straipsmo autorius yral ..... .
r * • xr nr x v i • x -iv /muisi dėsniai yra sekanti:lietuvis V. Matelis, kuris, anatomai, labai i J ,

Į 1) Pirmų sykj sezone ilgai 
nesimaudyk.

rašė lietuvis. Del to jis parašė neperdėdamas Brisk į vandenį paleng- 
ir atsižvelgdamas į mūsų tautos gerovę. Iš jo 
rašto aišku, kad prieš Bažnyčia nekovoja vi
sa mūsų tauta, o tik maža tautininkų parti-

PASTABĖLĖS.

gerai yra susipažinęs su tuo, kas dabar deda 
si Lietuvoje. Ir gerai, kad tuo opiu klausimu

jos grupė, kuri valdžioje pasilaiko kariuome
nės parama. Taip informuojant pasaulį apie 
Lietuvos dabartinę padėtį, neužtraukiama 
gėda ant visos mūsų tautos.

va, apšlapink krutinę, kaklų 
ir kaktų, ir potam staiga pa- 
nerk. —

3) Vandenyje ant vietos ne
stovėk, bet plaukiok ir judėk.

4) Jei sergi slogomis, nesi
maudyk!

gali gauti ausiese infliamaci- 
jų, gali keltis votis ausyse, ga
li ausies būgnelis prakiurti ir 
gali apkursti. Jei nešvarus 
vanduo pateks į plaučius, 
tai plaučių uždegimų galimą 
gauti. O jei nešvarus vanduo 
patektų į nosies antrumų, tai 
gali gauti baisų galvosopį ir 
kroniškų rliinitų.

11) Vandeny plaukiojanti 
reik perdaug nenusikamuoti, i 
nes gali širdį nusilpninti arba’ 
sugadinti.

12) Jei pradeda šiurpulys 
krėsti, arba galva sopėti, ar
ba lupos mėlynuoti, tuoj brisk 
lauk iš vandens, skubiai nu
sišluostyk ir sausomis dra
panomis apsivilk.

13) Džiovininkams ir šir
dies ligų turintiems labai pa
vojinga maudytis. Ligonis

visada privalo pasiklausti 
daktaro ar galima jam mau
dytis ir kaip maudytis.

Šiame pasaulyje beveik 
kiekvienas dalykas turi dve-

(Lietuvos kariuomenės ugniagesiui)
t

Jeigu kartais pra gy«
raudonasis gaidys
ant stogų, iš netyčių užšokęs,
jį nuo ten nubaidys
nors ir piktas gaidys
kovoti su juo išsimokęs
vikruolis su blizgančiu naugės šalmu,
su vandeniui žarna rankose... Gražu!
Smagu yra gaidžio kovos pažiūrėti, ‘
kai nublokštas — moka atgal šokinėti,
vėl skečia sparnus pasišiaušęs arti:
atrodo — nustumti visai negali,
bet... kam gi karys,
pasakyk man?! Gaidys,
nors pasiutusiai vis šokinės,
bet uždus jis vis tiek, bet vis tiek jis nudvės:
ir medis įkatintas rodys ♦; . s
nuo užpilto vandens... š ; kur augi’ 1>ujir—
tų pėdsakų gaidžio — ten urmu sušvirkš:
ir anglis numirs, vien gailiai tesučirkš...
Kai raudonas gaidys
ant stogų padarys
sporto aikštę — smagii.i šokinėti,
jį nuo ten nubaidys
pasimokęs karys
nelaimėje, gaisrui ištikus, padėti!...

Arėjas Vitkauskas.

a) Jei nesi gerai išsimiego- jOpas ypatybes: gerų ir blo-

Italijos diktatorius Mussolini sako, kad 
Italija, tai jis, politika — jis ir niekas dau
giau į to krašto reikalus negali kištis. Taip 
kalbėdamas jis ir apie karalių visai pamiršo 
Rodos, kad jo visai pasaulyje nebūtų. Bet* 
tiek to. Tekalba jisai taip, kaip nori pasau
linės valdžios atžvilgiu. Tačiau jisai neturėtų 
to savo nusistatymo taikinti prie Baž
nyčios ir jos Galvos Popiežiaus. Visi žino, 

.♦kad Italijos politikų šiandien veda Mussolini.

jęs, nesimaudyk.
6) Nesimaudyk tuoj paval

gęs, nes vidurius gali suga-

gų. Geromis ir sveikatai nau
dingomis ypatybėmis naudo
kimės, o blogi) bei pavojingų_____ _______ _________

dintl’- IsaJkusiani .taip£l 7ra,vengkime. Su ugnia ir su van- su policija. Antrų dienų šmu- 
- pavojinga maudytis. Geriau-i (jenju vįsa(ja būkime atsnr- 
sia yra maudytis praslinkus
bent porai valandų po valgio.

7) Nesimaudyk išgėręs svai
ginančio skystimėlio, nes pa
sigėręs, jei neprigersi, tai

gūs!

IŠ LIETUVOS GYVENIMO
m gali gauti plaučių uždegimu,
Bažnyčia j t* jo vedam* politiką nesikiša. Ji arba inketŲ ko.
tik nori, kad Bažnyčios veikimas nebūtų truk'kis nors Iigą
domas, kad katibkiškos akcijos, kuri su pa-1 g) paTBrgusiam ar pailsu. 
saulinės valdžios politika nieko bendro netu
ri, laisvė nebūtų suvaržoma ir visiškai atim 
ta.

šiam maudytis nesveika.
9) Moterims laike mėnesi

nių yra baisiai pavojinga mau

Meksikoje vęl pradedama žiauri kova) 
prieš Katalikų Bažnyčių. Vera Crtiz valstybėj 
išleista įstatymas, kuriuo aprobuojama kunigų 
skaičius. 100,000 tikinčiųjų leidžiama turėti 
tik vienas kunigas, o visiems Vera Cruz gy
ventojams, kurių yra 1,100,000, tik vienuolika 
kunigų iš viso. Vera Cruz arkivyskupas Va

ldytis.
10) Nardant po vandenį 

buk atsargus. Jei vanduo pa

ir moksleivių. Mūsų vidun, šiųnakt įvyko vėl eilinis suė- 
neleido; svarstė bylų prie už
darų durų, o iš giminių telei
do po asmenį (įstatymai nu
mato po 3), tad visų dienų 
laikėm apgulę teismo rūmus; 
ir “mandagiai bendravom”

mimas, kuris mus ypatingai 
papiktino: Stud. J. Gratkaus- 
kas vakar vakare išėjęs ke
liom minutėm iš bendrabučio 
be palto ir be kepurės nebegrį 
žo. O šį rytų jį visai netikė
tai suriko meno stud. At-kas

geliu patekom į salę ir girdė- jau Telšiuose, gabenant į Var- 
jom, kaip puikiai sukirto pro-'nius. Paskambino mums. Da-
ku rorų advokatai. Kaltina
muosius išteisino: pusę visiš
kai o 8-iems pritaikė kiti) pa
ragrafų, kurs yrą teisėjo kom
petencijoj. Bet p. SaladžiusVienas veikėjas yra gavęs 

iš Lietuvos laiškų, kuriame 
tarp ko kito yra rašoma:

Prieš pusantros savaitės 
(V-12 d.) turėjom bylų ka
riuomenės teisme — 8 stu
dentų At-kų, 4 kunigų ir 2 
šiaip žmonių. Tų dienų apie
teismo patalpas buvo išstaty- įViens* Jau išsiuntė pas ma 
ta policija kuriai buvo įsaky-|mQ> dar 3 numatoma tremti.

bar laukiam jį grįžtant, reikės 
siųsti visi drabužiai, knygos 
ir kiti reikalingi dalykai. Pyk
ta ir skaudu, kad bu žmonė
mis visai nesiskaito. Juk tre-

(Kauno komendantas) baisiai Įmia 6 mėn. ir netik neleidžia 
užpyko aš tai ir dar dėlto, kad! susitvarkyti, bet nutyko iš pa- 
prieš teismų turėjom At-kų salų kaip kokį plėšikų. Gerai
S-gos susirinkimų ir pasiso- 
dinoin į prezidijumų. visus kal
tinamuosius. Dabar žada treni

dar kad ši naktis šilta, būt 
gi galėjęs peršalti, juo labiau 
kad truputį sirgo. Taip pyk
ta ir skaudu.

teks į vidujinę ausies dalį, tai;ta nepraleist kunigų, studentų] Vakar pabaigiau laiškų, bet

valstijoje esamų bažnyčių. Jos įeikėtų už
daryti. Del to kunigams įsakyta,nežiūrint pra 
vesto įstatymo, eiti savo pareigas. Kito 

Įpučia pareiškė, kad toks mažas kunigų skai- ■ kelio nėra. Kunigai turi tarnauti Bažny- 
čius jokiu būdu negalės aptarnauti 2,200 toje i eiai. Ir, be abejo, tikintieji žmonės eis savo

Ispanijos miestelyje La Al
berto per ispanų mėgiamas 
bulių rungtynes vienas įerzin
tas bulius paspruko iš arenos 

miestelį,
i rotušę, kur

dvasiškijai į pagalbų, kovos už savo ir tikė
jimo laisvę. Bedievių vyriausybė ir bedieviai ir pasileido bėgti į• * I
įstatymų leidėjai turės nusileisti, jei tik ti- Čia jis įsmuko 
kintieji kovos išvieno, nes jų toje valstybėje 'priėmimų salėj subadė kelis 
yra didžiuma. ten pasislėpusius žmones.■f-

singumų, įvykęs, pametus vienam dele
gacijos nariui savo kepurę. Anglų delega
tai sėdėjo užstato vagone restorane, ir nė 
vienas paprastas keleivis nebuvo įleidžia
mas tuo metu į salę. Bet kada delegatai 
papietavo, tada nedideliam pasažirų skai
čiui buVo leista irgi papietauti.

Vienas keleivių sėsdamasis pamatė 
kepurę, užmirštų prie stalo ir jau buvo be
si rengtųs apie tai pranešti tarnautojui, 
kaip staiga vienas anglų delegatų įėjo į 
restoranų. Apie savo prapuolusių kepurę 
jis pranešė tarnautojui, bet šis nesuprato 
jo kalbos. Pusažir&s, radęs kepurę, mo
kėjo angliškai. Jis atsikėlė ir, duodamas 
savininkui rastųjų kepurę, pratarė jam 
vienų kitų žodį, paaiškindamas, kad šių 
kepurę rado šalia savo stalo. Delegatas 
padėkojo ir,-nudžiugęs, kad sutiko nors 
vienų žmogų, mokantį jo kalbos, pano
rėjo truputį su juo ir daugiau šnektelti. 
Bet tuo momentu skubiai atbėgo vertėjas, 
priėjo prie delegato^ kažin ką jam pasakė 
ir. nusivedė jį. Pietaują pasažirai nebuvo 
dar nė savo sriubos išsrėbę, kaip į ręsto-

sioje stotyje sis nelaimingasis turėjo pa
likti traukinį, kelių čekistų lydimas.

Ką sn juo padarė? Koks jo likimas? 
Aš, šios scenos liudytojas, jau maniau, 
kad niekada daugiau apie jį nieko ir ne- 
išgirsiu, bet pasaulis toks mažas, o liki
mo kaprizai tokie t dideli!!.. Daug 
vėliau aš pats buvau suareštuotas ir pa
sodintas į Butirsko kalėjimų Maskvoje, 
kur aš ir sužinojau šios nuostabios isto
rijos galų. Žmogus, padavęs anglui kepu
rę, buvo apkaltintas, Spionavęs svetimai 
valstybei. Bet kažin kaip stebuklingai tuo 
jau nebuvo sušaudytas, o tiktai pasodin
tas 3 metams j kalėjimų Soloveckų salo
se. Taip buvo nubaustas žmogus už savo 
atsitiktinį svetimšaliui^ mandagumų.

