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Hooveris Tikisi. Franci ją Pripažins Jo Sumanymą
EUROPOS VALSTYBĖS SVEIKINA 

PREZ- HOOVERIO ŽYGIUS
Francijos Kabinetas Posėdy

ITALIJOJ ATNAUJINTOS PROCESIJOS

GAL PASISEKS PATRAU
KTI SAVO PUSĖN

EUROPA DŽIAUGSMIN
GAI SUTINKA SUMA

NYMĄ
AVASHINiGTON', birž. 23. 

— Prezidentas Hoover reiškė 
nuomonės, kad Francija vis
gi palinksianti i jo sumanv-i 
mų nutraukti karo skolų mo
kėjimų vieneriems metams.

Gauta, žinia, kad be Fran- 
cijos dar ir Belgija priešinas 
prezidento Hooverio sumany
mui.

FRANCIJA PRIEŠINGA 
HOOVERIO SUMANYMUI

PARYŽIUS, birž. 23. — ’ 
Francija pasisako esanti prie-, 
šinga prezidento Hooverio su-' 
manymui nutraukti karo sko-' 
lų mokėjimų vieneriems meta-j 
ms.

Ministerių kabinetas šiandie 
turės nepaprastų posėdį ir ga
lutinai išspręs šį klausimų.

JOKIŲ KONFERENCIJŲ

IVASHINGTON, birž. 23. 
— Iš Europos parėjo žinių, 
būk tenai kai-kas sumano šau
kti tarptautinę konferencijų 
svarstyti prezidento Hooverio 
sumanymų.

Valstybės sekretorius Stim- 
son paskelbi;, jog šiuomi klau
simu neleistinos jokios konfe
rencijos.

LONDONAS, birž. 22. — 
Prezidento Hoover sumanymų 
vieneriems metams nutraukti 
karo skolų mokėjimų Europos 

valstybės sutinka nepapras
tai džiaugsmingai. Ypač Vo
kietija pradžiugus. Nes jai 
vieneriais metais liktų apie 
350 milionų dolerių, kų turi 
išmokėti Francijai ir kitoms 
valstybėms.

Tik viena Francija į tai la
bai šaltai atsineša. Francija 
ligšiol geruosius laikus turi 
Vokietijos lėšomis. Negauti 
karo atpildymo nors vienerius 
metus, jai daug reiškia. Fran
cija priešinga gelbėti Vokie
tijai.

Prezidento Hooverio suma
nymo pagrinde yra dar kitas 
svarbus dalykas. Prezidentas 
nori, kad šio moratoriumo lai
ku Europos valstybės ne tik 
nutrauktų ginklavimųsi, bet 
dar sumažintų išlaikomas ka
riuomenes.

HOOVER APTURI 
SVEIKINIMŲ

KARO SKOLŲ NEMOKĖTI 
VIENERIAIS METAIS

AVASHINGTON, birž. 22. 
— Prezidentas Hoover pas
kelbė pareiškimų, kad Ameri
kos vyriausybė pasiūlo viene
riems metams nutraukti visų 
karo skolų mokėjimų.

Pirmoje vietoje einasi apie 
palengvinimų Vokietijai paki
lti iš ekonominio persilauži
mo.

Prezidentns Hoover pasiūlo, 
kad šis sumanymas kuoveikiau 
būtų svarstomas ir, jei priim
tinas, greitai vykdomas.

Šio žygio prezidentas ėmėsi 
pasitaręs su politinių partijų 
vadais, kaip praneša, remia 
prezidento sumanymų.

SOFIA, birž. 23. — Bulga
rijos vyriausybė pralaimėjo 
parlamento atstovų rinkimuo
se.

KAIP NAIKINAMI KORNŲ GRĘŽĖJAI

Arlington, Mass., vyriausybė išlaiko komų gręžėjo 
(vabalas, kurs naikina kornus) stotį, kurioje ieškomos 
priemonės naikinti gręžėją. Specialistai surado vieną pa
razitą, kurie smaugia gręžėjus, Šioj stoty išlaikoma milio- ; 
n,ai gręžėjų. Juos novyti atliekami įvairiausi bandymai. •

ITALIJOS KATALIKAMS 
LEISTA PROCESIJOS

ROMA, birž. 22. — Bažny
tines procesijas Italijoj kituo- 
met sulaikė Šventasis Sostas, 
kada Italijos vyriausybė pa
kilo kovoti katalikų .organi
zacijas. Procesijos sulaikytos 
pirmoje vietoje dėlto, kad fa
šistams nedavus progos pulti 
katalikus.

i
Vakar Šventasis Sostas nu

ėmė tų draudimų ir visoj Ita
lijoj katalikai turėjo iškilmin
gas procesijas, daugiausia šv. 
Antano pagarbai. Draudimas 
nuimtas prašant vyskupams.

WASHINGTON, birž. 22. —17 I
Nutraukti karo skolų mokėji
mų vieneriems metams suma
nymas vra sveikinamas. Pre
zidentas Hoover sveikinimų 
apturi kaip iš Europos, taip 
iš kitų pasaulio dalių ir iš 
šios šalies.

VVASHINGTONAS IR 
MOKYKLOS

CLEVELAND, O. — Moks
lo metus užbaigiant John Car- 
roll Universitete kalbėjo Dr. 
George Johnson iš Amerikos 
Katalikų Universiteto, Kata
likų Gerovės Konferencijos 
Auklėjimo departamento dire
ktorius ir Katalikų Švietimo 
Sųjungos generalinis sekreto
rius. Kalbėjo apie šios šalies 
centralinę vyriausybę ir mo
kyklas.

Jis nurodė šios šalies auk-•
Įėjimui du rimtu pavoju. Vie
nas tų pavojų — tai noras 
sufederalizuoti visaa šaly mo
kyklas, būtent, visas mokyklas 
paVesti Wa8hingtono vyriau

CHICAGO JE

RAGINA NEATSIMESTI 
NUO ISPANIJOS

BARCELONA, birž. 22. — 
Ši Katalonijos miestų aplankė 
Ispanijos užsienių ministeris 
A. Lerroux. Vienam skaitlin
gom susirinkime jis karštai 
ragino kataloniečius neatsime- 
sti nuo Ispanijos ir tuo būdu 
neardyti Ispanijos respubli
kos.)

sybės žinybai. Kitas pavojuR, 
tai be tikėjimo vaikų auklėji
mas šios šalies mokyklose.

Šalies konstitucija garan
tuoja kiekvienai atskirai val
stybei rūpintis nuosavomis 
mokyklomis. Nežiūrint to, fe
deralinė vyriausybė, geriau 
pasakius, Washingtono biuro
kratija, deda visų pastangų 
mokyklas paimti nuosavon glo
bom Jau senai iškeltas suma
nymas įkurti naujų preziden
to kabinete departamentų, ku
rio priešaky būtų auklėjimo 
sekretorius. Katalikų ir kita
tikių organizacijos kol-kas sė
kmingai protestuoja. Bet ne
žinia, kaip ilgai bu8 klauso
ma šių protestų.
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POLICIJA VEDA TAR
DYMUS

Policija ir išdalies gaisri
ninkai veda tardymus rasti 
priežastį, iš ko kilo sprogimas 
sekmadienio ryte, kada ap
griauta didelė Great Atlantic 
d; Pacific Tea Co. krautuvė.

KŪDIKIS ĮKRITO Į VER
DANTĮ VANDENĮ

Marie De Rosa, 19 mėnesių, 
1111 Vernon Park place, mirė 
ligoninėje. Namie ji įkrito į 
verdančio vandens kubiliukų.

SUŽEISTA 7 ŽMONĖS

J Vakar vienas automobilius 
PENNSYLVANIJOJ NUŽU-' susikūlė į gatvekario stulpų

DYTAS ANGLEKASIS 
STREIKININKAS

PITTSBURŪH, Pa., birž. 
23. — Anglekasių streikininkų 
kovoje su šerifo pagelbinin- 
kais vienas streikininkas nu- 
žudvta-s ir 8 sužeista.

Tai įvyko Wildwood mies
tely, kur streikininkai turėjo 
jiems teismo uždraustas vaik
štynes

Dirižablį Chicagoje Pagavo 
Didelė Vėtra

Chicagos padangėmis kelin
ta diena skraido nedidis zep- 
pelino rūšies dirižablis “May- 
flower”, prigulįs Goodyear 
Zeppelin kompanijai.

Vakar pavakarėje šiaurinė
je miesto dalyje jis ramiai 
skraidė. Jame buvo trys žmo
nės.

Staiga kilo didelė vėtra ir

dirižablių pradėjo mėtyti kai 
kokių pūslę.

Jis pasuktas į Curtiss sto
tį. Mačiusieji sako, kad jo mo
torai sustoję veikę įr vos ne
nukrito ant namų.

Galų-gale jam pavyko pa- 
1 siekti Curtiss laukų kur ir pri
kabintas. Bet tuo ląiku jau 
buvo praūžusi ir vėtra.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

140,000 LT. ŠIAULIŲ 
MUZIEJUI STATYTI

mui apsakė daug įdomių da
lykų, kuriuos dėl vaizdumo 
dar parodė paveiksluose. Pav- 

Valst. taupomoji kasa, sa- kai tuo buvo labai patenkinti 
vivaldybių departamentui ga- Pr 3ll buvo pilnutėlė maža

ties 92 gat. Calumet upės til
tu. Sužeista 5 žmonės.

Kitam atsitikime ties Lin
coln parku automobilius' susi
kūlė su gatvekariu. Sužeista

■ * 
du važiavusiu dentistu.

ATEINA KARŠČIAI

Iš oro biuro praneša, jog 
į Chicagų gryžtų dideli karš
čiai. Spėjama, kad rytoj čika- 

Allegheny klony streikuojaP“5’™ TėI Prakai‘"°-

rantavus, Šiaulių miesto savi
valdybei paskolino 140,000 lt. 
muziejaus ir viešosios biblio
tekos rūmams statyti. Tų pl- 
nigij rūmams pastatyti esu 
permaža, bet Šiaulių savival
dybė tikisi visuomenės para
mos. Šiaulių kraštotyros drau
gija jau turinti 40,000 pasiža-

“ Saulės” salė. a P. B.

LIETUVOJ RINKIMUOSE 
PAŽANGOS DARO TAU

TINĖS MAŽUMOS

dėjimų. ‘P. B. M

BLOGAI PLIKAKAKLĖMS!

apie 15,000 anglekasių.

ISPANIJA NORI NAUJOS 
SUTARTIES SU VA

TIKANU

MADRIDAS, birž. 23. — 
Ispanijos respublikos konsti
tucijos 8utaisymo komisija iš
kelia sumanymų su Vatikanu 
padaryti naujų sutartį (kon
kordatų).

MIRĖ BUVUSIS FRAN
CIJOS PREZIDENTAS

PARYŽIUS, birž. 23. — 
Mirė butusis Francijos pre
zidentas C. A. Fallieres, 90 
metų amžiaus.

5 ŽUVO, 7 SUŽEISTA

BRINDISI, Italija, birž. 22. 
— Du bombiniu orlaiviu (hy- 
droplanu) susikūlė neaukštai 
ore. 5 naujokai lakūnai žuvo, 
kiti 7 sužeistą.

ĖMĖ KILTI KAINA 
ŠĖRAMS

34-

KUNIGŲ REKOLEKCIJOS

St. Mary of the Lake Se
minarijoj, Mundelein, III., pra 
sidėjo metinės kunigų rekole- 
kci’jos. Tęsis dvi savaiti.

NAUJA TELEFONŲ 
KNYGA

Telefonų kompanija atspau- 
zdino naujų telefonų adresų 
laidų (knygų). Tai vasarinė 
laida. Padaryta apie 225,000 
pakeitimų.

Panevėžio Šen. bažnyčioje 
kun. Vaitiekūnas įsakė, kad 
madistės, eidamos bažnyčion, 
tinkamai apsirengtų; pamatęs 
pusnuogęs iš bažnyčios paša- 
linsiųs, nes plikieji aprėdalai 
ne tik yra priešingi estetikai, 
bet ir piktina žmones. Jau.ma
tos daugelis mergelių, kurioš 
atėję bažnyčion plikus kaklus 
nors su špilgutėms užsegioja. 
Sveikintinas reiškinys, nes gal 
nustos' mergelės su sporto rū
beliais eiti bažnyčion, ir tas 
daug gražiau atrodys.P. B.’

KAUNAS, birž. 22. — Pra
eitų savaitę Lietuvos miestų 
(municipalitetų) mkimuose pa 
žangos atliko tautinės mažu
mos.

Pavyzdžiui, pačiam Kaune 
iš 24 tarybininkų išrinkta tik 
12 lietuvių. Likusieji gi 7 žy
dai, paskui lenkų, vokiečių ir 
rusų blokas.

Tai įvyko dėlto, nes dauge
lis katalikų nedalyvavo rinki
muose.

I I
BURESCH SUDARĖ 

KABINETĄ

VIENNA, Austrija, bįrž. 22. 
— Prelatui Seipel nepavyko 
sudaryti kabineto. Kabinetų 
sudarė Žemesniosios Austri

jos gubernatorius Dr. Bpre-
sch.

KLAIPĖDOS SVEČIAI

NUŠAUTAS UNIJOS 
VIRŠAITIS

Nežinomi piktadariai nužu
dė “Motion Picture Opera- 
tors’” unijos “biznio” viršai
tį Jacob Kaufman. Vedami 
nuodugniausi tyrinėjimai.

NEW YORK, birž. 23. — 
Kada prezidentas Hoover pa
skelbė karo skolų mokėjimo 
nutraukimų vieneriems meta
ms, vietos biržoje tuojaus pa
šoko kainos įvairiems Sėrams.

Tas pat yra Londone, Ber
lyne ir kitur.

PARINKSIĄ ŽINIŲ 
SEKRETORIUI

PARYŽIUS, birž. 22. — A. 
J. Valstybių ambasadorius 
Francijai W. E. Edge paskel
bė, kad jis vykstąs į Varšavų, 
Lenkijoj, ir su ambasadorium 
Lenkijai J. N. VVillys apke
liausią visus Lenkijos pasie
nius. Sako, jiedu parinksią 
kažkokių reikalingų žinių at
vyksiančiam į Europą Am. J.

Liepos pabaigoj ketina at
vykt į Panevėžį dar pirmų 
kart Klaipėdos krašto b. suki
lėlių komiteto pirmininkas ir 
M. Lietuvos patrijarkas M. 
Jankus, žymus visuomeninin
kas Bruvelaitis, Liorentas ir 
dar gal vienas. Jie važinėja 
po Lietuvą pranešdami apie 
Prūsų lietuvius ir Klaipėdos 
kraštą. Sveikiname 1 “P. B.”

IŠ TOLIMŲJŲ KRAŠTŲ

17-V. “Saulės” salėje įvy
ko pavasarininkų Senamiesčio 
kuopos susirinkimas, kuriame 
kun. Vaitiekūnas rodė (per le
mpą) paveikslus iš 'Afrikos, 
Azijos ir kitų tolimųjų kraštų. 
Mat, jia nesenai po Tuos kraš-

Valstybių sekretoriui Stimson. tus važinėjo ir iš ten jauni-

BEDARBIS APTURI 
63,000 DOL.

ST. CHARLES, III., birž. 
22. — Ilgų laikų neturįs dar
bo D. Dunharn gavo praneši
mų iš New Yorko, kad ten mi
ręs vienas gydytojas jam pa
likęs 63,000 dolerių turtų.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Nepastovus oraa; 
pramatomas lietus, griausti
niai; šilčiau.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.86 
Francijos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23 
Belgijos 100 belgų 13.91 
Vokietijos 100 mrk 23.83 
Šveicarijos 100 frankų 19.27
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Ne visos mažumos yra Lietuvai ištikimos. 
Lietjpvos lenkai žiūri į Varšuvos pusę, daug 
jų laukia, ar neateis kas iš rytų pusės jų “iš
vaduoti”, kaip Vilniaus kraštas buvo “išva
duotas”. Vokiečiai veržiasi į Lietuvę tuo 
tikslu, kad ekonominiai ten įsistiprinus ir 
kad politiniai įtakos valstybės viduje turėjus.
O žydų tarpe yra nemažas skaičius su Mask
va santykius palaikančių. Jei ligi šiol iš ty 
tautų pusės buvo pavojaus, kada jos Lietuvo
je neturėjo privilegijų, tai dabar tas pavojus 
yra didesnis, nes tos grupės miestų valdžių 
į savo rankas paima.

Rinkimai, žinoma, būtų išėję daug go- nGs 
riau, jei visos politinės partijos jose būtų da
lyvavusios. Bet demokratinės partijos juose 
dalyvauti negalėjo, nes aiškiai matė, kad rin-

Sveikata - Laimės Šaltinis
'Rašo Dr. A. G. Rakauskas — • ■

CENTRAUNt (FOCAL IN 
FBKOUA — DAUGE

LIO LIGŲ PRIE
ŽASTIS.

I
(Pabaiga)

Tonsilai
labai dažnai 
yra oentrali- 

infekci-
jos šaltiniai.
Nors, gydy

DIENOS KLAUSIMAI

TAI BENT RINKIMAI.

Praeitų, savaitę Lietuvoje buvo miestų 
savyvaldybų rinkimai, kuriuose, kaip spauda 
praneša, žydai, lenkai, vokiečiai ir kiti 
svetimšaliai laimėjo didžiumų. Pačiame Kau
ne iš 24 miesto valdybos narių, lietuviai te- 
laimėję tik dvylikę vietų, o kitas žydai, len
kai, vokiečiai ir rusai. Šiauliuose žydai laimė
ję didžiumų. Kituose miestuose irgi panašiai0
rinkimai išėję. ,, . - . ' • :±;.

Kad Lietuvos miestus dabar valdys žy
dai, lenkai ir vokiečiai, ačiū tautininkų vy
riausybei, kuri rinkimų įstatymus taip pa
keitė, kad nei viena iš demokratiniai nusitei
kusių Lietuvos politinių partijų miestų savy
valdybų rinkimuose dalyvauti negalėjo ir ne
dalyvavo dėl to, kad keičiant įstatymų, vy
riausybė prasilenkė su Valstybės Konstituci
jos dėsniais. Laikantis tautininkų pataisytojo 
įstatymo, balsuoti į savyvaldybas tegalėjo tik 
tie piliečiai, kurie yra namų savininkai, įino- 
nininkai, vald. Darbininkai, ar šiaip jau 
miestų gyventojai, kurie jokių nuosavybių ne
turi, negalėjo balsuoti. Jiems toji teisė buvo 
atimta. Ir dėl to netenka stebėtis, jei miestų 
valdžia patenka ne į lietuvių rankas.

Kas nežino, kad didžiumoje namų savi
ninkių ir visokių įmonininkų miestuose yra 
nelietuviai, kurių tarpe yra daug tokių, ku
rie neigia ne tik lietuvybę, bet eina ir prieš 
Lietuvos nepriklausomybę. Šie elementai se
nai laukė tos progos, kada jie galės Lietuvos 
miestuose visiškais šeimyninkais pasidaryti. 
Tų progų jiems davė tautininkai. Dabar ji; 
džiaugiasi. Tik tuo nesidžiaugia lietuviai, 

nes jaučia, kad tai neišeis Lietuvai į sveika
tų.

J. Douillet.

MASKVA K KAUKĖS.
PIRMOJI DALIS.

(Tųsa)
Aš: — Deja, aš šių laimėjimų nera

dau, ir todėl aš negaliu imtis morališkos 
atsakomybės, duodamas Europai mela
gingų žinių. Keletu kartų man teko kons
tatuoti faktai, kurie yra priešingi jūsų 
duodamiems daviniams. Pasakykite 
man, pavyzdžiui, drauge, kokioje būklėje 
yra jūsų tekstilės pramonė, o ypač med
vilnės, kurio Rusija visada didžiavos.

Sov. atst.: — Ji atrodo puikiausiai, 
fabrikai ūžte ūžia.

Aš: O kaip su jūsų žaliavos atsarga, 
ar pakaks jums jos, kad galėtumėte ir 
toliau tokiuo pat tempu dirbti tų darbų.

Jis: — Mes gerai esame ja apsirūpi
nę, ir mums jos ilgam pakaks.

Aš: Tuo labiau aš negaliu duoti Eu
ropai jūsų rekomenduojamos infornuud- 
jos: duoti tokių informacijų, man būtų J 
vis tai pat, kaip kad aš pasirašyčiau po

tojui ekzami-
kimų įstatymų keičiant, einama prieš Valsty-Inuo<ian^ 
bės Konstitucijos nuostatus, nusižengiama de 
mokratybės dėsniams, piliečiai, kurie sulig = 
Konstitucijos turi lygias teises, skirstomi i 
klases, karį turtingoji piliečių klasė padaro
ma priviligijuota, o net u r tingiesiems atima
mas teisės balsuoti.

Taigi, tautininkai dar vienų klaidų ir tai 
sąmoningų klaidų padarė, kuri neigiamai at
silieps ne vien į miestų, bet ir į visos valsty
bės gyvenimų.

VOKIETIJOS EKONOMINIS KLIZIS.

Vokietija priėjo liepto galų. Šiemet ji nei 
nuošimčių už skolas nebegali išsimokėti. Į tų 
kritingų Vokietijos padėtį Europos valstybės 
jokio dėmesio nekreipė. Prancūzijos politikai 
iš to tyčiojosi ir džiaugėsi, matydama suvo 
kaimynų neišbrendamose balose.

Jungtinėms Valstybėms, matomai, labiau 
rūpi bendrieji Europos reikalai. Prezidentas

ta paviršiaus 
gali atrodyti 
sveiki ir nor

Dr. A. G. Rakauskas 
2415 W. Marąuctto 
Rd. Grovehill 3262

ri aiškius nusiskundimus ne
sveikata,/vedančius prie suža
lotos arba žalojomos vietos. 
X-spinduliai čion dažnai atei
na pagelbon surasti infekcijos 
vietų, kurios pašalinimas duo
da ligoniui teigiamų rezultatų 
sveikatos atžvilgiu.

Žaizdos, ypač įsisenėjusios 
ir tos, kurios liečia kaulus, y- 
patingai yra patogios vietos 
veistis įvairios rųšies mikro
bams, kurių pagaminti nuodai 
diena iš dienos patenka į krau 
jo takus ir tokiu budu pasie
kia visas kūno dalis. 

Uždegima«, pasireiškęs su
malus, bet, juos išėmus, daž- nariuose, daugely atsitikimų
na i randama jų vidury puliuo-; yra priežastimi eentralinės iii 
jančių vietų, iš kurių ten esan- lekcijos, kuri gali Imti tonsi-
tieji nuodai patekdavo į žmo
gaus kraujų. Didelėje daugu
moje, vienok, tonsilai būva su

ligonis, nes jo sugadintas svar, 
bus organas neatlieka savo; 
pareigų kaip reikia ir reika- ( 
lauja pagelbos pačiame darbe i 
ir tuom pačiu sykiu atitaisy-1 
mo prie normalumo. Jau esu; 
sukęs pirmiau, kad, jeigu kū
no žalojimas yra tęsesis ilga 
laikų ir kūno audmenvse yra! 
įvykusius svarbios permainos, 
atsitikime galima tik pagelbė- 
nėra jokiu budu galimus. Šiam 
atsieikime galima tik pagelbė
ti tam organui atlikinėti savo I 
pareigas iki jis galutinai su
klups po sunkia darbo našta, 
o tada, žinoma, gyveninio siū
las savaimi nutrūksta.

Svarbu todėl atsiminti, kad 
centraiinė infekcija gali rastis 
dantyse, tonsiluose arba. kitose 
vietose, nors šiandie žmogus 
jaustųsi esųs sveikiausias, 
kad toji infekcija išlengvo ka
sa žmogaus sveikatos pana- 
tus, kad yra begalo svarbu pa 
šalinti infekcija ne vien ligos 
išgydymui, bet taipgi jos iš-

Jauna italė, stovėdama ant 
Koliziejaus griuvėsių, simbo
lizuoja fašizyia. Italijos- fa
šistų — divizija tokia
lomia saliutuoja sveikina 
savo vadus.

luose, prie dantų šaknų arba 
kitoj kurioj iš aukščiau pažy
mėtų vietų.
Iš visako galime matyti, kad 

nežiūrint kurioj vietoj centrą 
line infekcija butų, jj yra 
pavojinga žmogaus sveikatai 
ir dėlto turi būt šalinama prie 
pirmos progos. Kada ir kurioj 
vietoj ši infekcija pirmiausiai

atsitikime guli spręsti p^. į K“1* _“J»‘™ikšti žmoguje, nie- 
kas šiandie negali iškalno pra 
našauti. Tuo tikslu yra vie
nas ir geriausias būdas turėti 
periodinę (kas trys ar keturi 
mėnesini) pilnų ekzaminacijų. 
Taip darant, kiekvienam atsi
tikime, apsireiškianti infekci
ja bus galima susekti pačioje 
jos pradžioje ir be jokių cere- 

pnemo- įr atidėliojimų butų
įgalima jų pašalinti. Tokiu bu

du infekcija neturėtų progos

ėdę iš paviršiaus, kas beabė-
jo, pagreitina jų pašalinimų, o 
draug su tonsilais pašalinama 
ligos perų lizdai.

Tonsilų operacija, tiesu, ne 
visiems yra galima, bet apie 
tai kalbėti nėra reikalo. Šia
me
sai 'vdytojas, kuomet ligonis
kreipiasi prie jo, ieškodamas 
sveikatos.