Bet tai ne vienintelis faktas: kalėjime 
aš mačiau daug nuteistų už pasikalbėjimų 
sn svetimšaliais. Aš parinkau šiam reika
lui 2-3 atsitiktinius faktus, bet aš dar 
grįšiu prie to dalyko, kada kalbėsiu apie 
sovietų kalėjimus ir terorų, kuris vieš
patauja dar ir iki mūsų laikų.

Štai dar vienas pavyzdys. Tai atsiti
ranų įėjo Čekos agentai ir po išsigandu- ko vienam šoferiui, paprastam žydų kil

siu pasažierų akimis areštavo žmogų, 
kurs rado anglo kepurę. Kitoje artimiau-

raės darbininkui, kuris man prisipažino, 
buvęs raudonojoj armijoj kareivis ir kad

tikėjęs bolševi^nui. 1925 m. jis, kaip me
chanikas, lydėdavo automobilius. Kartų 
kelyje jis išdrįso kreiptis į šoferį vokie
tį, neprašydamas vertėjo leidimo. Čia pat 
buvęs G. P. U. agentas tai pastebėjo, ir 
nelaimingasis buvo ištremtas 3 metams į 
Soloveckų salas.

Kitas atsitikimas įvyko dar labiau 
nenumatytose aplinkybėse. Nelaimingoji 
buvo policininkas ir jo žmona, tarnavusi 
vokiečių atstovybėje (Leontjevo g-vė 10 
nr.). Kartų vakaro metu, pabaigęs savo 
darbų, policininkas apie 11 valandų nu
ėjo pas savo žmonų. Rytdienos 9 ryto va
landomis, kada jis ėjo iš atstovybės namų, 
G. P. U. agentai jį suareštavo ir patal
pino čekos bute Lubenkos g-vėj 2 nr., o 
iš ten jį pervedė į Butirsko kalėjimų, kin
as jį ir susitikau; jis man papasakojo visų 
savo istorijų. Veltui prašė jis tardytojų 
pažiūrėti jo pasų ir įsitikinti, kad jis buvo 
nuėjęs tik pus savo žmonų. 1926 m., man 
matant, jį nuteisė 5 m. kalėti. Kovo mė
nesio pradžioje aš buvau prie jo išveži
mo į Soloveckų salas. Čia aš nepasakau 
jo pavardės, kad nepakančiau asmenims, 
psilikusiems sovietų Rusijoj.

Dar yra žmonių grupė sovietų Rusi

joje, kuri dėl savo profesijos yra priver
sta susidurti su svetimšaliais, — tai ru
su ęvairūs inteligentai, mokslininkai. Kai 
kurie jų yra žinomi visame mokslo pasau
lyje ir jokiu būdu jų negalima pašalinti 
nuo susitikimo su svetimšaliais. Net la
bai būtina ir naudinga yra sovietams 
juos parodyti svetimšaliams, nes tuo būdu 
jie įtikina svetimšalius, kad rusų moky
tieji ne tik kad neprotestuoja prieš sovie
tų valdžių, bet, priešingai, visai ja paten
kinti. Bolševikai nė kiek nesivaržo, pasi
rinkdami priemones spausti rusų mokytie
siems; juk dauguma profesorių ir moky
tojų turi savo šeimas, vaikus arba tėvus, 
kurie bolševikų rankose tampa papras
tais įkaitais. Šių šeimų likimas ir gyve
nimas labai dažnai pareina nuo neatsar
gaus, atsitiktinai pasakyto žodžio. To
kiose sųlygose rusų mokytasis priverstas 
apeiti visus nekuklius klausimus, ku
riuos jam stato jo kolegos svetimšaliai. 
Įžymi ąųjunga kultūriškam bendravimui 
su užsieniu, kurios priešaky yra Kame- 
nevo žmona, iš šios rusų profesorių eks
ploatacijos gauna puikios ir reikalingiau
sios sau medžiagos propagandai Vakarų 
politikos, mokslo ir literatūros srityje,'
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Prašau Į Mano Kampelį
--------- --------- Rašo prof Kampininkas.------------------
PRAŠAU NESIJUOKTI. 'bekonus, rodo ir tas znokas,

------------ jog net poetai “poemas” a-
pie bekonus rašo. Štai, ištrau
ka iš vienos tokios poemos:
“O bekonai mūsų krašto, 
“Lietuvos paršeliai,
“Apie jus daug šneka, rašo 
“Ponai ir gizeliai. * į
“Rodos, centneris jūs brangus 
“Net po 1(X) moka,
“Ale kol jus ten parduodi 
“Tai vis tik mažoka.
“Sako, šerkit kaimo žmones 
“Kiaules ant bekonų,
“Bus daug litų ir patiems J 

jums
“Ir dar valšeiaus ponams. 
“Rodos šeriam ir parduodam, 
“Bet — tai kalbos paiko: 
“Juk daugiausia mūs bekonus 
“Ne bekonais laiko.
“Šersi, šersi, procavosi,

Net ir savęs gaila,
O nuvežęs atiduoki 
“Už mažiausių kainų.
Sunkūs čėsai, vyrai moters,

Visokiomis temomis esu pn- 
šenavotiems mano kampelio 
lankytojams kalbėjęs, šiandie 
apiponavojo mane noras paš
nekėti apie bekonus, tikrai 
lietuviškai sakant, apie kiau
les; ne apie tas, kokių mes 
čia savo tarpe turime, ale a- 
pie tikras kiaules — leptaau- 
ses. Ypač naudinga bus tiems, 
kurie rengiasi važiuoti Lietu
von ir, nusipirkę centrų, gas- 
padorystę užvesti.

Lietuvos mokyti žmonės su
rado, kad senas mūsų krajus 
turi būti bekonų, argu kiau
lių, krajus. ir dėlto dabar vi
sos kasdieninės ir nedėlinės 
gazietos ėmė daug apie beko
nus prozos rašyti, visokius
instrukšinus duoti, visokias “ 
rules dėstinėti (ba sako, to an
glai reikalauja) taip kad tas 
reikalas, kiaulių reikalas, a- 
not apsuktų gaspadorių gal
vi} — aukštyn kojom apvirto.

Seniau būdavo bile tik kiau
lė, ar ji bus degla, balta, ar 
juoda, tai vis kiaulė. Pazno- 
čytų skersti atskiri nuo kitų, 
peni ir, jei pavykdavo lašinius 
delno pločio užvaryti, džiau
giesi, kaimynams giriesi ir 
Dievui dėkoji. Dabar kitokia 
rokunda. Bekonų lašiniai da
bar skaitoma rūšimis (vėl sa
koma, to anglai reikalauja).
Su lašiniuotu bekonu šiandie “ 
nei nemėgink turguje pasiro
dyti. Jei jau iš turgaus neiš-

“Pas mumis atėjo:
“Nei bekonais, nei trųšomis 
“Skylių kišt nespėji.
“O pirmiau juk to nebuvo 
“Bekonų nešėrėm,
“O tik meitėlius, kaip arklius, 
“Be strioko penėjom.
“Ant akies tada kupčiavom 
“Ir uždirbom rodos,
“O dabar su kilais, gramais, 
“Viskas atsibodo.
“Dabar kiti čėsai stojo, 
“Šneka taip mokyti.

Ūkį gyvulių reik kelti,
“Bekonus augyti.
“O aš pasakysiu, vyrai,

vys, tai bekono tikrai ne-.“Viskas tik nuspjauti, 
pirks. Norėdamas kiaulę pa-j“ Verčiau neparduot bekonus, 
taikyti anglui į gerų rūšį, turi / ‘Ale namie piauti. 
penėdamas jų su miera šale;“Kol bekonų nupenėsi, 

'stovėti ir kas minutų' bekonų “Kašto daug išeina,
mieruoti ar jis neperaugo. Jei 
tik per neapsižiūrėjimų beko
nas peraugo kad ir čvertį co
lio, tuojau privalai kiaulę gim 
nastikuoti, kad svorio pervir
šį numestų. Ot, dabar ir ma-

“ Šersi, dirbsi, tupinėsi 
“Po kelias kaleinas.
“O nuvežus ant šiderstvos 
“Kaune mus palaiko;
“Tai perstoras, tai peraugęs, 

Tai per juodo plauko.tot, kaip senam mūsų krajuj! 
kiaulių reikalas aukštyn ko-.“žmogus rūpinies penėdams, 
jom apvirto. “Manai tik pelnyti, ~

Kad Lietuvos gaspadoriams

Missouri valstybės kongres- 
manas L. C. Dver, kuris sa
ko, kad gražinimas teisės dir
bti ir pardavinėti gerųjį alų 
(koks buvo prieš prohibicijų), 
prisidėtų prie pagerinimo šių 
sunkiųjų laikų.

Todėl jų išminčiai lenkiu gal
vų.

Baigiu pradžios klases. Šian 
dien esu ne vien mokinys bet 
kartu ir aukštesniojo mokslo 
parinkime patarėjas. Mūsų 

nuspręsta: mokslui tautiniam 
ir religiniam gyvenimui man 
katalikiškoji High Scbool, ir 
tik katalikų.

Zigmas Malinauskas, 
Visų Šventi} par. mokinys.

Tiesa, mokslų galėjau įgy
ti ir kitose piokyklose, būtent 
viešose, kuriose mokytojauja 
gerai patyrę mokytojai, bet 
manoji siela būtų badu mirus 
ir mano lietuvybė būtų pražu
vus. Gaila pamintijus, jog ti
kėjimas, Sakramentai* ir vis
kas, kas su religija rišasi, y- 

i ra visai apleidžiama tose mo
kyklose.

Grįžkime atgal ir nors tru
putį pažvelkime į parapijinės 
mokyklos dienatvarkę. Pir
miausiai kas rytas turime pro
gos išklausyti šv Mišių ‘pra
šant Gerojo Dievulio pasise
kimo moksle; paskui į mokyk
lų nuėję vėl prašėme Dangiš
ko mokytojo, kad teiktūs mū
sų protų apšviesti. Po to seka 
tikėjimo, pamoka; čia gerai 
galite suprasti, kaip viskas 
kuogeriausiai sutvarkyta, kad 
išauklėjus tų Dievo meilę jau
nose širdyse. Toliau pasau
linės pamokos yra duodamos, 
bet ir jose mokytojos bando 
vis kų nors gero ištraukti iš 
ijų, ir įskiepyti i jaunuolius. 
Žodžiu sakant, nėra to pus
valandžio, kuomet nebūtų ge
rinamas mūsų būdas ir pasi

Keli metai atgal, kada dar 
buvau maža ir mažai supra
tau, mno brangioji mamytė 
siuntė mane su broliuku iX *

mokyklų; ne į bet kokių, o 
tik į parapijinę Aušros Var
tų mokyklų. Nuo pat pradžios 
mokslo taip pamylėjau jų, 
jog dabar, skiriantis, nejauku 
darosi. Ir delko tai viskas 
įvyko? O-gi, štai, dėlto, kad 
gavau netik kūnini mokslo bet 
ir sielai maisto.

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

‘I

‘Bet parduodant vėl prisieina
yra didelis vargas nutaikyti j “Galvų pakratyti”.

OUR LITHUANIAN YOUTH
(MUSŲ JAUNUOMENE)

NUO REDAKCIJOS. į Kaip anksti nusimaniau į-
---------- — Įvertinti šių mokyklų, nepame-

Dienraščio “Draugo” ini- nu, bet tų žinau, jog aukštes- 
ciatyva, šįmet suruošta pir- nėse klasėse manoji mokykla 
mas baigiančiųjų parapijines ir aš patapova vienu dalyku, 
pradžios mokyklas mokinių I>aug kas stengėsi skirti ma- 
iškalbingumo kontestas, ku-|ne nuo jos, ir daug kas siūlė 
riame dalyvavo devyni moki- [viešųjų mokyklų, bet tėvelius

'-I

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

kalais kreiptis į valdybų arka 
agitatorius.

r ei-
niai (po vienų iš kiekvienos 
parap. mokyklos). Žemiau de

dame kontestantų kalbas par 
sakytas Šv. Kazimiero Aka
demijos mokslo metų užbaigi
mo vakare, birželio 11 d., Šv.
Kazimiero Vienuolyno Audito

tas negundė. Negundė tas nei 
manęs, nes jau ir aš pastebė
jau anųjų mokyklų trukumų 
ir vienpusiškumų.