Ausys ir noaias tuštumos
Hoover, matydamas, kad Vokietijos finansi- nekartų slepia savy eentralinę 
uis ir ekonominis susmukimas į viso pasau
lio ekonominį gyvenimų neigiamai atsilieps,

infekcijų ir todėl yra būtino 
reikulo kreipti domės į tas vie 

metams atideda reparacijų ir skolų kolektavi-'las ii> radus jose infekcijos,, 
mų iš Prancūzijos, Anglijos ir kitų karo metu pavaitoti pašalinimo 
buvusių sąjungininkių, jei jos taip pat pa
sielgs su Vokietija, būtent — šiemet nereika
laus iš Vokietijos skolų ir reparacijų mokėji
mo. Visos valstybės su prezidento Hooverio 
planu sutinka, o priešinasi tik Prancūzija. Del 
ko — aišku. Ji nori, kad Vokietija visai suk
luptų, gal būt manydama iš savo kaimyno dar 
labiau pasinaudoti. To paties galėtų linkėti 
ir kiti Vokietijos kaimynai, neišskiriant ir 
Lietuvos. Toks nusistatymas yra klaidingas.
Vokietijos ekonominiai ir finansiniai sunku
mai galėtų jų privesti prie vidujinių suiru 
čių, prie civilinio karo. Tai būtų ne tik vie
nai Vokietijai baisi nelaimė, bet skaudžiai 
atsilieptų į visų Europos gyvenimų.

nes.
Vaisinimo si organai taipgi

nėra liuosi nuo kroniškos in- įsisenėti ir įsigalėti. Negana 
fekcijos. Tai pasitaiko abiejo- 'to, ji neturėtų progos sužaloti 
se lytyse ir dažniausiai pas<kūno organų audmenis iki to
tuos, kurie ar dėl vienos ar ki- Ikiam laipsniui, kad jų atitai- 
tos priežasties yra turėję smar symas nebūtų galimas.
kų ir staigų uždegimų. Šiuose 
kaip ir visuoše kituose svei-

Lietuvių Darbininkų Sųjungos metinis 
seimas šiemet įvyksta birželio 29 ir 30 dd., 
Šv. Jurgio par. salėj, Brooklyn, N. Y. Seimas 
žada būti skaitlingas ir įdomus.

informacija, kuri nė apytikriai neatitiktų 
tikrenybės. Juk lig revoliucijos jūsų ru
siška medvilnės pramonė medvilnės gau
davo* iš Turkestano ir, be to, dar pirkda
vosi jos ir Amerikoje. Turkestanas tik 
per vienerius 1914 metus išsiuntė medvil
nės 14 milijonų pūdų, o iš užsienio buvo 
jos gauta dar 13 milijonų pūdų. Dabar 
jūs iš užsienio medvilnės nebeturite, nes 
jei jūs galėtumėte jos pirktis, t. y., jei 
jūs tam turėtumėte lėšų, tai jūs, aišku, 

nedaJeistumėte, kad mes, svetimšaliai, 
gelbėtume jūsų alkstančiuosius... Turkes
tanas duodavo jums medvilnės, kurios Ru
sijai reikia, bet užtat iš Rusijos gaudavo 
duonos, kurios Rusijoj daug užaugdavo.
O dabar tas pats Turkestanas medvilnės 
vietoj sėja duonai rugių, kurios jūs dėl 
bado jokiu būdu negalite jam pristatyti. 
Tokiu būdu iš Turkestano medvilnės jūs 
daugiau nebegausi te. Kas jums bepalie
ka? Tiktai atsarga, kurių jūs nacionali
zavote. Taip, tai tiesa, — senieji aavinin- 
kai buvo jos labai daug sudarę. Bet toji 
atsarga bematant tirpsta ir nyksta nuo 
to laiko, kaip jūs pridėjot prie jos savo 

į rankų, ir jūs negalite jos padidinti. Štai 
maždaug kaip atrodo jūsų medvilnės pra

vengimui.
Ne laikas šaukti gaisrinin

kus, kuomet ugnelė sunaikina 
triobas. Gerinus reikalauti jų 
pagelbos, kuomet ji vos be
prasidedą. O už vis geriausia 
neduoti progos gaisrui pakilti. 
Šis priežodis labai gerai pri
taikomas ir kiekvieno žmo
gaus sveikatos reikaluose.

KAIP AMERIKOJ SKLEI
DŽIAMOS NETEISIN

GOS ŽINIOS.

Bostono Kolegijos etikos 
prof. F. J. Corrigan, Jėzaus 
Draugijos narys, birželio 14 
d. per radio kalbėjo apie tai, 
kaip šioj šaly pigiu būdu sklei 
džiamos neteisingos žinios a- 
pie Katalikų Bažnyčių.

Jis pasakojo gavęs eilę laiš
kų apie nesenai išleistų kny-

Galima sakyti, kad kiekvie- gų vardu: “Moteriškė Buvusi

metų. Tik jai mirus patirta ji 
buvusi moteriškė.

Paskiau imta pasakoti, ,i;\g 
ta moteriškė popežiavusi 915 
metais, dar paskiau — 1099 ar 
1100 metais.

Šiais paduotais metais iš- 
tikrųjų gi yra popiežiavę po
pežius Leonas IV, popežius- 
Benediktoj III, popežius Jo
nas X, paskiau popežius Ur
bonas II, pop. Paskalius II, ir 
tt.

Taip yra užregistruota is
torijoj. Ir tai tikrieji faktai, 
istorija visai nemini jokio 
buvusio popiežiaus moteriš
kės.

Tuotarpu išleistoj knygoj 
pareiškiama, buk popežius 
Jonas VIII Bažnyčios istori
joj minimas ir, girdi, jis po- 
pežiavęs tarp 853 ir 855 me
tų’

Šis prasimanymas dažnai
na kroniško pobūdžio centrali- 

katos reikaluose ligonio atvi-ing infekcija yra visados leng
vumas daug gali pagelbėti. !vo pobūdžio, taip kad žmogus
Galutinam ištyrimui galimos , jos negali iškarto pajausti. • kad tai senų — senovės pasa- 
tose vietose infekcijos dažnai Tokia infekcija kartais tęsiasi įka, kuri iškilusi tryliktam 

metus, kitus iki pugaliaus su- į šimtmety. Nėra žinoma, kas 
žaloja kurioj nors vietoj svar- i tai pasakai davė pradžių, 
bų organų ir tik tada žmogus Greičiausia koks kalvinistas.

Popežium”. Knygų parašė Įminimas ir kai-kuriuose lietu-
kažkoks Clement Wood.

Prof. Corrigan pareiškia,

tenka pavaitoti specialę ekza
minacijų ir laboratorijos prie
mones.

Šio pobūdžio infekcijai ne
kartų tarnauja tulžies pūslė, 
apendiksas Alba žarnos. Di-

pajaučia, kad jam negerai, Išpradžių buvo pasakojama,
kad jis silpnėja, kad jam tai jog ta moteriškė buvus pasi- 
vienur, tai kitur skauda. Žo- i vadinus popežimu Jonu VIII. 

džiuma šios rųšies ligonių tu-'džiu sakant, žmogus jaučiasi Popežiavusi tarp 853 ir 855

monė. Taigi, ar jūs norite, kad aš duo
čiau informacijų apie jūsų dabartinę c- 
konomiškų būklę.

Jis: — Pasakykite, ar jau seniai jūs 
gyvenat, Rusijoj?

Aš: — 35 metai.
Jis: — Taip, tai iš visko matyti. 
Tada mes sutinkame su jumis ir ne-

bereikalaujame, kad jūsų misija painfor
muotų vakarų Europų apie ekonomiškų 
mūsų būklę.

Nuo to laiko aš buvau rūpestingai ša
linamas nuo visų sovietų informacijų šal
tinių. Dabar, kuomet aš esu nebepasiekia
mas nusikalstamos ir fanatiškos bolševikų 
rankos, galiu pasakyti apie Itusijų visa 
tiesų.

Dono baseinas.
Atsitraukus 'haltųjni armijai, visa 

Dono baseino pramonė, nė trupučio nepa
liestu (aš pats tai mačiau), perėjo į so
vietų valdžios rankas. Visi pasakojimai 
ir gundai apie baltosios armijos griau
nantį darbų neišlaiko kritikos ir nuo 
pradžios iki galo yra melagingi. Aš ge
rai žinau apie šių pramonės būklę, nes 

j aš mačiau visų jos plėtimųsi ir augimų, 
| žinau, kaip ji atrodė prieš didįjį karų,

o kai baltoji armija atsitraukė, aš pats 
vietoje galėjau įsitikinti, kaip yra su ja. 
Visa pasiliko neliesta. Net ir pačių sovie
tų nurodomi skaičiai paneigia ir sugriau
na jų pačių tvirtinimus, kad Dono basei
nus buvęs baltosios armijos sunaikintas.

Lig revoliucijos šis baseinas turėjo be
veik 900 veikiančių, gerai įrengtų anglių 
kasyklų ir, be to, dar apie 600 buvo neto- 
kių reikšmingų, siauresnio maštabo an
glių kasyklų. {Sovietų statistika mums‘ro
do, kad pirmame 1321 m. pusmetyje, po 
baltosios armijos atsitraukimo, veikė 
959 anglių kasyklos. Tų pačių metų ant
rojo pusmečio gale tas skaičius sumažėjo 
iki 687, 1922 m. pradžioje jis jau suma
žėjo iki 282, o 1925 m. anglių kasyklų 
bebuvo vos 200. {Sovietai prųneša, kud 
1926 ir 1927 m. šis skaičius dvigubai pa
didėjęs, bet jie į šį skaičių įtraukia ir at
sinaujinančius ūkininkų anglių kasyklas, 
kurios neturi jokios pramoniškos reikš
mės. Anglių kasyklų skaičius mažėja, ir 
kaip jis nemažės, kad komunistai meta 
tas kasyklas, kuriose anglių sluogsniai 
yra giliai žemėse ir kur jų eksploutacija 
yra šiek tie sunkėlesnė.

Palaikiai įrankiai ir tecliniškų prie

viškuose šlamštuose. Tad pra
vartu lietuviams žinoti, kad 
tos ir joms panašios pasakos 
yra katalikų priešų pramany
tos.

REMKITE VISUS BIZNIE

RIUS IR PROFESIONALUS, 

KURIE SKELBIASI 

“DRAUGE”,

monių trukumas anglių eksploatacijų pa- 
daro negalimų arba nuostolingų. Paliktos 
anglių kasyklos dažnai stovi užlietos van
dens ir be jokios priežiūros. Net negali
ma ir įsivaizduoti apgailėtinos Dono ba
seino būklės nuo to laiko, kaip komunis
tai jį pradėjo valdyti. Taip Į>at meluo
ja sovietų statistika, kalbėdama ir apie 
Krivoroško baseino geležies rūdos kasyk
las.

Visų žmonių nacionalizavimo metu 
j komunistų rankas pateko taip pat daug 
ir metalo. Vienos tiktai pietų krašto me
talurgijos dirbtuvės jiems davė 50 milijo
nų pūdų metalo. Žymių metalurgijos pra
monės dalį sovietai sukoncentravo “Ju
gostalio” tresto rankose. Kartų spauda 
kukliu! pranešė; “Vakar “Jugostalio” 

tresto Petro vardu dirbtuvėje buvo paleis
ta j darbų krosnis aukštuolė.” Po kelių 
dienų naujas pranešimas: “Vėl mes lai
mėjome ekonomiškame fronte: nauja kro
snis aukštuolė kų tik paleista į darbų” ir 
t t. Per kiek laiko aš priskaičiau tiek 
daug paleistų į darbų krosnių aukštuolių, 
kad aš jau net pradėjau abejoti tų žinių 
tikrumu. Pasinaudojęs kelione į Dono ba
seinų, aš nutariau šį dalykų išsiaiškinti.
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LIETUVIAI AMERIKOJE
LIETUVIŲ MENININKŲ 

DOMEI.
i ir jų pasipirkti. Tverkime, 
i kurkime, gaminkime kų kiek 
galime ir sugebiame dabar.

sideda iš 9 knygučių. Komplek 
to kaina, kaipo buvo paskelb
ta yra tik 3 dol. ir visi pinigai 
iki cento eina Vilniaus reika
lais besirūpinančių organiza
cijų naudai. Žemiau pasira
šiusi įstaiga prie minėto 9 
knygų komplekto pridės ne-

D R A U G a c

JURGIS IR MONIKA BALČAIČIAI.

tei, kad aš ketinu leistis į pln 
tų pasaulį laimės ieškoti. Jau 
buvau girdėjęs apie Ameriką. 
Apie Ameriką' ir kelionę į tą

Birželio 16 d., 8 vai. vaka-jPabar yra laikas prie to viso 
re, Aušros Vartų parapijinėje'ruoštis. Jei nuo šiandien pra- 
svetainėje, New Yorko mieste, į dėsime ruoštis, gerbiamieji, j mokamai dar vienų, labai 
įvyko Lietuvių Dailės ir Me- rezultatai bus sėkmingi, nes svarbių knygų anglų kalboje 
no Ratelio susirinkimas. ‘ne vien lietuviai, bet ir svetini j“Tbe Vilna Question — Con-

Daug dalyku apkalbėta. ,a'"’iai opi‘' mus domiei ir «lltati»"s”' kurioje trys gar- 
Svarbiausiu klausimu buvo la,,kte laukia Paro^os- tarptautinės teises pro-
žis: mūsų gerb. nario, meni- Tad' visi H vienas ' darb«- !fesoriai P»sako sav0 aa»"'»aę 
ninku J. P. Sabalausko inieia J-*• Tamošaitu B. g.. M. A. teisingą Vilniaus klausinio
tyra ir pastangom, ratelis---------------------------------------išsprendimui. Todėl, vasaros
mano apie pradžių rugsėjo' IŠ LIETUVOS RESPUBU- laike per piknikus ir išvaržau-1 
(Sept.) mėnesio surengti lie-'

KOS GENERALINIO 
KONSULATO.

tuvių menininkų parodų vien 
t/iš meno kurinių, tai yra pai-Į 
šybos, aliejinių ir vandeninių j
spalvotų paveikslų ir komer- 
cialinio meno kurinių, kaip J 
tai, bažnytinės dekoracijos1 
spalvuotų pavyzdžių, scenos 
spalvotų dekoracijų • užlai
doms, spalvuoti) apgarsinimų 

* (posters, magazine covers, il- 
Justrations) skarelių ir nosi
nių įvairiomis spalvomis pa
gražintų etc. Parodos vieta 
dar nėra galutinai nutarta.
Gal bus New Yorke, o gal 
bus Brooklyne. Apie tai me
nininkas J. P. Sabalauskas 
pasirūpins.

Mes dabar tik pirmu kar
tu visuomenei apie tai pra-
nešame. Ypatingu būdu kvie- jrengtas atatinkamas “škyriuš, 
eiame visus lietuvius meni-ikur bus pataIpjnta aukotojų

■ vimus geistina komplektus iš-1 
platinti, Šiuo kultūriškai — 
patrijotiniu reikalu gal teik
sis susirūpinti visi buvusieji 
profesoriaus Biržiškos sutiki
mo komitetai ypač 9 spalio 
dienai besiartinant.

ni.
Plungės padegėlių vardu 

šiai įstaigai yra malonu vie
šai padėkuoti už dosnias au
kas, kurias per Liet. Gen. 
Konsulatų davė šie asmens: 
Daktaras J. Jonikaitis iš De- 
troit, Mieli., advokatas F. J. 
Bagočius iš Boston, Mass., 
vaistininkas ir dainininkas 
Povilas Stogis iš Cbieago, 
III., pone Jos Vianes iš Co-

ninkus-kes piešėjus, tapytojus, 
skulptorius, arkitektus, 
mų vidaus dekoratorius (in- 
terior decorators), komerciali 
nio meno amatorius, meno mo 
kytojus ir kitus uižsiėminėjan- 
Čius su menu, ęrisidėti prie 
šios parodos. Meldžiam no
rinčiųjų jau išanksto rengtis 
pasirodymui su savo kuri
niais. Mėginkime juos tinka
mai apdirbti, pagerinti arba, 
reikalui esant, paįvairinti taip 
kad publika būtų patenkinta 
įvairiais meno kuriniais ir 
galėtų jų apščiai pasipirkti.

Tad, gerbiamieji lietuviai 
menininkai, mūs Ratelis trok
šta su jumis asmeniškai susi
pažinti ir jus tad visus nuo
širdžiai prašo dalyvauti mūs 
visų šioje apielinkėje (ir iš ki
tur, jei galima) lietuvių me
nininkų susirinkime, kurio die 
nų, laikų ir vietų paskelbsime 

rtimoje ateeityje.
Tikslas šio susirinkimo bus 
ulkiai ir tinkamai apkalbėti 

arodos dalykus, kaip tai, sis- 
ma ir tvarka prisiruošimo, 

urašinėjimas dalyvaujančių
jų menininkų vardų ir sugru- 

vimas jų kurinių, parodos 
ekliama, tvarka, parodai įvv 
us ir kiti klausimai. Todėl 
eldžaam kas dien sekti lietu- 
ių ir anglų spaudų ir kant

riai laukti šio svarbaus pas- 
elbimo.
Jau laikas mums, lietuviams 

pienininkams, pasirodyti ne 
:ik vien iš šios apielinkės, bet 
iš visos Amerikos, su savo ku 
•iniais ir tuom pat kartu su- 
inžindinti Amerikos publikų 
|u lietuvių tautos meno vei- 
ėjais ir jų darbais. Tad bro
li, sesers į darbų , nelauk- j 
me kada būsime paprašyti 
alyvauti parodoje vėliaus, 
Įes vėliaus gali būti parvė-, 
i tinkamai prirengti ir pris- ( 
tyti kurinius parodai idant 
blika galėtų jais pasigerėti

I.

Aukotojų įamžinimas Vy
tauto Didžiojo Muzėjuje Kau
ne.

Iš Vytauto Didžiojo Komi
teto yra gautas toks raštas, 
kuris išaiškina dalykų:

“Vytauto Didžiojo Komite
tas, atsakydamas į Lietuvos 
Generalinio Konsulato New 
Yorke paklausimų, turi gar
bės pranešti, kad lietuvių A- 
merikoje aukos Vytauto Di
džiojo Fondui, muziejaus sta
tymo reikalams numatomos 
pažymėti taip: muziejuje bus smulkias sumas.

Kas turėtų dar noro prisi
dėti su aukomis, — yra prašo
mi pasiskubinti, nes aukos

Tik kų po šliubo, tik ne šio
mis dienomis, o Visų Šventų 
Dienų 1892 metais. P-nas Bal
čaitis yra vienas seniausių 
chicagiečių ir vienas uoliausių 
veikėjų 18-tosios gatvės kolo
nijoj. Žemiau telpa jo pasako
jimai apie senuosius laikus.

Iš paveikslo galima spėti, 
kad p. Jurgis Balčaitis yra 
augalotas vyras. Iš tikrųjų ji-

lumbus, Ohio; kiti aukojo 'sai vynl tarPe >Tra tikras

sųrašas, būtent aukso knyga, 
ru’ į kurių bus surašomos pavar

dės aukotojų ne mažiau 50 
litų ir marmuro lenta. Marlnu-

“skyseraper”.
Kaip didelis p. Jurgis Bal

čaitis yra savo ugiu, taip 
didis jis yra savo budo ge-

ilgai nelaukiant bus pasiųs-Durnu, teisingumu, mokėjimu
tos Plungės lietuvių padegė
lių komitetui, kurio atsišau-

ro lentoje bus iškalta, aukų kimus visi esame skaitę
didumo eilėje, 100 pavardžių 
aukotojų, kurie bus paaukoję 
didžiausias sumas.

N. 522 Kaunas, 30 geg. 1931 
m. Parašai.

IV.

apseiti su žmonėmis, ištverme 
ir nuveiktais savo darbais.

Nors P. Jurgis Balčaitis gy
venimo vargus pradėjo nuo 

lopšio, bet senatvės sulaukęs,
apsigyveno viename iš gra- ir tėtušis. Aš jį teatsimenu,Mokykloms skaitymai apie 

Lietuvą anglų kalboje. Lietu
viškų mokyklų auklėtiniams

Visiems amerikiečiams, Vy-|dar teb5ra «alimybS Lietuvos 
„x_ ir_ _____ i . jGen. Konsulate gauti nemo

kamai dvi dailiai paveiksluo
tas knygeles: “Introducing

tauto Muziejaus reikalui au-1 
kautojams, patartina tai turė
ti galvoje ir teiktis laiškais 
pranešti V. D. Komitetui kad 
aukos tikrai būti) atatinkamaie
įrašydintos.

n.

Litbuanian” ir “Litlmania”.

Liet. Gen. Konsulatas,
15 Park Row 

New York, N. Y.

“Knygos nusako 
likimų”.

Tokiais žodžiais Laikinoji t 
Vilniui Vaduoti Sąjunga A- 
merikoje (prie Vytauto Di
džiojo Komiteto, 207 York St., 
Brooklyn, N. Y.) kreipėsi į 
visuomenę pranešdama apie 
atėjusių iš Lietuvos šiuo rei
kalu literatūrų ir ragindama 
įsigyti po vienų komplektų 
tos svarbios ir įdomios lite
ratūros, kuri visapusiškai nu
šviečia Vilniaus, Lietuvos sos

Vilniaus

kaip per miglų. Sako, kad aš 
dėjęs į savo tėtušio grabų skie 
drų, kad jam minkščiau būt 
gulėt. Kiaulių man neteko
daug ganyt, nes mažas jau žemę išpasakojo man Eržvilko 
turėjau vyro darbus dirbti. į vienas žydas, kurs buvo sugrį- 
Vargai baigėsi, kai vyresny- žęs namiškių aplankyti. Jis 

j sis brolis sugrįžo iš kuriuo- drųsino mane. Sakė, kad pra
monės ir kai aš sulaukęs 16 tižioj busiu sunkoka, bet jau- 

metų amžiaus, išmokau kon- nas vyras ten galįs prasimuš
ti į laimę. Tai ir palinkau bau 
dyti laimės ieškoti tolimame 
krašte. Namiškiai pradžioj 
nenorėjo išleisti, bet galų ^ja
le sutiko. Kaliu su manim ke-

audimų, šnapso, vėl plauk- liavo du jaunu kaimynu —

trabandos biznį. Rubežius bu- 
!vo netoli. Su kaimynų vaiki
nais nusidangindavau į Sma
lininkus, iš ten laivu į Tilžę, 

jkur prisipirkę knygų, siūlų,

davoni laivu į Smalininkus, o 
ten žinomais keliais smukda- 
vom namo. Pelnas būdavo 
“fifty-fifty”. Pavaręs šį biz
nį apie porų metų, žiuriu be
turįs su viršum du šimtu ru
blių. Tada aš pareiškiu savo!Iš Lietuvos iškeliavome vasa-

Antanas Juknevičius ir Juo
zas Mataitis.

25 dienos per Atlantikų. 
“Kolumbus į Amerikų ke

liavo turbūt nedaug vargin- 
giau ir nedaug ilgiau už mus.

žiausių Cbicagos 
— Beverly Hills, kur gyvena 
p. J. J. Elias, Universal State 
Banko prezidentas, fotogra
fas Stankūnas, J. Evaldas, 
Keistučio Spulkos sekr., p-nai 
Bonifacas ir Marė Janušaus
kai ir keletas kitų žymių lie
tuvių šeimynų.

P-nas Jurgis Balčaitis yraj 
veteranas veikėjas 18-tosios' 
gatvės kolonijos.

Apie save ir senus Cbica-• 
gos laikus p. Balčaitis šitaip 
pasakoja:

“Esu kilęs iš Balnių k., I 
Eržvilko par. Tauragės ap. ■ 
Dar vystykluose buvau, kai 
mano mama mirė. Netrukus te 
tušis vedė kitų moterį ir ant; 
laimės tai buvo anioliško ge
rumo moteris. Neužilgio mirė

priemiesčių

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITGHES BROLiy RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. Kampas Michigan Avenne

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

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

«iiiiiiiiiiiiiiHiimiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiinniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii* 
= _______ ’ |

Pranešimas 1
DR.A.J. BERTAS H

Perkėlė savo ofisų po num.
756 W. 35th Street

Šiaurės rytų'kamp. Halsted ir 35 gatvės 
Taipgi permainė telefoną. 
NAUJAS TELEFONAS

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

Nedėlioj pagal sutartį.

DR. S. NAIKEL’S
Perkėlė savo ofisų po num.

756 W. 35th Street
Šiaurės rytų kamp. Halsted 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.
tinęs, likimų. Komplektas su- - iiiiiHiiiiiiiiiiiiiHiiiiHiiiiiiiiiiiiiMiuiiimimiMMmiMiniiiiinMMmMiimmMiMiimiMMmnmmuiiinHiiiiiiiiiiiiiiiiiiHHiiuHM

mylimai pamotei, brangiems 
broleliams ir maloniai sesy-

rio 3 d. 1888, o New Yorko
(Tąsa ant * pusi.)

Lietuvių

Bus šį vakarą tar
pe 6:30 ir 7:30 vai. 
ir kiekvieną An
tradienio vakara 

per ištisa vasarą

IS GUYONS PARADISE STOTIES

WGES
1360 Kilocycles arba 220 meters 

r
Šituos pUigramus rengia ir finansuoja Lietuvių Ra- 

dio, Rakandų ir visokių namam reikmenų krautuvės.

ThePeoplesFurnitureCo.
4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.

Chicago, III.

Tie programai bus labai rūpestingai prirengti dėl 
to ir bus žingeidus Lietuviams pasiklausyti. Jų išpildy
me dalyvaus geriausiai musų menininkai; dainoriai, 
įmukai, kalbėtojai, juokdariai, ir transkripcijos muzi
ka. Todėl nepamirškite kaip šiandiena taip ir kas An
tradienio vakare užsistatyti savo radio pasiklausyti 
šiais gražiais programais.

----- —.--------

HLLY’S UNCLE
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SENIAUSIŲ CHICAG. LIE- |jam pažįstamą' Jadvygą Ala-

TUVIŲ ATSIMINIMAI 
JURGIS BALKAITIS

(Tąsa nuo 3 pusi) > 
pasiekėme kovo 25 d. Ant

iburdienę. Ji beturinti būrį bur 
jtlingerių ir visi be darbo. Tai 
žinoma, mes šeimininkės ne
pradžiuginome. Atsisakinėjo 
mus priimti. Bet sutiko pu-

pamatyti didžiąją miesto dar- bą ir aš. Mokėdavo po $1.50 
bą, krautuvių ir tt. Tuo jo pa- dienoj, o burdas pas farmerį
lankumu naudojausi. Bet pasi
rodė, kad jis ir iš manęs nori 
pasinauduoti ir dar ne bile 
kokiu budu. Man prisėjo su 
juo kelius naktis gulėti. Savo 

pinigus turėjau įsisiuvęs į

atsėjo po $4.00 savaitėj.
Į Chicago.

dėjo ilgas, įvairus ir dideliiį 
darbų ir rūpesčių laikotarpis 
Aštuonioliktosios g-vės kolo
nijoj.

vandens išbuvome net 25 die- siteirauti pas savo giminaitę, 
nas. Nuo kelionės pradžios iki Pasirodė, kad giminaitė galės 
galo siautė baisios audros. Tai' priimti du mano draugu, o brusloto vidujinį kišenių. Nak 
aišku, kokį good time turėjo- nian šiuip taip suirsianti vie- tį ir pajutau, kad jis graibi
om ant jurų. Aš pirmą keliū tos pus save. Labai šeiminin-
nės dieną visus ožius papjo- kę nustebinau ir pradžiugi- 
viau ir po to laikiausi gerai. nau> kai užsimokėjau suderėtą 
Kiti sirgo ir vaitojo visą lai-j m°kestį — $3 savaitėj. Tada 
ką. Laive mus valgydino la-,11,an atsirado ir lova. 
bai prastai. Laimė, kad buvau Darbas
gavęs prietelingą patarimų iš 
žydo. Jis sakė, girdi, maisto 
iš namų pasiimk daug, prisi- 
džiovink duonos, sūrių. Buvau 
padaręs pagal žydo patarimą. 
Tai tas provijantas didžiai pa
gerino mano ir mano draugų 
būklę ant laivo. Audros buvo 
tokios baisios, kad retai kada 
dangus nusigiedrindavo ir vė
jai apsistodavo. Retai kada 
ant viršaus tegalėdavome iš
lipti. Daugiausia tai bangos 
viena po kitai tik ūždavo per 
laivą.