Maniškėje mokykloje ge
riau. Čia man leista ne vien 
mokslas, bet kartu ir tautinis

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

rijoj. Pirmų dovanų laimėjo .laisvumas, o virš tų, religinis 
Zigmas Malinauskas. Per jį Iišsireiškimas ir auklėjimas. 
Visų Šventųjų mokyklai įteik- Šie dalykai tai tik katalikiš-
ta “ Iziving Cup”.

Ne aš pasirinkau parapinę 
mokyklų pradžios mokslui. Į 
jų mane niažukų atvedė mano 
tėveliai. Tai buvo septyni me
tai atgal — mat, peršokau 
viena klasę.

koje mokykloje — parapinėje 
mokykloje. Del šių dalykų aš 
parapijinę mokyklų ir lan
kau.

Kadangi ne mano dėka pa
tekau į parapinę mokyklų, to- 
del-gi ne man nuopelnas. Tai 
mano tėvelių susipratimas.

elgimas. Prie to viso, dar pri
dėkime mūsų gražiųjų lietuvių 
kalbų, kuri kasdien yra dėsto
ma idant pasiliktiunėm geri 
Lietuvos mylėtojai.

O, kas šia dienotvarkę ve
da, kas ja rūpinasi ? Nieks 
kitas, kaip mūsų mylimos Se
sutės, kurios savo pasišventi
mu, kantrumu, meile ir darb
štumu rodyte rodo kelių į gy
venimų. Ar galėtumėm tikėtis•
geresnio paraginimo į gerų ne 
gu sekant jų pavyzdžius?

Berods, nereikia daugiau į- 
rodinimų, kodėl aš lankau pa
rapijinę mokyklų, nes visi šie 
išdėstyti dalykėliai garsiai 
ir suprantamai visiems skam
ba.

Todėl, baigų prakalbelę, lin
kėdama visiems vaikučiams, 
kurie lanko parapijines mo
kyklas, ir jų tėveliams, kurie 
juos siunčia tenai, visų Dievo 

j palaimų, idant prieglaudoj 
'Katalikiškos Bažnyčios visi 
įpasiektumėm savo amžinų tė-I
j vyne.

Juozą pina šarkauskaitė,
Aušros Vartų Mokinė.

Ateities studentai.

Ateities žmogus, kuriam 
numatoma mokytis perdaug 
mokslų ir susipažinti su di
džiuliu moksliškų užkariavi
mų kiekiu, bus iki 30 — 40 
metų nekultu kūdikiu.

Taip pradėjo savo kalbų 
prof. Viljamas Ogbernas, Clii- 
cagos sociologas, Amerikos 
draugijos mokslams remti 
metiniame kongrese.

Buvo laikas, — pasakė to-, 
liau profesorius, — kai jau- • 
iii žmonės jau daug kų žino I 
jo būdami 15 — 16 metų am
žiaus. Dabar mokyklinis am
žius pasidarė žymiai ilgesnis: 
norėdamas susipažinti dabar 
su įvairių mokslų pagrin
dais, studentas turi mokytis 
iki kokios dvidešimties me
tų. Netolimoje ateityje univer- 
sališki studentai, apsunkinti 
žinių pradais, su kuriomis jie 
turi susipažinti, bus žymiai 
vyresni. Ir jeigu ir toliau taip 
bus, kaip dabar, keturių de
šimčių metų studentai pasi
darys paprastu reiškiniu. ♦

Arėjas Vitkauskas.

R. ANDRELIUNAS
(Marąuetre Jewelry & 

Radio)
Užlaikau visokių 

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

|2650 West 63rd St. Chicago
Telefonas HEMLOCK 8880

įjĮlį/t.

• V«14 IvietŲ iviorgiciy 

Darymo Be Dolerio 

Nuostolių Investoriui

Laikas įrodė, kad nėra geresnio investmento 
kaip atsargiai padaryti PIRMI MORGIČIAI, nešan
tys 6 nuoši

Tiems, kurie dabar turi atliekamų pinigų^ ir 
tiems, kurie norėtų padaryti rezervacijas prieš Lie
pos 1 d., mes mielai suteiksime žinias ir patarimus.

čiau.
Morgičiai išduodami’ sumose nuo $5(M).(M) ir aukš

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street
Chicago, Illinois

-*TT
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DR. A. J. BERTASH
Perkėlė savo ✓ofisų po num.

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

Taipgi permainė telefonų. 
NAUJAS TELEFONAS

Boulevard 5914 arba 5913
Vai.: 1—3 po pietį} ir 6:30—8:30 v. v. 

Nedėlioj pagal sutartį.
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esim
DR. S. NAIKEL’S

Perkėlė savo ofisų po mini.

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

Taipgi permainė telefonų. 
NAUJAS TELEFONAS

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

Nedėlioj pagal sutartį.

Kiek Lietuvoje kinematografų
Visoje Lietuvoje yra 58 ki

nematografai, būtent: Kaune 
ir apskrity — 14, Šiaulių ap- 
skr. — 7, Marijampolės, Vil
kaviškio, Rokiškio — po 4, 
Panevėžio, Ukmergės, Rasei
nių — po 3, Biržų, Mažeikių, 
Tauragės, Telšių, Utenos — 
po 2 ir kitose apskrityse po 
vienų. Čia neįskaiyti Klaipė
dos krašto kino teatrai.

BESIRENGIANTIEMS 
VESTI ŽIEDAI

Ir
Baigiantiems Mokyklų 

Dovanos

Mes užlaikome geriausių dai- 
mentinlų žiedų dėl sutartuvių — 
engagement. Turime gražaluslų 
laikrodžių, karolių, fontanlnlų 
plunksnų, burkštinų — gintarų— 
žodžiu sakant, turime visokių 
visokiausių dalykų, kurie yra tin
kami pirkti kaipo dovanos bai
giantiems mokyklų. Muši, 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 6561

GREEN MILL DUONA I
SURAIKYTA

Tai gardžiausia balta duo
na. Tinka pasidarymui val
gių piknikams ir į darbų 
einant. Taipgi ir kūdi
kiams parėjus iš mokyk
los, motinos greit gali pa
duoti jiems skanų užkan
dį, — Green Mill Duonų,

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

Visuomet Pirkite GREEN MILL Baltę 
Suraikytą Duoną

A •. v

NevPrtcessBaking
Company

KUCHINSKAS BROS., SavininkaiX • **
Lietuviai Remlite Lietuvių Įstaigas

3401-05 South Morgan Street
Phčne Boulevard 1048

Įsteigta 1893 metais



DRAUGAS

MARQUETTE SUPLIEKĖ 
PROVIDENCE.

VISIEMS VYČIAMS!

----------- I Birželio (June) 28 d., Berg-
šiandien ir rytoj žais prieš : maus darže bus didelis pikni-

stiprius oponentus. 'kas, kutį rengia L. V. Cli.
n ., ir • m I Apskritys. Komisija deda pa- Pereita sekmadienį Marąuei 1 1

tte Parke prisirinko tūkstan
tinė minia žmonių pamatyti 
svarbų žaidimų. Ir buvo ko 
žiūrėti, nes žaidimas buvo 
vienas gražiausių. Marąuette 
parkiočiai laimėjo tik paskuti
nėse minutėse. Nuo pat pra
džios, Dievo Apveizdos (I’ro- 
vidence) laikės priešaky. Bet 
Marąuette jaunieji žaidėjai 
padarė šuprizų veteranams ir 
laimėjo 6 prieš 4.

stangų, kad piknikas pavyktų. 
Gros Vytauto orkestrą. Bus 
rištvnės, kumštynės ir da vie- 

'nas naujas sportas. Stipriau
si mergaičių tymai loš base
ball.

Todėl šiuo raginame visus 
Vyčius ruoštis į piknikų, kvie 
čiame visus Vyčių tėvus, vi
sus rėmėjus, biznierius, pro
fesionalus paremti jaunimo 
pastangas. Visas pikniko pel-

- Pereitos nedėlios žaidimai nas skiriamas sporto reika-
užbaigė pirmų “scbedule” da
lį. Tymų Lygoj stovis yra 
toks:

t* Marąuette 
;*So. Chicago 
’ Nortli Side
•Providence 
Gary Ind.

W L Pere. 
2 0 1000 
2 .0 1000 
1 1 500 
1 2 333 
0 3 000

lams (dovanoms).
Pikniko bilietų galima iš 

anksto gauti visose Chieagos 
Vyčių kuopose už 35c. Pikni
ko dienų prie daržo vartų bus 
50c.

Vyčiai! Rengkitės į savo 
piknikų ir kvieskit visus prie- 
tebus, visus rėmėjus sykiu 
dalyvauti, sykiu pasilinksmin

score of 6 to 0. B. Regashius, 
tlie piteher, achieveed tlie ho- 
nor of liurling the best ganie 
of tlie season tlius far, for lie 
ullowed tlieliusky Gary boys 
būt one walk and one hit. 
Quite remarkable. It was Mil- 
kentas wlio spoiled vvliat 
would liave been a no bit no 
run game, by erasbing out 
tbat lone bit for tlie visitors. 
Tlie otlier inember of tlie Re- 
gasbius family, ’wlio didn’t 
pitcli, sbowed bis brotber 
tbat be was not to be outdo- 
ne; tbat be wanted some prai- 
se from motlier too wben they 
got lionie, so be bit a two 
bagger and tliree singles in 
four tinies at bat. Was mother 
proud of ber boys? Wbyj 
sbouldn’t slie be? To sbow[ 
ber appreciation for tlieir ef- 
forts, slie let botb stay up 
until 10:30 P. M. tliat eve-Į 
ning. j

The Gary boys are štili try- 
ing to bit tlieir customary 
stride and II” sympathize 
witb tlie team tbat ineets 
them wben they sbake off 
tlieir present lethargic speli. 
Tbey’ve been tlie door mat in 
tlie league thus far, būt tlie 
įvelcome sign is quite well 
worn now, and it won’t be

surprising if they trounce tlie 
leaders in tlieir retum enga- 
genients. The pitehing abili- 
ty is tbere, būt tunely bit- 
ting is notieeable by its ab- 
sence. G i ve up? K of L no!

PROVIDENCE ĘTILL 
SLIPPING.

Altliough Providence bad 
tlie more effective bitting and 
pitehing on tlieir side, errors 
at inoportune moments cost 
tliem the vietory of tlieir ga
nie wifli Marąuette. The score 
was 6 to 4. Marąuette rę-

ceived būt one bit till tlie 
seventb inning when seasona- 
ble bitting, aided by the wild 
tbrows of tlie opponent netted 
tliem tlie winning runs. Pro
vidence bad a totai of 8 bits 
to the vietors 5.

The game was an exciting 
one for tlie lead sbifted con- 
stantly from one side to tlie 
otlier. A large crowd watcbed 
tlie boys scamper about. The 
lionie team is evidently buil- 
ding up a goodly number of 
rooters.

As to tlie situation of Pro
vidence metbinks it would

liave been better for the team 
if it bad not beaten Gary by 
tlie large score of 21 to 4 in 
tlieir first game. Most Ūkely 
the boys becanie a bit over-eon 
fident and are baving a dif- 
ficult time getting out of the 
mood. Marąuette isn’t worry- 
ing about tbat part in tlie 
least būt is celebrating its 
win over tlie Providence ve
teraną. The boys from the 
soutlnvest are tlie youngest in 
tlie league and tlieir cliest

Šeštadienis, Birž. 20 d., 1931

expunsion Ims inereased an 
extra two incltes. Tliat’s fine, 

(Tųsa ant 5 pusi.)

* * * *
NAUJAS IŠRADIMAS

DEKSNIO GALINGA MOSTU
Gydo, Keumatizraa. Ranku, Kojų, 
Nugara >ltaudejima, šalti. Ranku,

Tūkstančiai in» 
milijonai dar nežino

yra Uairrde o 
tai.