“Pagalios pasiekėme New 
Yorką Žydus ir kitus pasa- 
žierius pasitiko giminės, drau
gai. Kiti turėjo adresus ir pa
gal juos išvažiavo. O mes ne 
tik draugų, nei giminių nebu
vome sutikti, o nei adreso ne
turėjome. Baisi buvo jure, bet 
žemė nesu ramino. Pajutome e- 
są tarsi svieto apleisti, apvie- 
nyti. Sėdime kaslegamėj ir 
laukiame nežinodami ko.

“Prisiminė eržvilkiečio žy
do pasakymas, kad, girdi, 
važiuok Amerikon, neprapul
si. Tai ir važiavome be adre
so. Mano kišenius nebuvo tuš
čias, išsikeitęs pinigus turė
jau $75, bet rūpestis buvo ne
mažas.

Išgelbėtojas.
“Taip mums betiksliai besė

dint ir belaukiant nežinia ko, 
prisiartina prie mus sau pap
rastas žmogelis. Pasižiūrėjęs, 
tarė: Ar tik ne lietuviai e- 
sat? Šoktelėjome visi, pajuto
me tarsi iš bedugnės į saulės 
šviesą besą ištraukti. Tas 
nepažįstamas žmogus pasisiū
lė mus globoti ir darbo parū
pinti. Suprantama, kad greit 
sutikome ir išvažiavome su 
juo. Kas tas nepažįstamas žino 
gus buvo, nežinau. Tik atsi
menu, kad vadinosi AValter 
Pas jį pernakvojus, jis pa
siuntė mus į Elizabetlią pas

‘Visi gąsdino su darbu.

“Daugiau toje vietoje Ue- AStuoniolUriečių kilimas, 
tavu, nebuvo. . Neu&lgio su-l ..Buvo laika8> kaJa lg.to. 
ii.ane.ne vykt. Ch.cagon, Bet|sios Gatv5s kolonija ,)UV0 
mano Mykolas pasakė, kad
jis esąs “broke”. Kadangi 
noras Chieagon važiuoti buvo 

nėja apie mane. To man ūžte- didelis, tai aš apsiėmiau ke-
ko. Ėmiau su juo atsargesnis 
būti. Kai su Walteriu suta
rėm, kad man jau bus galima 
išvažiuoti, tai nepažįstamasis 
pasisiūlė palydėti į stotį. Ge- 

- stoty jisai prašo pirai

lionę finansuoti. Kelionė tada 
atsėjo po $15. Chieagon at
vykome Burbų adresu, bet 
užėję į tą vietą, randame žy
dą. Vėliau paaiškėjo, kad tai 
buvo garsi Austrijos žydo Ku

nigų, girdi jis tikietą nupir->perlo agentūra. Per tą agen- 
Niekaip nesą galima darbo gįr(jį niane galį apgau- turą lietuviai ir kiti ateiviai
gaut. Bet aš einu vistiek savo 
giliukį išbandyti. Nueinu prie 
laivų kodavimo. Žmonių mi
nios prie vartų. Aš nei nesi- 
jrūdžiu artyn. Aš visvien gul

ti. Tas man pasirodė labai siųsdavo pinigus, laivakortes, 
keista ir aš pats nuėjau biiie-įpss jį pasidėdavo pinigus ir 
to pirktis. Jis atsistoja šalę. i dus jį laiškai ateidavo. Mex 
Aš padaviau penkinę, man j to žydo klausėme ar jis neži-

va ir pečiais viršiju kitus. Žiu- ,uos pinjgus ir do- pa.
riu, kad bosas ištolo moja 
man eiti artyn. Prasimušu pro 
minių. Mane įleidžia vidun ir 
pristato bačkas ritinėti ir 
kuoduoti. Dirbu. Gaunu po 
15c. valandoj. Bosas piktas,

grąžino $2.50. Mano draugas žino, kur Burba gyvena. At
sakė, kad nežinąs, bet nurodė,

bėgo. Gaila buvo tų pustrečio kur lietuviai gyvena. Nuro-
dolerių, bet gera, kad didės- dyton linkmen ii- einame.
nio pikto nepadarė.
Netikėtai radau giminaitį.
“Atvykęs į Hudson, netoli

keikia, kitus nųištravoja, o nuo Albany, turėjau susirasti,
mane kompliinentuoja. Pri- 
liuoduotas lkivas išplaukia— 
darbo nėr. Atplaukia kitas 
laivas; kam darbo yr, kam 
nėr, o man vis yr. Bet ateina

kur geležinkelis statomas. Su 
tikęs farmeri ėmiau dalyką 
šiaip taip aiškinti. Farmerys 
suprato ir pakvietė sėsti į jo 
vežimą. Girdi jis pro ten va-

Mes turėjome nešulus ir iš- 
rodėme, kaip pakeleiviai. Tai 
vienas praeivis ir užklausia, 
girdi ar ne lietuviai esam. Pa
sirodė, kad tai buvo Zenonas 
Grineveckis. Tada visi klai
džiojimai pasibaigė, o prasi-

žienia upė užšąlą, laivai ne-JžlU0S^* Važiuojam. Pribu- 
plaukia, darbo nėr. O bedąr-1^ i darbo viet«b žvalgausi,
biauti nenoriu. Mano šukelei- 
viai jau buvo gavę darbus 
garbarnėj. Nieko nelaukdamas 
aš grįžtu į New Yorką pas 
Walterį. Tasai paaiškina, kad

į ką čią reikia prakalbėti. Na
gi žiuriu darbininkų tarpe be
sąs giminaitis, gerai man pa
žįstamas Mykolas Rakauskas, 
tas pat, kurs dabar Wauke-

jįsą darbų prie vieno statomo Kane gyvena įr kurio sūnūs
geležinkelio, bet kelionė į tų 
vietą atseisianti $2.50. Aš su
tikau ten vykti. Kelioms die

Simonas yra kunigas mokyto 
jas St. zBede kolegijoj. Abu 
viens kitu be galo nudžiugom.

noms dar pasilikau New Yor- Bosas tovo 8eras žmogus ir
ke. Tuo tarpu pas VValterį 
sukinėjosi kažkoks kitas tau
tietis. Jis prie manęs mei
lindavosi, kviesdavo į miestą

paleido Mykolą visai dienai iš 
darbo. Nuėjova pas farmerį, 
kur gyveno Mykolas. Vėliau 
prie geležinkelio gavau dar-

Greičiausi
PASAULY LAIVAI

BREMEN
EUROPA
Maliau Negu 5 Dienas Ant Vandens 
per ('tierbourg—e dienos per Hreinen 

Speciali* trukia 16 Mremerhuveu

TIK 7 DIKNOS l I.IBTIVA
Albu kelULUklto ekapremnlu laivu

COLUMBUS
Taipgi nuolatiniai kas savaitė išplau
kimui gerai žinomais 
Lloyd KaUlnlniais Lai
vai h. Informacijų klau
sk! to pas bile vietini 
agentą arba 
130 W. Rantlolph St 

CiUcago, Itl.
NOKTI O KM M A N

LLOYD

DOMINIKAS
PETRAITIS

mirė birželio 22, 1931 m. 12
vai. d , sulaukęs viduramžio. 
Kilo iš Tauragės Apskričio, 
Eržvilko l’arap., žiukaičių 
Kaimo.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Marijoną, 3 dukteris 
Bronlslavą, Vincentą ir Sta
nislavą, aunu Antaną, 3 pus
seseres, pusbrolį ir gimines, o 
lletuvoj senus tėvelius, 4 bro
lius ir seserį.

Kūnas pašarvotas 848 W. 
34 Pi. Laidotuvės įvyks ket
verge birželio 25. Iš nanyj 8 
vai. bus atlydėtas į ftv. Jur
gio par. bažnyčią, kurioj į- 
vyks gedulingos pamaldos UŽ 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas J iv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir ražįstamua 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
.Moteris, Dukterys, Hunu.', 
ir Oimlnės.

laidotuvėms patarnauja grab. 
Maželeka. Tek Y arda 1138

AIA
AMELIA MAŽRIMIENĖ

mirė birželio 21 d., 3:30 vai. ryto, 1931 m., sulaukus 
41 m. amžiaus, gimus Rietav o parap. Telšių apskr. Pa
liko dideliame nuliudime vyrą Adomą, 1 dukterį Sko- 
lastiką, 1 sūnų Stanislovą, 2 seseris — Julijoną Bru
žienę ir Marijoną ir gimines, o Lietuvoje 4 seseris — 
Grasildą, Petronėlę, Liudoviką ir Kazimierą.

Kūnas pašarvotas randasi 3926 W. 111 St. 
Laidotuvės įvyks trečiadieny, birželio 24 d., 8:30 v. 

ryto iš namų j St. Kristinos parapijos bažnyčių, ant 
Homan Avė., netoli 110 St., kur bus gedulingos pa
maldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į Sv. 
Kazimiero kapines.

Visi gimines, draugai ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pasku
tinį patarnavimą.

Nuliūdę liekame,
Vyras, Vaikai, Seserys, ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. Badžius, Victory 4088

viskas vystėsi žingsnis po sekmadienį į Juozo Judikio 
žingsniui.” .siuvėjo šapą, 2214 W. 23 PI*

(Bus daugiau) įsilaužė vagys ir pavogė įvai
rių drabužių.

WEST SIDE ŽINIOS.

stipriausia Chicagos lietuvių 
kolonija. Į tą koloniją, kaip- 
ir i Rymą, keliai vedė iš vi
sų kitų kolonijų. Teisybė 
Bridgeportas ankščiau susi
laukė parapijos ir bažnyčios, 
bet Ašeuoniolikiečiai suko vi
so veikimo ir darbo ratą. Vė
liau pajutę savo galybę, mes 
pradėjome eiti prie neprigul- 
mybės ir to atsiekėme. Aštuo- 
nioliekiečių parapijos choras 
su a. a. Lymantu priešakyje 
buvę šauniausias už visų tų 
laikų lietuvių parapijų cho
rus.

“Bet žiūrėkime, kaip tas

X Pereitą sekmadienį, bir
želio 21 d. 6 vai. vakare mirė 
Antanas Vaičiulis, senas 
AVestsidietis, geras parapijo
mis ir darbuotojas visuose 

geruose darbuose. Daug yra 
pasidarbavęs Labdar. Sąjun
gai, Bernaičių kolegijai, vie
nuolynams.

X Naktį iš šeštadienio į
-i

UETUVUJ RADIO 
PROGRAMAS

Nedėliomis WCFL nuo 1 
iki 2 vai. po pietų.

Ketvergais WHFC 
7 iki 8 vai. vakare.

nuo

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdslunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telepbone Randolpb 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telepbone Roosevelt 9090 

Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 980*

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vidum; lestyje 
Room 2414

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

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

JReliefin lJfinule/^

KUK'
Komų gyduolės

KUK

ir Komų Platterit 
nuo Komų, Nao- 
trynų, Bunionų ir 
Nutolimo Karpų it 
t. t. Jei negalite 
gauti, siųskite 35 
centas į ’KUIC

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

Tai yra stebėtina gyduolė.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą. ne pas koki nepa- 
tyrėlį. Tikras specialistas, Arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas Jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats. 
po pilno išegiaminavimo. Jus su
taupysit laiką ir pinigus. Daugelio 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt Jums 
Įeito, kad Jie neturi reikalingo pa
tyrimo, surėdymui žmogaus kenks- 
mlnynmŲ.

Mano Radlo — Scopo — Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
štike* bakteriologlška* egsamlnavl- 
maa kraujo atidengs man Jūsų tik
ras negeroves, ir Jeigu ai palmete 
Jus gydyti, tai Jūsų sveikata ir gy
nimus sugryš ūma taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ilgų skil
vio, žarnų, Inkstų, odoe, kraujo ner
vų, ilrdles, reumatlsmo. kirminų, 
oždeglmo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokių užslsenėjusią, Jsi- 
kerėjuslą. chronišką ilgą, kuri ne
pasidavė net gabiam Šeimynos gy
dytojai, neatidėllokit neatėjo pas

““dB. j. E. ZAREMBA
8PECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 101d
20 W. JACKSON BLVD. 

Arti State Gatvės
Ofiso Valandor* Nuo 10 ryto Iki 

1 pc plet Vakarai* nuo E iki 7 
Nedėliojai* nuo 10 ryto iki 1

po plet

Rankine viktrola vertės
$35.00 tiktai už

$9.50
Gražus rekordai po 75 centus:

16211 ,‘Balandžio dienelėj" dain.
. Paura* ir ‘‘Petras Mylėjo

Katriutė” Paura.

16210 ‘‘Cit Bobule” Polka ir ‘‘Oi 
Praneli Negaliu” Polka

16209 “Liudvinavo polka, instrum. 
ir ‘‘Paukščių polka, instrum.

16212 ‘Tupu Senis” dain. J. Bu
tėnas Ir “Augo Miške Bara- 
vikas J. Butėnas

16213 “Duok ranka” Polka Maha- 
nęjaus ork. ir "Ieškau Ta
vęs Polka Mahanojaus ork.