Dekanio Galinga Moada yra ti 
▼erta aukso, kiek ji pati sveriaUg «ydyn
Kaina 75 ceatai. $1^0 ir $3.00.

eatra ui peraiuntkna.ir 10
Klauskite aptiek oriu*

33a

LIETUVIŲ RADIO 
PROGRAMAS

Nedčhomis WCFL nuo 1 
iki 2 vai. po pietų.

Ketvergais WHFC nuo 
7 iki 8 vai. vakare.

DEKEN’S new dlscovery 
O1NTMENT.

DEKEN S O1NTMENT CO. 
P. O. Bm $52 
Hartford, Conn.

* * *

' Rytoj prasideda antra “selie-
. dūle” dalis ir numatoma, kad,
» abu žaidimu bus labai karš-
* ti. Neboto, kad visi tymai sten '
* giasi laimėt čempionatų, bet'U Waukegane. Žaidimas įvyks 

yra dar ir kita svarbi prie- Pr*e 89 &t. ir S. Cbieago avė.,
* žastis. Mat, tymas, kuris sto- Bessemer Sąuare Parke, 3 vai.
- vės pirmoj vietoj po rytojaus P° Kas laimės? Kas re-
Z žaidimo, važiuos į AVaukegan, Pimentuos Clibicagos Apskr. 
.. susiremti su Wisconsino Ap. Waukegane? Atvažiuok rytoj

stipriausiu tymu liepos 4 d. i Uhicagą ir pamatyk.
* per Vyčių Dienų. Mažinus par- Sportininkas.
; ke, Waukegan, 111.
* So. Cbieago pereitų sekma- 
^dienį nugalėjo Gary, Ind. tv- 
~ nių 6 prieš 0. Tat dabar stovi 
” sykiu su Marąuette pirmoje 
Z vietoj.
‘ Rytoj So. Cbieago susirems 
£su Marąuette tymu dėl pir-

ti.
Apskr. Valdyba.

SO. CHICAGO, MARQUETTE

TIE FOR 1ST PLACE. 
Pitches One Hit Game.

Tlie Regashius family was 
in excellent baseball form 
lašt Sunday, so So. Cbieago

“mos vietos ir dėl progos žais-Jbeat Gary quite bandrly by a

J

r-•**

KELIONĖ PO EUROPĄ.

Šimtai lietuvių šiemet vyks 
aplankyti Lietuvą, gėliautojai 
visu kebu pamatys nematytą 
dalykų, įgys naujų įspūdžių, 
Tas viskas yra labai indoma 
ir malonu.

Keliautojai kartais savo 
įspūdžius aprašo laikraščiuose 
ar knygose.

Taip yra padaręs gerb. 
kun. P. Vaitukaitis, plačiai 
žinomas veikėjas, Nekalto Pra' 
aidėjimo Panelės Šv. par. vi-! 
karas. Jo knyga vadinasi “Ke 
lionė po Europą ir Įspūdžiai’. 
Knyga papuošta paveikslais 
autorių, “Draugo” knygyne, 
arba
tus.

per “Draugo” agen

Tvirtas Kaip Uola-
-Stipras Kaip Plienas

/ . •
Baigiantis pusmečiui, žmonės galvoja kur perkėlus savo pinigus, 

kad būtų tvirtame banke, kad nebūtų baimės pinigams žūti. Tai 
geriausia yra pinigus laikyti METROPOLITAN STATE BANK, 
kuris via vienas iš stipriausių/ir tvirčiausių bankų, nes METROPO
LITAN STATE BANK yra “IIOLL OF UONOR” — Bankas, kuris 
turi kapitalo savo banke penkis sykius daugiau, negu, kad Valstybė 
reikalauja. ‘ •

Jei kas norėtų perkelti *avo pinigus iš Cbicagos bankų ar iš 
kito miesto, tai prašome atlinešti bankinę knygutę, o mes patys 
lierkėlimų atliksime.

Metropolitan 
State Bank

2201 West 22nd St. Katnp. Leavitt St. Ckicago
I

Bankas atdaras šį vakarą iki 8:30 vai. vakaro.

Viš 30.000
Atskirų asmenų plačiai pagarsėjusių pra

monininkų depozituoja savo pinigus čekių 
ir taupymo sąskaiton, Central Manufacturing 
District Banke.

Ši didelė grupė patenkintų kostomerių y- 
ra vaisius daugelio metų asmeniškos, rūpes
tingos atydos iš pusės musų gabių direktorių, 
perdėtinių ir darbininkų.

Jei dar nesi musų kostomeris, tai šir
dingai kviečiame atidaryti pas mus taupymo 
arba čekių sąskaitų ir tada prisiskaitysi prie 
progresyvio, bet atsargaus banko.i •; /

Central^S^^Bank
ATRUSTCOMPANY

lllOVfest 35* Street
• • • ACkanngHouseBaak

Valstijinis Bankas Biržos.Bankas /

Tifonas BOUI^EVARD 4600— -ai- 38

PRANEŠIMAS
Dr. Susan A.

Slakis
ATIDARĖ NAUJAI OFISĄ

4145 ARCHER ĄVENUE
(Kampas Franctaco Avė.)

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

dieną; nuo 4 iki 6 vai. vakare 
Seredoms ir nedėliomis pagal susitarimą 

Ofiso tek Lafayette 7337 Res. tel. Hyde Park 3395

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JVSŲ REIKALUOSE

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

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

patarimai, visi raito darbai, ir tt.

Lietuvos Laisvės Bonus 
Perkam ir Mokam Cash

už Č100.00 $80,00
40.00

ATSINEŠKITE ARBA PRISIŲSKITE 
v LAIŠKU

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

uz 50.00

Rankinė viktrola vertės
$35.00 tiktai už

$9.50
Gražus rekordai imi 75 centus:

16211 ,'Balandžio dienelėj” dain. 
l’auraa Ir ‘‘Petras Mylėjo 
Katriutė” IJaura.

16210 “Cit Bobule" I’olka ir “01 
Praneli Negaliu" I’olka

1G209 "Liudvinavo polka, lnetrum. 
ir “Paukščių polka, instrum.

16212 "Pupu Senis” dain. J. Bu
tėnas Ir “Augo Miške Bara- 
vlkas J. Butėnas

16213 "Duok ranka” I’olka Mana- 
nojaus ork. ir “Ieškau Ta
vęs Polka Mahanojaus ork.

16<jl4 "Sudiev, Paauitplcė" dain. 
S. l’auras ir “Marsalete". 
dain. S. l’auras

16205 "Subatos vakarėli" ir “Vil
niun T.rauk" dain. A. Va
nagaitis ir J. Olšauskas.

16207 "\Vorcestereio Dzekis" Pol
ka ir “Charles Jurkes" Pol
ka. J. kirvelis ir jo ork.

16208 "Patarimai Ūkininkams” 
monologas J. Petraifskas n 
"Aitviru Polka. J. Petraus
kas. Armonika. Dain. V. 
Dineika.

16206 "Stoviu prieš tave" Ir "Oi 
Mergelė” Lietuvių Mahano
jaus orkeestru.

Siunčiame Į Kitus Miestus

JOS. F.

njReliefin t žinute
KLIK

Komų gyduolės

. Iae . KLIK.

it Kornų Plasteri» 
nuo Kornų, Nuo- 
trynų, Brunonų ir 
Nušalimo Karpų it 
t. t. Jei negalite 
gauti, siųskite 35 
centus i

“KLIK’’ LABORATORIES
1900 S. Halsted St. CHICAGO. ILL. 

Tai yra stebėtina gyduolė.

'KUN'

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdilunas Bordan)

ADVOKATAS 
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telepbone Kandolph <717

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telepbone Roosevelt (09$ 

Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 950$

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vidumlestyje

! * ornf J.E BLrft.
ONE NORTH LA SALI.E ST. 

(Cor. La Šalie and Madison Sts.) 
Ofiso Tel. STATE 2704; 4412

J. P. WAITCHES
Lietuvos Advokatas

Iki S vai. kortuose — nuo t iki 9 
Bubėtomis nuo 9 Iki 9

52 Kast 107th Street
Kampas Michigan Avė.

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

127 N. Dearborn Street
Ketvergais ofisai uždaryti.

INC.
3417-21 S. Halsted

Str., Chicago
Tel. Bonlv. 81G7—4703

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

8PECIALI8TA8
Taigi nenusiminkit, bet eikit pat 

tikrą specialistą, ne pas kok( nepa 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro 
fesorlus, neklaus jūsų kas jums ken 
kla, ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno lšegzauilnaVlmo. Jus su 
taupyslt laiką ir pinigus. Daugeli 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt Jnm» 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pt> 
tyrimo, surėdymui iinogaus kenks 
raingumų.

Mano Radlo — 8copo — Raggi 
X-Ray Roentgono Aparatas ir vi- 
sltkas bakterlologlškas egzaminas! 
maa kraujo atidengs man Jūsų tik 
ras negeroves, ir Jeigu ai paimsit 
Jus gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gy 
vumaa sugryi ūmu taip kaip būvi 
pirmiau Jeigu kenčiat nuo ligų akli 
vlo. žarnų, Inkstų, odos, kraujo nėr 
vų, širdies, r.uraatlzmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arbt 
Jeigu turit kokią užslsenėjuslą. |sl 
kerėjusią, chronišką ligą, kuri h« 
peusldavė net gabiam šeimynos gy 
dytojul, neatldėltoklt neatėję pa. 
IAAB6.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1016
20 W. JACKS0N BLVD.

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandos' Nuo 10 ryto Iki

1 pc plet. Vakarais nuo 5 iki 7 
Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1

po plet

Telephone Dearborn 0057

F. W. CHERNAUGKAS
ADVOKATAS 

160 Nortli La Šalie Street 
ROOM 1431

Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 8. UNION AVĖ. 

Tel. Roosevelt >710 
Vai., nuo 6 iki 9 vai. vik. 

(Išskiriant Seredas)

A, A. OLIS
ADVOKATAS
11 South La Salio Street 

Boom 1701 Tel. Randolph 0331 

Valandos nuo 9 ryto Iki 5 vai. vak. 
3241 8. Halsted St. Tel. Vietory 0S63

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
Uturn., Ketv. ir Subatoo vakaro

C, V.CHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas 2221 W. 22nd Street
Telefonas Canal 2651 

Trečiadieniais Ir Penktadieniais
vakarais namie pagal sutartj.
6503 So. Campbell Avenue
• Telefonas Republlc 4499

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofiaas vldurmlootyje
Room 1602

CHICAGO TEMPI.® BLDd
77 Weat Waahlngton 8t.

Cor. Wa»hlngton and Clark Eta 
Ofiso Tel Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 8891
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SPORTAS
PROVIDENCE STILL 

SLIPPING.
(Tąsa iŠ 4 pusi.)

and we likę to see the fellows 
enjoy tlie fruitssof victory as 
long as the svvelling doesn’t 
go up to the head.

STANDING OF THE TEAMS

So. Chicago 
Marąuette 
North Side 
Providenee 
Gary

W. L. 
2 0 
2 0 
1 1 
1 4 
0 3

To-day at 4 o’clock North 
Side plays Marąuette ar Mar
ąuette Park, 69tli and Califor- 
nia avės.

Gamės for Sunday are: 
Marąuette at So. Chicago, 
Bessęnier Park, 89th and So. 
Chicago Avės., 2:30 P. M.; 
Gary at North Side, Lincoln 
Park, North and Clark Sts., 
3:00 P, M. I hid you fond 
adieu.

Konnie.

KNIGHTS SPANK DE 
KALB, 10-1

Lithuanians Retam' Lead In 
Semi-Pro Loop; Conrad, C. 

Raasch, Yuncer Star.
Witli Conrad hurling four 

hit bąli and giving up būt one

NEW MIDDY PILOT

Lieut. Com. Jamese L. Hali, 
who is the new graduate ma- 
nager of athletics at the U- 
nited States Navai academy at 
Annapolis. Connnander Hali 
is also a graduate of Wil- 
liam and Mary college, and 
was prominent in athletics du 
ring his midshipman days.

*
run, the powerful Knights of 
Lithuania swept to a 10 to 
1 win as they punnnelled De 
Kalb for twenty hits in an 
lllinois-Wisconsin semi-pro 
league game.

The clasli was featured by 
the splendid stiek work of 
botli Yuncer, Knights’ back- 
stopper, and C. Raasch, first 
baseman, the former socking 
out five hits while Raasch 
nailed Snellgrove and Ellis. 
De Kalb flingers, for four sarę 
bingles. Conrad lit on one of-

Įfering for four basos to aid 
niaterially in the Knights run- 
getting while C. Raasch poled 
out a triple for one of his 
hits.

Conrad’s pitcliing was a 
pretty performance and the 
fast right-hander kept the 
l)e Kalb boys tied up most of 
the time, wliereas his matės 
jumped on Ellis in the fourtli 
and crashed in two iuns. Snell 
grove was rushed to the scene 
būt was nicked for tliree more 
in the eiglith to put a stop 
to K of L scoring.

Conrad, besides allowing 
the Red Caps būt four safe 
bingles, struck out five and 
walked tliree. Enellgrove sėt 
down four on tliree strikes 
while Ellis fanned one.

The victory keeps the 
strong K of L combine right 
up in the lead of the semi- 
pro loop which boasts 'some 
fast teains in Wisconsin and 
Illinois. The Knights liave 

captured tliree wins and are 
yet to suffer defeat in the
circuit. The lineups:

K of L (10)
AB R H E 

Kosir rf 4 10 0
J. Kuzmickus, lf 6 110
Yuncer c 6 15 0
H. Raasch cf 3 0 3 0
Walker cf - 2 0 0 0 
Kabarec 3b 5 0 10
C. Raasch lb 5 ū 4 0
Remeck 2b 3 110

lfuck

A. Kuzmickus ss 5 2 3 
Conrad p 4 2 2

45 10 20
De Kalb (1)

AB R H 
Garner 2b 3 0 0
lluntzkus lf 3 11
Larson ss 4 0 0
Henegan cf 4 0 0
Kalkay lb 4 0 0
Cone c 4 0 1
O. Ellis rf 10 0
Snellgrove p 2 0 0

0

Coneidine 3b 
B. Ellis p rf

2
S

0
o

1
1

30 1 4

CICERO, ILL
K of L meeting.

The K of L Council 14 niee- 
ting tliis Monday evening will 
be of unusual interest, as the 
Eighteenthstreeters are going 
to invade the suburb in a 
fighting. spirit. The Provi- 
dence council is sending its

0 strongest cohorts to wage a 
0 verbai battle with the Cice- 

—ronians in a most destructive 
Oand annihilating manner pos- 

sible. The instructions from 
Į the council are that the deba- 
te mušt be won for Providen- 
ce. At all of įvhich the 14th 
Councils offensive forniation 
(for tliey are on the affirmati- 
ve) stands calm and unpertur- 
bed which is ąuite irritating 
to the opponents.

The ąuestion is a very inte-

resting one. If we liave it 
correct, it is something likę 
this: “Resolved that the K 
of L organization should be 
for men only”. From wliat 
we know of the two teama, 
there is going to be a lot of 
dust raised over this simple 
proposition. More power to 
them all. Rap.

Atydžiai skaitykite biznie
rių garsinamus bargenus 
ir įvairius išpardavimus.

IROS LINUOS

lšrenduojaine Public Adressee Systemas. Pristato
me bile kada, bile kur. Įtaisome į automobilius, tro- 
kus, sales, piknikuose. Tinka skelbimams visokiuose 
reikaluose. » v A 4 ii

ANTHONY STEPHENS
2517 W. 43 Street Chicago, III.

• •
x Telefonas Lafayette 0873

Dideli, Modemiški Motorlaiviai 
Keleiviams, Paštui ir Prekėms Pervežti

Tarp
NEW YORKO - KLAIPĖDOS

SPECIALES EKSKURSIJOS J LIETUVĄ
Visos išpaulkla motorlaiviu “GKIPSIIOLM”

Birželio 2*J d. Pirma “Jaunuolių Ekskursija” rengia 
Amer. Liet. Ekon. Centras.

, lUugphičio t d. Specialė Lietuvių Ekskursija.
Kugplučio 19 d. Am. Liet. Ekon. Centro Ekskursija

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

8VVEDISH AMERICAN LINE 
181 North Michigan Avenue, Chicago, III.

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

MES MOKAME CASH 
U2 LIETUVOS 5% BONUS
Money Orderiai į Lietuvą per Radio tiktai 25 centai 

Paskolos teikiamos ant Real įstate

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

$85.00

ŪK
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GRAMAS.

''RAUGAS

PAMINKLAS.
Šeštadienis, Birž. 20 d., 1931

WEST SIDE ŽINIOS. .

.X Rytoj, birželio 21 d., Vy- 
uto parke įvyksta Jubilėji- 
s Aušros Vartų parapijos 
cnikas. Visi parapijiečiai, 

si westsidiečiai, biznieriai, 
©fesionalai, visi old time- 
ai, t. y. eniau gyvenę AVest 
de, o dabar išsikėlę į kitas 
lonijas, nuoširdžiai kvie
tini atvažiuoti ir sykiu pa- 
džiaugti mūsų parapijos 25

(sidabriniu) jubilėjum. 
Piknike bus visko, kas pa

stai piknikuos būna. Gros 
ra muzika, du mergaičių ty
li žais baseball, mūsų dem
onai — L. V. 24 kp. nariai— 
wling alley parodys kaip 
ikia tame sporte čempioną- 
s laimėti ir t. t.
Visi} lauksime ir visus šir- 
pgai priimsime.

Kleb. ir Kom.

X Be pirmiau paskelbtų 
snierių ir geraširdžių, Auš- 
s Vartų parap. jubilėjini 
knikų, ačiū Gasparkienės ir 
ruktenio pasidarbavimui, pa 
imė aukomis dsušie: K. Kak- 
as, P. Masiokas, V. Legec- 
ienė, J. Mickevičia, Dišius, 

Vilniškis, F. Simanas, P. 
inevičius, A. Lesiauskas, P. 
kraujelis, M. Aitutis; S. 
ibas, S. D. Lechavičius, Mik
ienė, aptiekininkas Žilins- 
as, Šliogeriene, Stumbrys ir 

’alekauskas nuo 23 Place. 
Visiems aukotojams širdin- 

dėkojama, sykiu primena- 
visiems įsidėmėti kurie 

jĮsnieriai mūsų reikalus re- 
iia. Savas pas savąjį.

X Žinoma darbuotoja Ro
kienė ne tik pati žadėjo pik
nike darbuotis, bet tla auko- 
jo kanarkėle — giesmininkę.

Į Ji bus serijomis išleista pa
rapijos piknike.

X Ryt suma Aušros Var
tuose 9 valandų, o 10:30 valan 
dų bus tik skaitytinės šv. 
Mišios.

X Visi, kurie iš draugijų 
ir pavieniai apsiėmę dirbti 
parapijos piknike, birž. 21 d., 
prašomi susirinkti prie para
pijos salės lygiai 8 vai. Iš 
čia trokas visus veltui nuveš 
j parkų.

X Rytoj, Aušros Vartų pa
rapijos jubiliejiniame piknike 
susi rems AVest Side Šv. Var
do dr-jos baseball tymas su 
Brigliton Parko Šv. Vardo, dr- 
jos tymu. Atvažiuokit pama
tyt, kurie kuriuos nugalės.

X Neturintieji automobi
lių, i Vytauto parkų gali va
žiuoti AVestem avė. iki 63 St. 
ar kito skersinio gatvekario, 
o tuo’važiuoti iki Halsted St. 
Čia paimti gatvekarį su nu
meni 111 ir važiuoti kol sus
tos (netol Šv. Kazimiero ka
pinių). Iš ten busai nuveš į 
parkų. Be to, kaikurie AVest 
Side ekspresininkai sutiko 
veltui patarnauti, t. y. nuo 
gatvekario linijos galo veltui 
trokais žmones į parkų atvež
ti.

Visi važiuokime į piknikų 
Visi bendrai paremkime pa
rapijos reikalus.

X Pereitų ketvirtadienį iš
vyko Lietuvon visai apsigy- 
gyventi P. Bernatavičius

Antradienio vakare, tarp 
6:30 ir 7:30 vai. vakare, iš 
AVGES girdėjome Peoples Fur 
niture Co. surengta radio pro
gramų. Pranešėju buvo J. Bu- 
levičius. Dainavo J. Roma
nas, Čiapas ir p-lė Ančiutė. 
Girdėjome muzikos ir dainų 
iš rekordų. Bendrai imant, 
programas buvo geras. Radio 
stotis irgi yra gera. Ir kal
bos ir dainos aiškiai girdisi, 
šie programai eisiu kiekvie
nų antradienį, tarp 6:30 ir 

j 7:30 vai.
Girdėjęs.

P. KRAUČIUNAS BAIGĖ 
MOKSLĄ.

Netoli Kiel, Vokietijoj, pas
tatytas paminklas jurinin
kams, žuvusiems dideliam Pa
saulinio Karo jurų mūšyje, 
prie Skagerrak pagerbti.

Šiomis dienomis, Chicagos 
Universitete gavo diplomų 
Petras M. Kraučiūnas, žino- 

, mo biznieriaus sūnūs. Moks- j 
įlų jisai baigė su bakalaurato 
[laipsniu ir gaudamas ypatin
gų pažymėjimu, išrenkamas į 

J “Beta of Illinois Chapter of 
Pili Beta Kappa”. Petras yra 
dar jaunutis, vos 19 m. am
žiaus sulaukęs. Aukštuosius 
mokslus tęs ir toliau, nes jam 
sekasi.

Vyresnieji Petro Kraučiūno 
broliai Jonas yra aptieko- 
rium, o Juozas baigęs advo
katūrų. Dvi seserys Edna ir 
Elena irgi baigė vidurines 
mokyklas, gražiai yra išauk
lėtos. Tai vis jų motinos rū
pestingumo, darbštumo ir gra
žaus pavyzdžio nuopelnas.

Petro tėvas, Petras Krau- 
čiunas, yra senas biznierius— 
real estate. Reikia pastebėti,

kas tik su juo kokį reikalų 
turėjo, pažino jį, kaipo tei
singų ir nuoširdų žmogų. Pp. 
Kraučiūnai gyvena — 5952 
So. Riehmond Str.

L. V. DAINOS CHORO NA- 
' RIAMS IR VISIEMS

VYČIAMS BEI DAI
NININKAS.

Pasidekojant 
Pasitikeįim ui

Per dvidešimt septynis metus Peoples Bankas stengėsi 
taip reikalus vesti, kad įsigyti kuodidžiausią pasitikėjimą 
savo kostomerių tarpe. Tos pastangos pilnai tapo^atly- 
gintos per pastarąsias dvi savaites per ištikimybę, kurią 
parodė tūkstančiai mūsų depozitoriy, ypatingai tie, kurie 
turėjo reikalus su mumis per ilgesnį laiką. Tuos žmones, 
kurie dar nėra su mumis susipažinę ir kurie ieško pilniau- 
sio saugumo savo depozitams, kviečiame pradėti savo 
sąskaitą pas mus.

Peoples ^National 'Bank
and ‘Jrust Company 

of Chicatjo

47TH STREET AND ASHLAND AVENUB

Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių visoj Amerikoj savo stiprumu ir geru pa- 

, tarnavimu.

tatyti 300 žmonių chorų, ku-1 
riam vadovaus muz. Banis,! 
Marijonų Bernaičių Kolegijos 
muzikos ir dainavimo profe
sorius. Chicagie&ų chorui va
dovaus komp. A. Pocius.

,Deliai to, šiuo šaukiama 
generalė L. V. Dainos choro 
ir visų Vyčių, dainininkų pri-J 
klausančių parapijiniams cho-' 
rams, repeticija penk-' 
tadieny, birž. (June) 26 d., 
Mark AVhite parko salėj, prie 
29 ir So. Halsted St., 8 vai. 
vakare. Visi nuoširdžiai kvie
čiami skaitlingai suvažiuoti.