16214 “Sudiev, Panaiteleė” dain. 
8. Pauras ir ‘‘Marsalete". 
dain. S. • Pauras

16205 “Subatos vakarėlį” ir ‘‘Vil
niun Trauk” dain. A. Va
nagaitis ir J. Olšauskas.

16207 ■1‘Worcestereio Dsekis” Pol
ka ir "Charles Jurkes” Pol
ka. J. Dlrvelis ir Jo ork.

16208 “Patarimai Ūkininkams” 
monologas J. Petrauskas n 
“Altviru Polka. j. Petraus
kas. Armonika. Dain. V. 
Dineika.

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

Siunčiame Į Kitus Miestus

JOS. F. BUDRIK
INC.

3417-21 S. Halsted
Str., Chicago

Tel. Boulv. 8167—4703

J. P. WAITGHES
Lietuvos Advokatas

8 vai. kortuose — nuo S iki S 
Subatomis nuo 9 iki 9

52 East 107th Street
Kampas Mlcbigan Avė.

Tel. Pullman 6950—namų Pull. 6877 
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn Street
Ketvergals ofisai uždaryti.

Iki

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thla ts a Famous Vl.ani Bet and In- 
cludes face powder, $1.00; Rouge, 75c, 
Tlssue Cream tl.OO, Depllator? ąi.H. 
Faclal Aetrlngent tl.75, Bath Salt 1.00, 
Toilet tVater »1.25, Perfuma »2.75. Brll- 
llantine 76c. Skin Whttener 75c. Totai 
Value J12.00. Speclat prlce. »1.S7 for *11 
ten pracea to lntroduce thla line.

Vardas ..................................
Adresas ..................................
Siunčiame per paštą COD

Pinigai grąžinami, jei 
nepatenkintas.

Bes Van 58O-5th Avenue, New York

PROBAK

BULL feUNN_ TW Littk Bus C-ld.t l» the ftll fViyh Afl Th„ Lsd So faM tbAs* Hh
•X fu o»šp To 
’AkF. FifPtrt P®*1 o tvetto OJW6

'y

HOJPf-. »T<
A ėcob t'M ftU id <
/.o Mtesf on tu ė r ( 4Uwt>"

H-

Telepbone Dearborn 0057

F. W. CHERN AUGIAS
ADVOKATAS 

160 North La Šalie Street
ROOM 1431

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ. 

Tel. Roosevelt 8710 
Vai., nuo 6 iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant Seredas)

G. V. CHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS
Ofisas 2221 W. 22nd Street

Telefonas Canal 2662 
Trečiadieniais ir Penktadieniai*

vakarais namie pagal sutartį.
6503 So. Campbell Avenue

Telefonas Republic 4499

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vldurmiestyje 
Room 1602

CHICAGO TEMPL> BLDG 
77 West Washington St.

Cor. Washlngton and Clark Sta 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. įlydo Park 8396

BY CARL E0

iwti»i> ne amTOtm

fru! -Mok*!' C-VULL ■ Ub 
(. «,r r»fc fop °pliti < H

ABIEM PUSĖM 
AŠTRUS

Geriausias skustuvas
— arba grąžinamo 

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipki* į mus.
60c. už 5 - Ji už 10 

Sempelis — lOc.

*RO*AK CCIRKMATIOMAotaStr** Rasov «•„ hm-
AM m$T AVIMAM M$W VMK

A. A. 0L1S
advokatas
11 South I-a Šalie Street 

Room 1701 Tel. Randolph 0381
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak 
8241 S. Halsted St. Tel. Victory 0667 

Valandos — 7 iki 0 vakare 
U ta r n., Ketv. Ir Subatos vakar*

lICHIIffi SUN mira
m mum 2EM0

If itehing, buming skin makea lifo 
' unbesraJbde, ųuickly apply Žemo, tha 

soothing, cooling,. invimble family 
sntiseptic. Thousandafind tha t Žema 
brings swift relief from Itching, helps 
to draw out local infection and re- 
store the skin to normai. For 20 year»
Žemo haa been clearing up skin, re- 
lieving pimples, radi and other skin 
irritations. Never be without it. Soli 
everywhere—36c, 60c and $1,00.

This new chees

Digestible 
as milk 
itself I

t r e a

Patentui

Now—Kraft-Phenit' ncw achiev®- 
roent! Rich mellou’ cheeae flavor / 
plūs added health ųualities ui 
vvholesome, digestible form.

Vdveeta retains all the valuable 
ėlements of rich milK. Milk sugar^ 
calcium and mineralą. Evtry ont 
caneatit freely!

Velveeta spriads. alices. me 
and toasts beautifully. Try a t 
pound package today.

KRAFT
'elveet'
Tht Dūkiom* Nsw Chest* Fo
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C H I C A G O J E
TOWN OF LAKE ŽINUTĖS šukių ar kitokių išmatų. Kur 

švarų, ten
X Kurgi nebus liūdna, mat 

pasklido gandai, kad Town 
of Lake Šokolado kupcius 
bankrutysiųs. Neliūdėkite, 
dar gal pasiliks tarne pačia
me biznyje, o jei ne, tai po
nas V. Stulpinas pristatys gar 
džių čokoladų iš Lietuvos.

X Kud Town of Lake gat 
vės būtų švarios, tai patys 
gyventojai nešvaistykite pa
laidų poperų, nedrapstykite’mirė. Turėjo nesveikumų sme

genyse. Daktarai draudė ne- .I>ake rertgin, visuomet visus
gerti svaigalų, 
klausė.

o jis nepa-

X Visiems gerai žinoma
. .Cicilova, (gal Cieilienė), ka-

X ZZZ rusydavo apie Lie-iy. , •» .v n,J F j-zan kur išsikėlė iš Town oi
luvos Vyčių 13 kp. Dabar nu- j
tilo. Turbūt, kas nors atsitiko, 
gal tas numeris nelaimingas.
Kiti šneka, kad pirmininkas 
išvažiavęs į Hollywood, Cal.
VistLek patartina jaunimui ne
paleisti Vyčių kuopos Town 
of Lake.

X Anų dienų Kastantinas 
Rėksnis pasišovė ir ant vietos

gružu.

X Nek. Pras. Pan. Šven. 
Mergaičių Sodalieijos mėnesi
nis sus-mas įvyko birželio 15 
d. 1931 m. Sus-mas buvo la
bai skaitlingas. Prisirašė 15 
naujų narių.

Sodalietės nusitarė turėti 
išvažiavimų. Buvo kviestos 
prisidėti prie gerb. kun. A. 
Deksnio išleistuvių vakarie
nės. Kvietimas priimtas. Ren

! giasi prie “bunco” ir “Card

pu tenkina.
Po sus-nio visos sodalietės 

buvo pavaisintos iee-eream.
Sodalieija čia gražiai ir su

tartinai visur darbuojasi. 
\ alio, To'vn oi Luke sodalie- 
tėms!

X. Y. Z.

Tel. Canal <784

DAKTARAI:
Telefonu GrovehlU 1362

DR. A. RAČIUS DR. A. t RAKAUSKAS

BARBORA NAUGŽEMIENĖ
(Po pirmu vyru Tarvydienė)

mirė birželio 21, 1931 m. 11 vai. ryto 57 metų amžiaus. 
Kilo iš Tauragės Apskričio Kvėdarnos Parup. G valdų 
Kaimo Amerikoje išgyveno 34 metus.

Paliko dideliame nubudime 2 sunu Adomų ir Alek
sandrų, Vienų dukterį Joferinų žentų Juozapų Lapins- 
kį, dvi anūkes Zofijų ir Marijonų, anūkų Danielių, po- 

. sunius Antanų ir Benediktų, podukrų Jozefų Naugže- 
į mius.

Kūnas pašarvotas 3202 So. Auburn Avė. Tel. Yards 
7323. Laidotuvės įvyks pėtnyčioj birželio 26. Iš namų 
8:30 vai. bus atlydėtas į Šv. Jurgio par. bažnyčių, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines. .

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

Nubudę:
Sun ai, Duktė ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. Kadžius, Vietory 4088

party”, antradienį, liepos 7 
d., 7 vai. vak., mokyklos
kamb., kuriam sodalietės ren
gia sau kaipo “club room’’. 
Pelnas skiriamas to kamba
rio papuošimui. Kviečiama 
visi skaitlingai dalyvauti ir 
linksmai vakarų praleisti, nes 
kų sodalieija ant Town of

X Kuli. A. Deksnio išleis
tuvių vakarienė įvyks birželio 
28 d., Krenčiaus svet. Bus garį 
di vakarienė ir turiningas 
programas. Visi kviečiami da
lyvauti.

X P-nai S. Paukščiai ren
gia “bunco party”, birželio 30 
d., savo namuose, po num.

‘ i 4530 So. Honore St., 7 vai. 
vak. Pelnas skiriamas Kaiše-
dorių katedros naudai. Visi 
prašomi skaitlingai dalyvauti.

Rūta.

PATOGUS BANKAS.

GYDYTOJAS. CHIRURGAS 
IK OUSTETKIKAS

Uydo staigios Ir chroniškas Ilgas 
▼yru, moterų Ir vaikų 

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki I vai. vakaro. 
Nedėliomis Ir seredomls tik 

Ūkai no susitarus 
Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. MARQUETTE ROAD

Ofiso Valandos:
Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai.— 

4 Ir 4:20 Iki 4 vai. vakare. 
Seredomls nuo 4 — 11 vai. ryto 

Nedėliomis pagal sutarti.

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGE 

Ofisas 2403 W.63 Street
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
R«rid«ncij* 2859 So. Leavitt 

Tet Canal 2330
Valandos 8-4 po pietų Ir 7-9 ▼. 

Nedėlloj pą«al ausi tarimą

Tel. Prospect 1157

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

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

Ofiso jei. Vietory 6193 

Rezidencijos Tel. Drezel 9121

DR, A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—8 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomis Ir šventadieniais 10-18

Tel. Lafayette 5798

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 po pietų, T iki O

Office: 4459 S. California Avi
Nedalioje pagal sutartį

Phone Lafayette 9710

DR. F. S. SZYMGZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4454 SO. W00D STREET
Vai.: 1 — 4 v. v. Ir 6:30 — 9 ▼. v.

Marquette Parko lietuviams 
patogiausias bankas yra Mar- 
quette Park State Bank, kurs 
randasi prie 63-eios g-vės, po 
num. 6314-20 So. AVestern A v.
Tai jau yra pusėtinai įsigyve
nęs bankas, pradėjęs bankinį Ncd- lr 8er- pletl* pagal autartt 

vesti

Ofiso Tel. Cicero 49,
Namų Tel. Lawndale

DR. A. T. KIN6
1342

DENTISTAS 
4930 West 13 St. Cicero. III. 

Gas ir X-ray 
Vai.; 9-11:30; 1-5; 6:30-9

Al A
ANTANAS BALSIUS

mirė birželio 20 d., 7:10 vai. 
vak. 1931 iil, sulaukęs posės 
amžiaus, gimęs Tauragės aps
kričio, Šilalės par., Indijos kai
me. Paliko dideliame nuliūdi
me moterį Mortą, 2 sūnūs — 
Antaną ir Pranciškų. 2 dukte
ris — Marijoną Kasten ir Elz
bietą, žentą Stanislovą, vieną 
anūkę, du broliu — Povilą ir 
Juozapą ir gimines, o Lietu
voj vieną seserį.

Runas pašarvotas 8417 Au
burn Avė.

Laidotuvės įyyks ketvirtadie
ny, birželio 25 dieną, 8 yal. ry
te iš namų į Sv. Jurgio par. 
bažnyčią, kur bus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visi gimines, draugai Ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie- 
Čdubni dalyvauti ir suteikti jain 
paskutinį patarnavimą.

Nuliūdę liekame,
Moteris, Kūnai. Dukterys, 

ttnoUM, Zanlaa, Anūkė Ir
Gįarttoės.

Laidotuvėse patąrnapja grab. 
Mažeika. Yards 1138.

A. + A

JUOZAS SUBAITIS
mirė birželio 21 d, 8:30 vai. 
vak., 1931 m., sulaukęs 48 me
tų amžiaus, gimęs Leščių kai
me, Pernaravos par. Kėdainių 
apskr.

Amerikoj išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nubudime 

dukterį Joscphiną, sūnų Ed
vardą, motiftą ir tėvą, 3 bro
lius, Ad<tmą, Vladislovą ir An
taną, seserį Mcibalina Briedie
nė ir švogerį Alfonsą Briedį 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
1934 Ho. Union Avė. Laidotu
vės įvyks Ketverge birž. 25 
dieną, 8:30 vai. ryte iš namų 
į Apveizdoe Dievo par. bažny
čią. kur bus gedulingos panial-' 
dos už velionio sielą, o 15 ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. a. Juozo Subaičio gi
minės, draugai ir pažįstami e- 
sut nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti luidotuvėso ir sutelkti 
jam paskutinį patarnavimą.

Nuliūdę liekame,
Duktė, Kimus. Tėvai. Broliai,

Sesuo Ir Ciklinės.
Laidotuvėse patarnauja grab. 

Butkus, Tel Canal 8161

AIA
ANTANAS VAIČIULIS

mirė birželio 21, 1931 m. 6 vai. 
vak. sulaukęs pusamžio. Ki
lo iš Panevėžio Apskričio, Ra
guvos Parap. Vestinikų Kai
mo Amerikoje išgyveno 30 me
tų.