Mes, chieagiečiai, turime 
gražiai tų dienų pasirodyti. 
Kitaip pralaimėsime pirme
nybės garbę ir dovanas.

Tat, ateinantį penktadienį 
8 vai. visi būkite Mark AVhite 
parko salėje. Mes, chieagie
čiai, turime pastatyti chorų 
mažiausiai iš 500 dainininkų. 

L. V. Dainos Choro Valdyba.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Antradienio Vakarais
Nuo 6:30 iki 7:30 iš

VV.G.E.S.
Stoties 1360 Kilocykles
ĮVYKSTA LABAI GRAŽŪS

LIETUVIU RADIO PROGRAMAI
PASTANGOMS

PEOPLES FURNITURE KRAUTUVIŲ
NEPAMIRŠKITE PASIKLAUSYTI!«

Namu Reikmenys
Del vasaros patogumo dabar galima įsigyti už

Labai Sumažintas Kainas
ABEJOSE

Peoples Forniture Co.
KRAUTUVĖSE

Liepos 4 d., kaip jau žino
ma, įvyksta pirmutinė Liet. 
Vyčių Vakarinių Valstybių 
Diena (K. of L. Day), Maži
nąs parke, AVaukegane, III. 
Dienos programoj, tarp kit
ko, bus ir Dainų Šventė. Dai
nuos AVisconsino vai. lietuvių 
kolonijų jungtinis ir Chica
gos chorai pavieniui ir bend
rai. AVisconsiniečiai žada pas-

; Reumatizmas sausgėlų!
■ Neslkankykit. savęs skaus- 1 

mals. Reumatizmu, Sausgėle. I
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■

■ — raumenų sukimu: nes akau-g dėjimai naikina kūno gyvybę * 
Ir dažnai ant patalo paguldo. |

■ CAPSICO COMFOUND mo- a
■ stls lengvai prašalina virfiml- 

nėta Ilgas; mums šlandl. dau- * 
gybė žmonių siunčia padėka- |

■ vones pasveikę. Kaina 60c per .g paštų 66c arba dvi už >1.06. 1g Knyga: “SALTINI8 SVEI- 1
KATOS" augalais gydyties, kai- I

■ na 60 centų.

■ dustin Kulis ■:■
3259 SO. HALSTED ST. I■

Chlcago, III. |

ti

glIlIlIlIlIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIflIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlR

| ATYDAI! ATYDAI! Į

Į Atsidarė Pirmos Klesos

1 LIETUVIŲ

RESTAURANTAS
6236 So. Westem Avė. prie 63-čios gatvės I

» =
Visi vietiniai lietuviai, kaip biznieriai, profesionalai ir 5 

2 kiti, kurie naudojasi restauracijų patarnavimais, yra S 
| kviečiami atsilankyti. W. A. JUČUS. |
ŠiiiiiimiiiiiiiiimiiiiniiiiiHiiiiHiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiHiiiiminiiiiiiiiiiHinHimiimiiiš

K L A I P Ė D O

SKANDINAVŲ—AMERIKOS LINIJA
ATLANKYKIME LIETUVĄ 

Remkime Savo Postų — Klaipėdą
Kam baladotis po svetimus kraštus, kuomet dėl lietuvių yra 
palaikomas nuolatinis susisiekimas New York — Kopenhaga I 
— Klaipėda I

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Eikskursijas 
Rengia

AMERIKOS LIETUVIŲ EKONOMINIS CENTRAS
Liepos — July 3 & Laivu “FREDERIK Vni” 
Liepos — July 25 d. Laivu “UNITED STATES”
Lietuvių laivakorčių Agentams Kooperuojant

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

Įvairumų Ir malonumų dėl tų kuris dalyvaus ekskursijoje. 
Relkaauklt* Nuo Savo Arento Laivakortės ant 

Lietuvos Paštų Valdybos Kontragento Paštui Vežioti 
27 Whltehall Street, New York Olty 

24® Washlngton 8t, Boston. Mam. ISA La Baile St., Chlcago, UI. 
M* St Antotne 8t, Mnntreal, Qne„ Canada.

Kombinacijos Railios Vi Pusę 

Kainos ir Mažiau

$190, 1931 metų mados Vlctor 
Kombinaęljos radio su grama- 
t.n«. Uk .... *95,00
1931 metų maflos, kombinaci
jos ratlios su gramafonu, pasi
rinkimas, Columbia, Knights, 
Kennedy, Ęhllco kitų, neku
rto ' y’ra verffTM OTM 'T^op-' 
les Krautuvėse įsigysite tik 
už .................

Naujos elektriklnčs drabužių 
plovyklra parsiduoda už nau

jas lemas kainas:
Nauja PRINCESS $110 vertės 
Plovykla už . . S,66.00
MAYTAG Nauja plovykla

*98.50
THOR nauja plovykla 
už ..................

MAJTAG^ vėliau
z. r s

*99.75
lausion mados

109.50
*75.00

Puikios Isslaunčs Parsiduoda 
už Mažiau Kaip Pusę Kainos Su
2 durim tik po . . S'

Cro'vn Ir Alcazar naujos mados 
Standard padarymo pilnar por- 
celuotl buffet mados gesinta, 
pečiai, verti veik du sykiu šios 
kainos po *69.50
Console mados parceliuoti ge
sintai pečiai verti Iki $76.00 da
bar ilk po ....

Daržų Soplklės — Tvirtai su- 
budavolos ir sunkiai nudažytos, 
užtikrintos tarnauti daugybes 
metų — sumažinta kaina tik

*11.95

7.95
Su 3 durim tik •

po *12.50
Elektrlklnėa ledaunės (refrige- 
ratoriai) visų gerųjų išdirbys- 
člų galima įsigyti Peoples Krau
tuvėse už mažesnę kalnų, pil
nai {rengtos namuose

«130.00
ir aukščiau

MODŲ.
72*

Hoover, arba Eureka — perbu- 
davort kaurų šlavikai dirba ir 
atrodo kaip nauji pilnai gva- 
r&ntuotl verti Iki $36.00, da-

bar uf..... *18.95

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems.
Demonstruojame Namuose Veltui.

Kreipkitės; '
J didžiausias ir atsakomingiausias Lietuvių 

K raut u ves Chicago je,

4I77-.S AACMIA AVI MICMHONO >T 2MA-4O W Alrt ST t MAPLtWOOO AV£

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Tel. LAFAYETTE 3171 HEMLOCK 8400

M. KEŽAS, Vedėjas J. N AK ROSI S, Vedė jas
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Šeštadienis, Biri. 20 d., 1931 DRAUGAS

CHICAGOJE
KUNIGŲ ATMAINOS. IŠVAŽIUOJA V AKACIJOMS

Iš tkrų šaltinių sužinojo
me, kad J. E. Kardinolas pa
dare šias atmainas lietuvių 
kunigų vikarų tarpe: kun. P. 
Vaitukaitis perkeliamas į Die
vo Apveizdos parapijų, kun. 
T. Gasparaitis nukeliamas į 
Šv. Kryžiaus pa r. Town of 
Lake, kun. P. Katauskas, nau
jai įšventintas, į Gimimo par., 
Marquette Park, o kun. Jo
nelis, irgi naujai Įšventintas, 
į Nekalto Prasidėjimo, Brigli- 
ton Park.

SKAITYKITE IR PLATIN

State’s Attorney Frank 
Mast (Mastauskas) šiandie 4 
vai. po pietų išvažiuoja savo 
‘ ‘ sidabriniu ’ ’ automobiliumi 
vakaeijų Į Kanadų. Išvažiuo
ja porai savaičių. Jo mote
ris l)r. C. O’Britis pasilieka 
namie ir ligonius priiminės, 
kaip visada savo ofise 2408 
W. 63 St.

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR.

Susivienijimo Brolių ir 
Seserų draugija rengia gra
žų šeiminiškų išvažiavimų sek 
madieny, birželio 21 d. J. Sa

kalausko darže, 82 St. ir Kean 
uve., Justice Park, 111.

Draugijai-ės nepamirškit at
silankyti ir tyru girios oru 
pakvėpuoti. Kviečiame visus 
ehieagiečius atvažiuoti ir 
prie geros orkeitros pasišokti.

Draugija stengsis visus jm- 
tenkinti.

Kas išvažiavime pripildys 
aplikacijų, bus veltui prima
nąs į dr-jų. Vyrai ir moterys 
priimami lygiomis teisėmis. 
Be to, garbės nariai, kurie 
nesirgę per 12 metų gaus do
vanas, B. Pužauskas, J. Ste- 
paitis ir A. Orentas.

Valdyba ir Komitetas.

Išvažiavime bus pagerbti 
nariai, kurie nėra sirgę per 
10 metų. Bus duodamos dova
nos.

Draugija kviečia visus daly
vauti išvažiavime ant tyro' 
oro ir linksmai laikų praleis
ti.

Kviečia visus dalyvauti.
Rengimo Komisija.

D A K T A R A I:

f

MYKOLAS MAROZAS
mirė. birž. 17, 1931 m. 5 vai. vak. 29 metų amžiaus 
Gimęs Chicago, 111.

Paliko dideliame nubudime moterį Elsie, motinų 
Kastancijų, tėvų Mykolų, 3 brolius Zigmantų, Vilimų 
ir Antanų, seserį Orių Balčaitienę, švogerkų Petro
nėlę, švogerį Juozapų ir gimines. .

Kūnas pašarvotas 534 W. 33 st. Laidotuvės įvyks 
panedėly, birželio 22. Iš namų 8 vai. bus atlydėtas 
į šv. Jurgio par. bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas įšv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę:
Moteris, Tėvai, Broliai, Sesuo ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. Mažeika, Tel. Yards 
1138.

PADĖKA V ONĖ

A. + A.
KAZIMIERAS JONKUS

Kuriu mirė Birželio 13. 1931 m. -ir palaidotas Birželio 17 
d., ir ilsis Šv. Kazimiero kapinėse, amžinai nutilęs ir negalėda
mas atsidėkavot tiems, kurie sutelkė jam paskutinį patarna
vimą. tr palydėjo jį J tą neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėdami jo prasišalinimą iš musų 
tarpo, reiškiahne giliausią padėką dalyvavusiems laidotuvėse žmo
nėms ir suteikusiems vainikus draugams: Joniškiečių kliubui, 
I’p. D. Janams, l’p. B. Waiantinams. P. J. Bur.ry. Dėkavojame, 
kurie aukavo ant šv. Mišių: l’p. K. Andrijunams, l’p. Bernadi- 
šiatns, l’p. Sobutams, dėkavojame Šv. Jurgio parap., kunigams, 
kurie atlaikė įspūdingas pamaldas už Jo sielą, dėkavojafne Pra
lotum M. L. Krušul, už puikų pamoksią bažnyčioje, kun. Šauflns- 
kui už pamokslą ant kapinių, dėkavojame grab. A. Masalskiui, 
kurs savo geru ir mandagiu patarnavimu garbingai nulydėjo jį 
į amžinastį, o mums palengvino perkęsti nuliūdimą Ir rūpes
čius, dėkavojame grabnešiams šlmano Daukanto Draugijos ir 
pagalios dėkavojame visiems dalyvavusiems laidotuvėse žmonėms; 
o tau musų mylimas vyreli ir tėveli sakome: ilsėkis šaltoj žemėje.

8t. Christinos bažnyčioje, Mt. Greenwood, III. Trečiadienį Bir
želio 24 d., 8 vai. ryte, ir šv. Jurgio parap. bažnyčioje, pirtma- 
dienį Liepos 13, 7:45 vai. ryte bus laikomas gedulingos pamal
dos už A. A. Kazimiero Jonkaus siela.

Nuliudusi: ..Moteris Elena ir Duktė Ona.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DĖL ŠERMENŲ

' I: W
i*

m •

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingą ir ramų J 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitagc Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

IŠVAŽIAVIMAS.

ŽINIU-ŽINELĖS
X Bii^ebo 14 dienų “gar

nys” apdovanojo pp. Mažei
kas, 2724 S, Ganai St., gražia 
šuneliu. Naujų pilieti priėmė 
Dr. A. Rakauskas. Motina ir 
sūnelis jaučiasi gerai.

X Marijona Kolegijos vajas
North Side. — Dr-ja Moli- prasideda visa smailumu. Y- 

nos Dievo Aušros Vartų ren- pač . tvestsaidiečiai varosi pir- 
gia išvažiavimų j Jefferson 'myn. Jie sako šiuo tarpa ci-

Tel. Canal <784

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETKIKA8

Gydo staigias Ir chroniškas Ilgas 
▼yru, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nn« 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomls ir seredomls tik 
lškalno susitarus

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Telefonas Grovehlll 820

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE R0AD
Ofiso Valandos:

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

Servdomis nuo • — 12 vai. ryto
Nedšliomls pagal sutarti.

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W.63 Street
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028

Reaidenclja 2359 So. Leavitt 8L 
Tel. Canal 2239 

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

laiškus 23 d. birželio. Vieta 
.visiems žinoma. Galima va
žiuoti Elston Avė. karais iki 

!sustoja, o paskui paimti busų 
ir važiuoti iki Central avė. 
Čia ir miškas.

ANTANAS BAGDONAS
mirė birželio 17. 1931 m. De- 
ming, N. M. 40 metų amžiaus. 
Kilo iš Anykščių Parap., Kiš
kelių Kaimo. Amerikoje išgy
veno apie 20 metų.

Paliko dideliame nuliudiute 
moterį Elzbietą po tėvais Juo- 
zaičaltė, dukterį Lilian, sūnų 
Richard, 5 brolius Joną, Da
nielių. Petrą, Alfonsą ir Mateu- 
šą ir brolienę Stanislavą, se
serį Veroniką ir gimines. Namų 
tel. Lafayettee 1196.

Kūnas pašarvotas 4 447 So. 
Fairfield Avė. Laidotuvės įvyks 
utarninke birželio 23. Iš Eu- 
delkto koplyčios 8 vai. bus at
lydėtas į Nekalto Prasidėjimo 
pąp bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pauilStdos už veUBšrto 
sielą. I’o pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:
Moteris, Duktė, Simus, Bro

liai Ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudelkis, Tel. Yards 1741.

ceriečiams nepasiduosiu, 
bo tvestsaidiečiai!

Va-

X Liepos 12 dienų Birutės- 
Chernausko daržie įvyks “Dr
augo” metinis piknikas. Dau
gelis jau iš anksto pradeda

A A
KLEMENSAS
RAUSKINAS

Mirė Birželio 19 d.. 1931 m. 
77 metų amžiaus. Kilo iš Šiau
lių apskr.. Joniškio parap., A- 
leknačio kaimo.

Paliko dideliame nubudime 
2 broliu: Joną ir Povilą, dvi 
brolienes: Julijoną ir Konstan
ciją, du pusbroliu: Kazimierą 
ir Dominiką Rautkinus, tris 
puseserese Polonią Urbonavičie
nę, Prancišką Itauskis ir Leo
norą Paugienę, seserį, dukterį 
Kazimierą Stankienę, Stankų 
Tedaušą ir daug giminių Ame
rikoje. O Lietuvoje brolį Juo
zapą Ir seserį Oną.

Kūnas pašarvotas 1712 N. 
tVood st. LaMeMuvės (vyks bir
želio 22, 1931 m. Iš namų 8 
vai. bus atlydė** į šv. 'Mykolo 
par. bažnyčią, kurioje įvyks ge 
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Šv. Kazi/niero kapines.

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

Nutautę Broliai, Brolienės Se
serys Ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grab. 

S. D. Lachawlcz, Tel. Roosevelt 
2515.

GRABORIAI:

J. F. RADZHIS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

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

OFISAM
688 West 18 Street 
Telef. Canal* 6174 
SKYRIUS: 8238 8. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 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

O f 1 • a a

4603 So. Marshfield Avenue
Tai. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talrnan Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
Chicago, UI.-I

Įj.rAJ

Tel. Prospect 1157

DR. JOHN N. THORPE
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

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

Ofiso Tel. Victory 6893 

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 S. HALSTED ST.
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak. 

Nedėliomls Ir šventadieniais 10-12

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Office: 4459 S. Califoruia Avė.
Nedalioje pagal sutarti.

Phone Lafayette 9710

DR. F. S. SZYMGZAK
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

4454 SO. VOGI) STREET
Vai.: 1 — 4 v. v. ir 6:30 — 9 v. v.

Ofiso Tel. Cicero 49,
Namų Tel. Lawndalo 1342

DR. A. T. KING
DENTISTAS 

4930 West 13 St. Cicero, III. 
Gas Ir X-ray 

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

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. I. STRIKOL'IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po nura. 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

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. IIALSTED STREET 
Va).: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

ruoštis. Tikietų galima gauti 
! ‘ ‘ Draugo ’ ’ administracijoje 
arba pas Federacijos narius.

OFISAI:
4901 — 14 St. 2934 Washington 
10-12. 2-4, 7-9 12-2. 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 9(2 Tel. Kedzle 2460-2451

DR. S. A. DOVYIAT»
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X Cicero State Bank direk
toriaus p. Drugeikos motina

Rezidencija 
4729 tVeat 12 PL 
Tol. Clcreo 3888

Tel. Hemlock 8709

Rez. Tel. Prospect 0619

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6165 South Kedzle 
Rez. eS22 S. Wihpple

Julijona Durgeikienė buvo su.vai. 2-4, 7-9 v. v. išskiriant Ket.
Į negalėjusi, bet, dėka Dr. Ra-j--------------------------------------
kausko rūpesčiui, žymiai sus
tiprėjo.

X West Side jaunimas Vy
čiai stropiai ruošiasi į Vyčių 

J Dienų, kuri įvyks AVaukegan,! 
1 Ilk, liepos 4 dienų.

A. L. DAV1D0N1S, M. D.
4919 80. MICHIOAN AVENUE 

Tel. Kenwood 6107 
Valandos:

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

Apart šventadienio Ir ketvirtadienio

Sekminių antrų dienų i Pa
žeriu ežerų (Vilkaviškio ap
skr.) ėjo žuvauti batsiuvys 
Urbantaitis. Jis sirgo nuoma
rio liga, todėl užėjus antpuo
liui, paskendo. “M. L.”

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. Ir Rez. TeL Hemlock 2874

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

Vai. 9-12 rytais; 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vai.: 2-6 po plet Utarn. Ir Subat 
2-8 vak. šventadieniais pagal sutarti

AKIŲ GYDYTOJAI:
DENTISTAI

Nedėliomls
Susitarus

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 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0036

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausta 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2616 arba 2516

2314 W. 23rd Ph, Chicago
SKYRIUS

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

DR. VAITUSH, OPT.
Phone Boulevard 7042

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

Arti 47 Street

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

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

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

Nedėlloj pagal sutarti

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė Jdažl koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7683

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą kuris 
eetl priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšt]. Nutmu 
cataractus. Atitaisau trumpą rsgya- 
tę ir tolimą regyste.

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

Speclale atyda atkreipiama moky
klos valkučiaina

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va- 
I kars. Nedėliomls nuo 10 ryto iki 12 
‘ po pietų.

KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiaa kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tat Canal 1222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampu Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 iki 13 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Beredoj pagal sutarti

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6653

DR. P. Z. ZALATORIS
t

Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Arteslan Avė. 
Valandos 11 ryto Iki 3 po pietų

6 iki 8:30 vakare

J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VEDĖJAS
1650 West 46th St.

Kampas 44th Ir Paulina BUk 
Tel. Boulevard 6292 - 8413

Nelindimo valandoje kreipkitės 
prie manęa patarnausiu simpatiš
kai. maadaglai. gerai Ir pigias 
negu kitur. Koplyčia dėl termosų 
dykai.

TeL Tardš 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ BPECIALIOTAfl

Ofisu ir Akinių Dirbtavi
756 West 35th SL 
Kampu Halsted St. 

Valandų: nno 10—4; nuo 8—8 
Nedaliomis: nuo 10 iki 12.

Boulevard 7589
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

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

Rez. Tel. Midvvay 5512

DR. R. G. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Canal 1713
Valandos: 2 Iki 4 p, p. Panedėllaia 

Ir Ketvergais vakare

Tel. Cicero 1269

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien nuo 19 v. ryto Iki t 
▼ai. vakare

Nedėliomls pagal su tart]
4847 W. 14 ST. Cicero, I1L

Tel. Lafayette 6820

Rez. Grovehlll 2949

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-Ray & Gas
4193 ARCHER AVENUE

Vai.: 9-9 Nedėlloj pagal sutari]

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų tr Vyrų Ligų , 
Vai.: ryto nuo 19—12 nuo 3—4 d«

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomls 10 iki 12 

Telef. Midway 2880

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezldencilos Tel. Plaza 1299

VALANDOS:
Nuo 19 Iki 11 dieną 
Nuo 2 Iki S po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 19 iki 11 dieną
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JUBILIEJINIS AUSROS VARTŲ PARAPIJOS

Nedėlioj, Birželio — June 21, 1931
NAUJAME VYTAUTO PARKE

(Tarp So. Cr.awford ir Cicero Avė. Už Šv. Kazimiero Kapinių).

I K N I K
Piknikas prasidės 10 vai. ryto. Bus gera muzika. Įdomus sportas ir Šim

tai kitokių pramogų.

Visus Parapijomis, Visus Biznierius, Profesionalus, Visus Old Timerius, Svečius iš kitų kolonijų Širdingai kviečia atsilankyti. KLEBONAS ir KOMITETAI.

“DRAUGO" EKSKURSIJA
«■

“Draugo” ekskursijos gru
pė iš 15 žmonių atvažiavo į

Gegužės 28 rytų 8 vai. į 
JGaipėdų laivu “Vestula” at- 
jrvko pirmoji žymesnė šiais 
metais lietuvių ekskursija. 
Ekskursijų uoste sutiko šau
lių vadovybė su Klaipėdos 
šaulių būrio orkestru. Atkelia
vusius svečius šaulės apdo
vanojo gėlėmis, o ekskursijos 
vadų Zdankų apjuosė tautiš
ka juosta. Svečiams Viktorijos 
viešbuty buvo surengtos vai
šės,

Šaulių rinktinės vardu juos 
pasveikino jos vadas p. Bru- 
velaitis. Paskum juos ypatin
gai nuoširdžiai pasveikino 
pi al. Maciejauskas, kuris dau
gelį atvykusiųjų pats pažino
jo. Jis ypač. išradinėjo, kad 
Amerikos lietuviai netikėtų, 
jog bloga Lietuvoj gyventi. 
Čia viskas sparčiai auga, pa
žanga žymi, žmonės nuoširdus.

Ekskursijos vardu sutiku
siems nuoširdžiai padėkojo

jos vadas p. Zdankus ir dar
bininkų atstovas p. Kudirka.
Ta proga į susirinkusius pra- j Kaunu ir iš čia išvyko į Su
kilo dar Amerikos lietuvių mo valkų kraštų. Į Kaunu užsu- 
terų veikėja
kuri džiaugėsi

p. Sriubienė, Į ko tik 3-4. Į Pilviškius nuva- 
dideliais šau- žiavo broliai Kudirkai ir kiti

,lių nuopelnais vaduojant sa
vąjį kraštų, ir Klaipėdos kraš-

svečiai pas savo gimines.