Paliko dideliame nuliūdimų 
moterį Rozaliją po tėvais Ttl- 
moliunaitė, augintinę A. Kul- 
bukaitė, brolio dukterį V. Tu- 
uiienę, o Liet. brolį Klemensą 
ir gimines. Buvo narys Kecis- 
tučio dr-jos, Vytauto dr-jos ir 
Kareivinės dr-jos. Taipgi buvo 
rėmėjas Labd. Sąjungos ir Ber
naičių Kolegijos.

Kūnas pašarvotas 221C W. 
24 st. Laidotuvės įvyks ketver
ge, birželio 25. Iš namų 8:30 
vai. bus atlydėtas į Aušros Var
tų par. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero . ka
pines.

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

Nuliūdę:
Moteris, Augintinė ir Gltuinčs 
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Lachawich, Roųscvo’.t 2513

biznį vesti 18 metų tam at
gal. Yra tai bizniškiausias cen 
tras visos tos apylinkės.

Kadangi toje apylinkėje 
yra didis lietuvių skaičius ir 
kadangi tas bankas turi daug 
lietuvių kostonierių, tai val
dyba pasirūpino pasamdyti 
lietuvių darbininkų. Dabar 
tume banke galima susikalbė
ti lietuviukai.

Marquette Park State Ban
kas yra nepriklausomas ban
kas, nėra susivienijęs nei su 
jokiais kitais bankais.

Rap.

DIDELIS JAUNIMO PIKNI 
KAS.

k

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DĖL ŠERMENŲ

■ii*
B

f

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTJI 
Meg visuomet teikiame Širdingų, simpatingų ir ramųj 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. ĘUDEIK1S & CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

ii

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL'IS
lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vat 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. 6tewart

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STRBI 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakaro

Res. Pitono 
Englewood <641 
Wentworth 8000

Offieo PI 
Wentworth 3001

DR. A. R. MCCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Ateinantį sekmadienį, bir
želio 28 d., Berginans darže 
įvyksta didelis katalikiškojo 
jaunimo — L. Vyčių Chica- 
gos apskrities išvažiavimas— 
piknikas. Rengimo komisija 
deda daug pastangų, kad iš
važiavimas pavyktų. Žinoma, 
visos tos pastangos bus vel
tui, jei, katalikiškoji visuo 
menė nepareina savo atsilan
kymu. Dėlto, širdingai kvie- 

jčiami visi jaunimo rėmėjai

Tek Bomtoęfc <799
RM. Tek Prespeot 0414

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6166 South Kedzie 
Ros. <622 8. Wihppie 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket

OFISAI:
4901 — 14 st. 3994 Washin< 
10-13. 3-4, 7-9 12-2, 4-6. Blvd
Tok Cloero <13 Tel. K e dale 2450-1

DR. S, A, DO W1AT
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Rezidencija 

4789 West 12 PL Nedėlloi
Tel. Clcreo 3888 Susitarus

k L. DMID0N6, H. n.
4910 SO. MICHIGAN AVBNUB 

Tel. Kenwood 6107
Valandos:

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

kpart šventadienio lr ketvirtadienio

.. . v' ir . . visi prieteliai, gerb. biznioX Ausros vartų par. antras 1 . . .
, . v. riai. profesionalai ir visi darpiknikas įvyks rugpiučio 16 

d. savaifiie darže. Prie to pik
niko surengimo pasidarbuos 
visos vietinės draugijos.

GRABORIAI:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGO J E
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų lš- 
djrbystės.

OFISAS
<« West 18 Street 
Telef. Canal <174 
SKYRIUS: 3238 8. 
Halsted Street Tel. 
Vietory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Hunų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
mo išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

. 3307 Auburn Avenue

E Z E R S KI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 So. Marshfield Avenue

TeL Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. • 
Tel. Virginia 1290

Yards 1138
Chicago, III.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopiglausla.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdintk 
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PL, Chicago
8KYRIU8

1439 S. 49 Court, Cicero, IiL
Tel. Cicero 5927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS 
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, 111.

S. M. ŠKUDAS
I.IETUVI8 GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7633

I. J. Z O L P
ORABORIUB IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1650 West 46th St.

Kampas 4<th Ir Paulina Bta. 
Tel. Boulevard 6343 . 8418

Nulludisao valandoje kredpknėe 
prie manęs. patarnausiu si m patu
kai, mandagiai, gerai lr pigia*

MM kitur. Koplyčia dal ioraa 
dykak

riai, profesionalai ir visi dar
bo žmonės nepamiršti birž. 23 
d. atsilankyti į Berginans 
daržų.

Kom.

AKIŲ GYDYTOJAI:

Ofiso Tel. Vietory 8487
Of. lr Res. Tek Hemloek 8374

DR. J. P. POŠKA
OF. 3183 S. HALSTED 8TRETT 
REZ- <504 S. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 9-18 rytais; 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vai.: 8-4 po piet Utam. lr 8uhat 
1-9 vak. šventadieniais pagal sutarti

DENTISTAI

Phone Boulevard 7042

DR< VAITUSH, ŪPT, DR. G. L VEZEUS

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų {tempimų kurk 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervnotu- 
mo, skaudamų aklų karšti. Nulmu 
cat*ra«tua Atitaisau trumpų regye- 
tę lr tolimų regystf.

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

Speciale atyda atkreipiama moky. 
klos vaikučiam*

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 v*, 
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 12 
po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUll. 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
Daugely atsilikimų akys atitaisomo* 
be akinių. Kainos pigia o kaip kžtur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė.

ArU 47 Stroet

Tat Canal <213

DR. 6.1. BL0Ž1S
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St)

Valandos Nuo 9 Iki 13 ryta 
nuo I tkl t vakare 
Seredoj pagal sutarti

TeL Tordi 1829

DR. G. SERNER
UBTUVI8 AJOŲ SPECIALISTAS

Boulevard 7689
Res. Hemloek 7691

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue

Vak: 11 ryto Iki 1 po pietų 
2 iki 4 lr 6 iki 8 v .v.

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto

Telefonai dieną ir 
Virginia 0034

08. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Caual 4. 
Rezidencija: <628 So. Rlchmond

Tel. Republlc 7868
Valandos 1 — S & I 8 vai. 

Nedėlloj pagal sutartį

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6661

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREI

Rezidencija 6600 8. Artesian Avi 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų 

6 iki 8:20 vakare

Rez. Tel. Mldway 6512

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue Ir 24-tas Street 
Telef. Wllmette 195 arba 

Canal 1713
Valandos; 2 Iki 4 p. p. Panedėlia 

lr Ketvergals vakare

DR. A. P. KAZLAUSKIS DR. CHARLES SEGAL
DENTISTAS 

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

ToL Cloero 12M

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vol.ž kaedien nvo 19 v. ryto Iki • 
▼ai. vakare

MedėHomls pegel sutarti
"' Cioero, III.

( Perkėlė eeve ofisų po numeri*

4729 SO. ASHLAND A
SPECIJALISTAS

Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ligų 
▼ai: ryto nuo 10—13 nuo 8- 

pietų: 7—2:80 vakare 
Medėllemls 10 tkl 18

Telef. Midway 2860

4847 W. 14 ST.'

OfiHM ir Akinių Dirblavl
756 West 35th St
Kampai Halsted St 

Valandai: nno 10—4; nuo t--8 
N odelio mini ntM 10 iki IX

Tel Lafayette 5820
Re* Oroveklll 2949

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-Ray A Gaa
4193 ARCHER AVENUE

Vai: 9-9 Nedėlloj pagal sutarti

DR. MAURIGE KAMI
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVB 
TeL Yards 0994

Reoldeeeljos Tel. Plaaa 88M
VALANDOS:

Nuo 19 Iki 18 dienų 
Nuo 2 iki 8 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėl. nuo lt Iki 13 dtao*

s. LAŽjr. , . U; — ----- • -
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C H I C A G O J E A. A. MARIJONA PRANAI 
TYTt BANAITIENĖ.

EX±RA SUSIRINKIMAS. klebono kun. I-ado ir kitų Mano sugrįžti sekančiam penk čiadieny, birželio 24 d., 8 vai.

BRIGHTON PARKO ATEI
TIS.

ŠIANDIE BUS LIETUVIŲ 
RADIO PROGRAMAS.

Darbas jau pradėtas kėli
mui trekių per Archer Avenue 
ir 47 str. Šių trekių iškėlimas 
pagerins susisiekimų vakarų

Šiandienų tarpe 6:30 ir 
7:30 vai. vakare iš stoties 
WGES 1360 kilocycles įvyks 
lietuvių radio programas, ku-

gyventojams su Brigliton Par-Irinos dabar duoda kas antro
ku ir biznis 
kils.

čia žymiai pa- dienio vakarų pastangomis ir 
lėšomis lietuvių firma The 
Peoples Furniture Co.

Teko girdėti, kad šio va
karo programas yra labai rū
pestingai prirengtas. Yra pa
kviesti įžymus lietuviai radio 
dainininkai ir dainininkės, ku
rie dainuos solo, duetus, trio, 
ir t. t. Prie to bus graži mu-

Kontraktas jau pasirašytas 
ir darbas pavesta kontrakto- 
riui iškelti trekes per So. Ca- 
lifornia Avė. ir 48 gat., ir pa
daryti California Avenue 
tiesia gatve iš šiaurės 
nuo Evanston ir iki 47 į pie
tus. Šis trekių iškėlimas ant
California Avė. tikrai pagra- z^a’ kalbos, ir kiti įvairumai, 
žins, padarys gyvesnę, links- Programas patiks klausyto- 
mesnę šių lietuvių apielinkę, Jams

IŠ KAUNO birž. 20, 1931, 
, kablegrama pranešta, kad 
birž. 18, 1931, mirė Marijona 
(Pranaitytė) Banaitienė. Pa
laidota Kaune birž. 20, 1931.

Prierašas. Marijona Pra
naitytė Banaitienė yra sesuo 
žinomo profesoriaus kun. Jus
tino Pranaičio. Amerikoje tu-, 
ri seserį Julę Pranaičiutę, 
“Žvaigždės” redaktorę. Na- 
bašninkė buvo dėdienė kun. 
Jonui J. Jakaičiui, M. I. C.

A. a. Marijona buvo žmona 
didelio lietuvio pabijoto Sa- 
lamano Banaičio, kuris yra 
pasirašęs ant Lietuvos Nepri
klausomybės deklamacijos. Ji 
užaugino keturis sūnus; jie 
visi gavo universiteto moks
lus. Vyriausis Justinas yra

Bridgfiport. — Šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų 2 
sk. turės extra susirinkimų 
šiandie birželio 23 d. 8 vai. 
Šv. Jurgio par. salėj. Susirin
kimas šaukiamas iš priežas
ties mirties skyriaus amžino
sios narės B. Naugžemienės.

Cibulskiai, Antanas Liubertas,

Vladislovų vardines, kurios į- 
vyks birželio 27 d. Rengėjai 
yra užprašę Aušros Vartų par. 
bažnyčioj šv. Mišias 7:45 v. 
ryto už sveikatų visi} Vladis-
lovų, Antanų, Jonų, Petrų ir 
Povilų. Pramogos įvyks para
pijos darže. Prasidės po mi
šių. Prie tos progos bus dar- 

Valdyba. ižo pašventinimas ir pavadin
tas Rūtos Daržas. Tame darže 
bus Vladislovų bendri pusrv-

tadieny. Matyt, kad adv. Bor- (vakare, Aušros Vartų parapi- 
den praktika nėra apribota 
Chicagoje; ji siekia ir į kitas 
valstijas.

Rap.

jos svetainėje. Visų kuopų 
ir dr-jų atstovai prašomi 
skaitlingai dalyvauti.

Valdyba.

Ijibd. Sųjungos Centro mė
nesinis susirinkimas įvyks tre

B. Kazlauskas, siuvėjai Pet- f.įaį( 0 vakare įvyks žaislai 
ras Mankus, Vladas Norakas,
St. Šimulis, Kaz. Kulbis, bar
benai Wm. Duoba, Antanas 
Aitutis, Kazimieras Tamanau- 
skas, bučeriai ir kitokie biz
nieriai buvo J. Dabravolskis,
Z. Dabravalskis, Alex Šinkū- įr Surplio orkestrą, 
nas, Juozas Žurkauskas, N.
Karlavičius, J. Miknis, St.
Budaitis, M. Kaminskas, J.

ant naujos platformos. O ant 
rytojaus birželio 28 d. 1 vai. 
po pietų prasidės Rūtos dar
že pasilinksminimas. Birželio 
27 d. vak. grieš Krekščiuno 
orkestrą, o birž. 28 d. Budrio

agronomas ir veda valdžios Atraškevičius, Alg. Jaukštis, 
pavyzdinga ūkį Zyplių dvare, Balčiūnienė, M. Jasnaus- 
Šakių aps., Viktoras — Ka- į kienė, Kotrina Kaminskienė, 
zimieras yra kompozitorius jr, P*n’a Masalskienė, Uršulė Mic 

Pereitų sekmadienį, birželio pianistas. Trečiasis sūnus —kevičienė su dukterimis, J. 
121 d. Vytauto Parke įvyko Bronius yra inžinierių, vis i Jaakštis, Ip. Melekauskis, VIa 

California, Avė., tai lietuviųyartų par, piknikas, dirba Lietuvos radio stotyje. ^as Neffas, St. Fabijonas, 
vienatinė bizniava gatvė, nes prįe |0 pįfcnįk0 buvo rūpės- Jauniausias — Vytautas bu- grab. Laebavičius, adv. Ku-
California yra apgyventa tik tjngaį prisirengta ir tikėtasi vo Lietuvos karininkas ir Minsko sūnūs Jonas, foto-
lietuviais, ir ant California gausių pasekmių. Mat tai bu- vėliau išėjo teisių fakultetų. į Sra^° Zalatorio sunūs Vytau
Avė. yra didelis plotas žemės vo jubiliejinis par. piknikas. Duktė Salomija baigė gimna- *as *r Adomas, Juozas Ko-
nupirktas lietuvių katalikų viskas klojosi gerai. Chicagoj zijų, dabar ji yra žmona dr.
kapitalu, darbu ir pastangom,. oras buvo giedras. Bet už mies Nasvyčio Kaune, 
kur, kaip girdėt, nepoilgo iš- to dėjosi kitaip. Pačiame ge-i A. a. Marijona Banaitienė 
augs bene gražiausia, lietuvių' rurne užėjo gausus lietus ir buvo patrijote ir dora moteriš- 
katalikų bažnyčia. Taigi, be-!jij0 arti poros valandų. Aiš- kė. Tokiais ji paliko Lietuvai 
tuviai ir ieško sau vietos prie bad šitoks apsireiškimas ir savo vaikus.
savo Motinos, Šv. Bažnyčios. biznio nepataisė. !---------------------------------------

nes daug pravažiuos, daug 
praeis ir daug sustos nusipirk 
ti sau reikalingų prekių, ku
rių Brigbton Parke netrūks
ta.