Ekskursijos vadas p. Zdan
io šaulių rinktinės pirminin- kus']ik() dar Klaipėdoj. Šio- 
kas p. Vanagaitis. (mįs dienomis į Kaunu vis at-

1 Atvykusieji, pagerbdami;važiuoja iš Amerikos po ke- 
(kritusius už Klaipėdos krašto lis žmopes. Jie vyksta dau- 
'atvadavimų, jų kapui papuoš-įgiausia pavieniui.
ti sumetė kelis šimtus litų. j 

[Vėliau visa ekskursija aplan- į 
l kė jų kapų ir įsirašė į garbės i 
knygų. ,

Su ta ekskursija parvažiavo
iš viso apie 80 žmonių. Žymi 1 Šv. Kazimiero Akademijos 
jų dalis tikisi visų laikų Lie- 'Rėmėjų Dr-jos Centro susirin-I
jtuvoj pasilikti ir čia įsigyven-Ikimas įvyks sekamdieny, bir-

vyks birželio 21, 1931, svetai
nėje, tuoj po sumos. Visi kvie 
čiami atsilankyt, nes bus 
svarstoma parapijos reikalai, 
kurie visiems turi rūpėti. Tai
gi visi atvykite į susirinkimų.

P. R.'

mų sekmadieny briželio 21, 
visi choristai 10 vai. ryte pra
šomi susirinkti prie 69 St. ir 
Wasbtenaw. Iš ten vyksime 
į pasilinksmino vietų.

Komisija.

(“I. D.”).

PRANEŠIMAI

želio 21, 2 vai. po pietų Vie
nuolyne. Visų skyrių atstovės

ti.I
Tarp parvykusių yra keli 

žymesni biznieriai ir pramo-i prašomos suvažiuoti.
.'nininkai, gabi plunksnos dar-{ Valdyba.
bininkė p-lė Apelė Stašaitė ir ; ------------
eilė kitų žymesnių Amerikos i North Side. — Parapijos 
lietuviij veikėjų. 1 pusmetinis susirinkimas į-

Bridgeport. — I>. L. K. Vy
tauto draugija laikys mėnesi
nį susirinkimų sekmadieny, 
birželio .21 dienų, 12 vai. Chi- 
cagos Lietuvių Auditorijos 
svetainėj. »

Nariai būtinai dalyvaukite, 
nes turime svarbu} reikalų 
svarstymui. Taipgi nepamirš
kite apsimokėti savo mokes
čius. Neapsimokėjus šiame su
sirinkime, nustosite draugijos 
teisių, kaipo narys.

P. K., nut, rašt.

NEBŪKITE SUKLAIDINTI GANDI)

I Town of Lake. — Labda- 
: ringos Sąjungos 1 kuopos su
sirinkimas įvyks sekmadieny-I
je, birželio (June) 21 d., 1 

Į valandų po pietų, Šv. Kry- 
jžiaus parap. kambaryje. Visi 
kviečiami atsilankyti ir naujų 
narių atsivesti.

Valdyba.

Marąuette Park. — Moterį} 
Sųjungos 67 kp. laikys susi
rinkimų birželio 22 d., para
pijos svetainėje, '68 St. ir 
Wasbtenaw avė., 7:30 vai. 
vakare.

Visos narės kviečiamos da
lyvauti.

1 Valdyba.

, Bridgeport. — Moterų Są- 
jungos 1 kp. rengia piknikėlį 
sekmadieny birželio 21 d. 
Marąuette Parke. Prasidės 1 
vai. po pietų. Vieta graži. Į- 
.žanga veltui. Pietus 50c. BusI
įvairių valgių ir užkandžių. 

,Visi prašomi atvykti.
Valdyba.

sirinkimas įvyks 24 d. birže
lio, Aušros Vartų parapijos 
svetainėje.

Visų kuopų ir dr-jų atsto
vai prašomi skaitlingai daly
vauti. Yra svarbių reikalų 
svarstymui. Taipgi prašome 
visų kuopų atsivežti pinigus.

Valdyba.

Tel. Downers Grove 1395
BENEDIKTAS MOTUZAS
Ogden & Venard avės 

Downers Grove, III.
Turim gražių užeiga, užlai- 

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

ĮVAIRU8 PARDAVIMAI
Dėžių dirbtuvė siuto malki) po $4 

už vežimą.
Yards 5055

Jei norit pinigų pada.ryt, tai pla
kit dabar bizni. Pelningą vieta — 
95 ir Kean avė.. South Weat kam
pan netoli Tautiškų kapinių

BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVINO 

-----, j Local & Long Distance Re»noval

Olaells ir mažm. gėlių- biznis, 5 
greenhouses, šapą ir gyv. nam. Pi
giai už eash, arba mainysim. Wilek 
Florai Gardens, 10272 Grand avė., 
arti Manheim Rd. Franklin Patk, III.

Bresinė lova, pilno salzo, pilnas 
rleš. medžio valgomosios setas, 8 
šmotai. Duok pasiul, 7312 So. Green 
st. 1-mas floras užp.

Gaso stotis Ir Lunch room, Wau- 
kegan Rd. & Church St. Morton Gro
ve, III. tinka vaisių, gėlių ir dar
žovių staųdui.

Ijabd. Sąjungos Centro su-
Parsiduoda dėl ligos elektrinė šiu

šių taisymo šapa. Pigiai, 2822 No. 
Ashland Avei.

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

MES ESAME ATDARI 

BIZNIUI Kaip Paprastai

Šis bankas pasiliks ištikimas 

jūsų interesams

Pranešimas. — Duodama 
žinoti, kad 47 Street Meat 
Market, kuris randasi po 
nuni. 1814 W. 47 St. parėjo į 
lietuvių rankas. Užlaikoma 
pirmos klesos šviežios ir rū
kytos mėsos.

Marąuette Park. — Para
pijos choras turės išvažiavi-

NEPRIKLAUSOMAS BANKAS NĖRA SUSIVIENIJĘS

DIREKTORIŲ TARYBA:
Wn.UAM B1UETZKE X 

Prezidentas
SAMFJBL J. I'EINriEllO 

Fclnb. r« and Kahn. (l.b'zis ir Mi talai 
V. SI. HEHKMANN 

Gi o. IliTrman and t'o, A pdrandn 
A. H. HlTCHINSON

Continental ScAle YVorks
FRANK R. KARGE 

Karge Cut Stone tt’orks, .Ine. 
MICHAEL MAIŠIU,
Itetlreil — Director

f
I

II. M. O’CONNEU.
Vien-Prezidentą.s. Kasteriąs 

I,EONĄ UI) C. REIK 
I.itslngcr, Healy and Reld. Advokatai

A. I,. STRACHAN 
A. L. Straehan and Soti 

Anglys Ir Statybos Medžiaga 
.1. W. UTESCH. SR.

Apdrauda
BERNARO W. \VILLARH 

Wnrk-Beaeon Steel Fumiture Company 
l)R. WM. H. ZIKRVOGEL 

Denttstas.

Marąuette Park 
State Bank

6314-20 So. Western Avenue.
Aštuoniolika Metu Ant Šio Paties Kampo

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLBY 
PRODUCTS 

OI sėlis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

, Perkame seną auksą, bridgework, 
• deimantus. Herman Frank,, 5 K.

\Vabash avė. Rmi 1211.

Cash už seną auksą, jewelry, si
dabrą, deimantus. Mr. Alper, 4743 
Rroadway. Rm. 530.

Pet Shop, pigiai, (st. 10 metų. 
86 50 puiki vieta. Gyv. kamb. pigiai 
3913 Shertdan Rd.

Barbame, gera vieta, pelninga. Už 
pusę kainos. Priežastis — kiti biz
niai. S. O. Keltner, 137 So. Jefferson, 
Peoria, III.

AUTOMOBILIAI

WILLYS KNIGHT 
WILLYS 6 IR 8

Taipgi didelis pasirinkimas vartotų 
karų už labai mažą kainą. Norėdami 
pirkt pigiai gerų karų kreipkitės t 
mus. Taisymo skyrių veda gerai pa-

Beauty Shop. pigiai, išvažiuoju, se
nai (steigta. Greit pard. Emllle, 4756 
Fullerton Avė. Spaulding 3868

Delicatessen Grocery, ice cream, 
kendės, geri kamb. pigi randa. Pi
giai. 2507 W. 59 St. Hemlock 4342

REAL ESTATE

ĮVAIRUS K0NTRAKT0RIAI tyręs mekanlkas J. MENZOR

M. ĮIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau (vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6626

Telef. Republic 6696

D. GRICIUS
GF.NERALIS KONTRAKTOR1U8 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prielnamlauslos.

2452 WEST 69th STREET

Phone Vlrglnla 2064

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
4556 S. ROCKYVELL ST.

m7yuszka
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patarnau
siu kuogerlauala.

4426 So. Western Avė.
Tel. Ijafayette 8227

ftapos Tetef. 
Hemlock 2167

Namų Telef. 
Republic 6611

JOHN YERKES
Plumbing A Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamo*
2422 WEST 69th STREET

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
MeR permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Mūru patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

White Sox Motor Sales
A. Jankaitis pardavėjas 

S. Rumcitaks savininkas
610 WEST 35 STREET

Tel. Yards- 0600

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 

prašau atsilankyti ir pamatyti nau
jus 1931 NASH automobilius su vė
liausios mados automatiSkals (tai
symais, sport Royai tekiniais ir ki
tais ištobulinimais, kokius tiktai 
NASH tajp gali (rengti ui tokias 
prieinamas kainas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avenue

Lafayette 2082

4?IHKIEWlCZ&(g-

WEST SIDĖS LIETUVIAI
Jei jūsų automobilius reika
lauja pataisymo, tai atvežkite 
jį pas mus. Mes išanksto ga
lime pasakyti, kiek jums at- 
seis. Geriausias darbas garan
tuotas. Kainos prieinamos. 
Spešel&s — 5 gal. 100% Penu 
Oll $2.75.

BENNIE'S AUTO REPAIR 
SHOP

2444 West 22 Street j 
BENNIE r. DIRŽIUS, Sav. 
Biznio Tel. Roosevelt 3365 į

Namų Tel. Oioero 6372

CONTRACTORS

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se 

ons priimu į mainus.
| 2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

TIKRAS BARGENAS
Gražus 2 flatų muro namas 

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

Tel. Republic 5551
6 kamb, namas. $2,400 arba už 

geriausią pasiūlymą. Nedaug (nešti. 
6410 Shields Avė.

Pigiai $2.400 eąulty už $1,000. 6 
kamb. plytų bung. Getru transp. 6114 
■ 30 PI. Berwyn, Iii.

DELAVAN BARGENAS, 3-8 kamb. 
$660 ir aukščiau, 4 pasirinkti. Ge
ros išlygos. Visi pag. I. F. Pomey. 
Delavan, Wis., South Shore.

6 kamb. plytų bung. k. v. A, tal- 
llų maudynė, spalvuotas plum., g-vė 
Išbr. Ir Išmok. $7,600, mažsl (mokė
ti. Likusi, kaip renda. 6346 Hender- 
aon St.

Pigiai 6 kamb. namas, su pag., 
Išmokėta, mažai (mokėti. Sav. Iš
važiuoja. Sav. vietoj, 4*06 Drum- 
mond PI.

Eųulty naujam* 6 kamb. plytų 
bung. $660 greltafcn pardavimui. 9233 
Bleckstone avė. Kreiptis vak. ar ned.

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nuslunčiame pinigus Lietu

von paštu ( dvi savaites, tele
gramų ) dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
| Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome (galiojimus ir visus 

legallikus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų ir 
antrų morglčių.

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

$$$ DOLLAR SAVINOS, 
BUILDINO & LOAN

ASS’N $$$
“LIETUVIŲ 8PULKĄ”

6812 So. Wentem Avenue 
įmokėti pinigai ant knygučių

neša nemažlaus kaip, 6% ant 
pareikalavimo 4% ( metus.

Pradėklt taupi n ti pinigus da
bar saugiai ir pelningai.
K. J. Macke (Mačiukas)

Spulkos sekretorius Ir Vie
šas Notaras (Notary Public).

Padarom pirkimo, pardavimo, 
skolinimo notas, liaus, kontrak
tus ir kitus llgališkus dokumen
tu* atsargiai ir pigiai.

Apdraudžiam (Insurance) na
mus, forničius, stiklus ir au- 
totnobiliua tvlrčlauslose Kom
panijose.

Kviečiam persitikrinti.

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