Rap.

SUTRUKDĖ PIKNIKĄ

Visi Aušros Vartų par. dar
bininkai ir piknikieriai buvo 
pakviesti į “Draugo” metinį 
piknikų, įvyksianti liepos 12 
d. Birutės (Chemiausko) dar
že. Visi darbininkai ir biznie
riai pažadėjo savo talkų.

Rap.

ADV. BORDEN IŠVYKO Į 
NEW YORKĄ.

Praeito sekmadienio popie- 
warskas, Kaz. Šidlauskas, B. ty, legaliais reikalais adv. 
J. Kazanauskas su šeimyna ir Borden išvyko į New Yorkų.
“e “Draugo” talkininkai »TAI»ŪS ^TRAKTORIAI 

pasidarbavo ir gryno pelno -- 7 i 7 a p
padarė virš $40. Šeimininkės 1 Ini L I L A u

Šiandien ant California yra Parapijonai, parapijonės, (na» ’s Bridgeporto p. Dabra- 
valskis, veikėjas p. Tama- 
nauskas su šeimyna. Buvo ir 
iš kitur. Iš dvasiškių buvo

daug krautuvių, bet nei vienos vietiniai biznieriai ir kaimy- 
nerasi tuščios, nors ir blogi nai piknikų rėmė. Veltui tro- 
metai. Bet kada California kus davė West Sidės expres- 
bus atdara ištisai, tada vi-' so vedėjai Jonas Oksas ir Sta &erk- kun. K. Matulaitis, ku- 
soks biznis aukštai pakils.; nislovas Fabijonas, 2146 So.
Kurie turi nejudinamos nuo-ĮHoybe avė. Jų didelis trokas 
savybės ant California avė., j nugabeno į daržų ir pargabe- 
gerai laimės, nes kiek esu no iš ten daug žmonių. Pra- 
patyręs, tai visi tuščių lotų Į nas Petrutis, 2307 So. Lea- 
savininkai yra lietuviai; tik vitt St. nugabeno dalį darbi- 
keli svetimtaučiai turi apsi-Įninku ir restorano reikmenis.

iŠ Moterų ir Mergini} dr-jos Namų Statymo Kontraktorius
t ... Statau Įvairiausius namus prieinamanarės restorane gerai pasidar- kaina

bavo ir patenkino visus sve- Į 7217 g CALIFORNIA AVĖ.
Čius ir viešnias. Telefonas Hemlock 5628

Už baro vyrai taipgi rū
pestingai pasidarbavo. Tai 

nigas A. Andriušis, klierikas : buvo nariai Aušrds Vartų vy-
Černius. I jr moterų dr-još nariai. Čia Į generalis kontraktorius

Iš vietinių biznierių teko kasierium buvo Metropolitan1 medžio nuo mažiausio iki didžiausio.

matyti Jonas Brenza, Metro- State Banko darbininkas An- WES^69th STREET
politan State Banko prezt 

dentas, J. Krotkus, banko
tanas Valonis. Šv. Kazimiero 
dr-ja prasidarbavo prie ti

Telef. Republlc 6196

0. GRICIUS

Phone Vlrglnla 2064

irkę namus. Lotų savinin- 
ams patarčiau neparduoti 

jų svetimtaučiams, kurie ne
prisidės palaikyti mūsų lietu-Į pašaliečiai gėrėjosi 
viškos katalikiškos įstaigos pasižymėjo kontraktorius Jo- 
kuri žib, kaip žvaigžde, brigh nas Stumbris, muzikantas A. 
tonparkiečių tarpe ir trauk, Budris, Pranas Melekauskis, 
prie savęs lietuvius. Antanas Fabijonas ir kiti.

Klausimas, delko daugiau- Sis ohoras> kaiP teko «irdėti>

kki
Grįžtant darbininkai buvo su
darę gerų chorų ir taip su
tartinai dainavo, kad net ir

vice-prezidentas, P. Šliogeris tjkietų.
banko foreign exchange vedė- Viso pikniko darbininkai 
jas. Kontraktoriai Julijonas savo pareigas gerai ėjo. Bro- 
Šlickus, Jonas Stumbris, ma- Gis Vladas darbininkus ir vi-

Tame lioriai Petras ir Stanislovas sus piknikierius pakvietė į

subytinęs Panevėžio ir Žemai
čių chorus.

Toliau piknikui patalkinin
kavo Peoples Furniture Co.

šiai lietuviai spiečias apie 
bažnyčių! Aplinkui rasi daug, 
kurie ir neina į bažnyčių, bet 
visgi jie glaudžias prie jos. I 
Mat, apie bažnyčias spieSas J^ko sk^"8>
lietuvių kultūrinis ir ekonorai- 2’36-40 W' 63 8‘- su sav0 I“’ 
uis centras. togiu ir dideliu truku. Drai-

veris Mr. Thompson gerai 
Gudrūs biznieriai jau dabar ^yo darbų atjįko ir visus pa- 

* pradėjo teirautis apie Califor- tenkino.
nia avė. lotus ir bizniavus “Draugo” trokas taipgi 

į namus.
S Brightonparkietis.

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR.

prisidėjo prie pikniko ir nu
gabeno daug West Sidės jau
nimo.

Metropolitan Wet Wash
________ ' jLaundry, 6551 So. Kedzie,

Sunkiai serga Jonas Burb- tel. Prospect 3939, buvo žadė- 
lis, senas parapijonas. Guli 3usi talkų su trekais, bet sa- 
Šv. Kryžiaus ligoninėj, kamb. v° patarnavimus atidėjo ki
tor. 300. Dr. Biežis padarė ope- tai progai.
racijų. i Piknike žmonių buvo didelė

. . . minia. Matėsi ir svočių iš kitų
J. Bubi,s visuomet ,va>. ko|onijlJ ,s p 

riais būdais remia Draugų . r(j Co p gt
Vajaus metu ®ražc dienrast, j NakroSius „„ Sejmyn0. 
savo broliu. Juozu, i Lietuvų m- Town of uk(j w>nie. 
ir sau užsirašė. Taip pat pa
rėmė “Draugo” koncertų.

Parapijonas.

riai p. Stočkai, Kavalčikas su 
draugais, iš Marąuette Parko 
p. Lenkauskienė su draugė
mis, iš Brigbton Parko siuvė-

SKAITYKITE IR PLATIto- 'jas Juozas Kaminskas su žmo-

BESIRENGIANTIEMS 
VESTI ŽIEDAI

Ir
Baigiantiems Mokyklų 

Dovanos

Mes užlaikome geriausių dal- 
mentlnlų žiedų dėl sutartuvių — 
“ngagement. Turimu gražaiuslų 
laikrodžių, karolių, fontaninių 
plunksnų, burkStlnų — gintarų— 
žodžiu sakant, turime visokii) 
visokiausių dalykų, kurie yra tin
kami pirkti kaipo dovanos bai
giantiems mokyklų. Musų 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 8561

Tel. Downers Grove 1395
BENEDIKTAS MOTUZAS
Ogden & Vena r d avės 

Downers Grove, III.
Turim gražių užeiga, užlai- 

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

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rų.šles 
ir patarnavimo. Sau
kit

GREEN V.ULEY 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.

4648 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

BAGDONAS BROS.
FITRNITUNE & PIANO MOVINO 

Local & Long Dlstance Retnoval

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

AR 2ADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Repnblic 5099
Mes permufuojame pianus, 

fornicius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

Lietuvos Laisvės Bonus 
Perkam ir Mokam Cash

už 0100.00 080.00
už 50.00 40.00

ATSINEŠKITE ARBA PRISIŲSKITE 
LAIŠKU ’ą

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

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
4556 S. ROCKWELL ST.
1 » - • •* . • "_______________

M. YU8ZKA
Plumbing & Heating

P Kaipo lietuvis, lietuviams patarnau
siu kuogerlausla.

4426 So. Westem Avė.
Tel. Lafayette 8227

L
Sapos Tele'f. 

Hemlock 2867

Namų Telef. 

Republlc 6688

JOHN YERKES
Plumbing & Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIU8
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

AUTOMOBILIAI

R. ANDRELIUNAS
(Marqnetie Jewelry & 

Radio)
Užlaikau visokių 

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

2650 West 63rd St. Chicago
Telefonas HEMIOCK 8289

ĮVAIRU8 PARDAVIMAI
Parsiduoda dėl ligos elektrinė šiu

šių taisymo šapa. Pigiai, 2822 No. 
Ashland Avė. . •

Perkame seną auksų, bridgework, 
deimantus. Herman Frank,, 5 8.
Wabash avė. Rnru 1211.

Cash už seną auksą, jewelry, si
dabrą, deimantus. Mr. Alper, 4743 
Rroadway. Rm. 630.

Barbernė, gera vieta, pelninga. Už 
pusę kainos. Priežastis — kiti bls- 
nial. S. O. Keltner, 137 So. Jefferson, 
Peorla, III.

Kendžių Storas, senai Jst. cigarai, 
smulkmenos, school supplies. Ilgas 
llstas. 4 kamb. Pigiai 2639 No. Rock- 
well St.

REAL ESTATE

Kitwicziz(g-

PRANEŠIMAS
Dr. Susan A.
Slakis

ATIDARO NAUJAI OFISĄ

4145 ARCHER AVENUE
(Kampas Frandsco Avė.)

Dr. S. A. Slakis yra specialistė vaikų Ir moterų ligų 
Priėmimo valandos: nuo 10 v. iš ryto iki 12-tos 

dienų; nuo 4 iki 6 vai. vakare 
Seredoms ir nedėliąmis pagal susitarimų 

Ofiso tel. Lafayette 7337 Res. tel. Hyde Park 3395

WILLYS KNIGHT 
WILLYS 6 IR 8

Taipgi didelis pasirinkimas vartotų 
karų už labai mažą kalną. Norėdami 
pirkt pigiai gerų karų kreipkitės 1 
mus. Taisymo skyrių veda gerai pa
tyręs mekanlkaa J. MENZOR,
White Sox Motor Sales

A. Jankaitis pardavėjas 
S. Rumchaka savininkas

610 WEST 35 STREET 
Tel. Yards OHt

CONTRACTORff

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir sek 

dus 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- 
quette Parko.

Tel. Republic 5551
S kamb. namas, 32,400 arba už 

geriausią pasiūlymą. Nedaug Jneštf? 
6410 Shields Avė.

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 

prašau atsilankyti Ir pamatyti nau
jus 1931 NASH automobilius su vė
liausios mados automatiškais įtai
symais. sport Royal tekiniais Ir kl- B kamb. plytų bung. k. v. 6., tei
tais Ištobulinimais, kokius tiktai • ,jų maudynė, spalvuotas plum., g-vė 
NASH taip galt įrengti už tokias ,|br ,r |7,joo. mažai |mokė-
prislnamas kalnas. |a Likusi, kaip renda. 6346 Hendsr-

BALZEKAS MOTOR SALES aon
4030 Archer Avenue

Lafayette 2082

Eųulty naujame 6 kamb. plytų 
bung. 3650 greitapi pardavimui. 9232 
Blackstone avė. Kreiptis vak. arTiee.

PINIGĮĮ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nusiunčiamo pinigus Lietu

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

Laivakortes parduodame ant 
visų Unijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
| Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome Jgaliojlmus ir visus 

legallškus dokumentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglčlų.

Apdraudžiama 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”

6819 So. Westem Avenue
{mokėti pinigai ant knygučių 

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

Pradėklt taupintl pinigus da
bar saugiai ir pelėlngat.

K. J. Macke (Mačiukas)
Spulkos sekretorius ir Vie

las Notaras (Notary Public).
Padarom pirkimo, pardavimo, 

tkblinimo notas. Ilsus, kontrak
tus Ir kitus ligallškus dokumen
tus atsargiai ir pigiai.

Apdraudžlam (Insurance) na
mus, forničlus, stiklus Ir au- 
totnoblilus tvlrčlauslose Kom
panijose.

Kviečiam persitikrinti.

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

i <




