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NUTRAUKTAS BUVUSIO KARO SKOLŲ MOKĖJIMAS
RUSUOS BOLŠEVIKAI PAGALIAU 

PASUKA DEŠINĖN PUSĖN
Stalin Sako, Rusijoj Dar 

Nesama Komunizmo

ŽEMĘ ATSKRIDUSIU LAKŪNU — 
— BALTUOSE RŪMUOSE

FRANCU A PASIDAVĖ 
AMERIKOS REIKALA

VIMAMS

ĮDOMIAI AIŠKINASI 
STALINAS

MASKVA, liepos 7. — So- 
vietų Rusijos diktatorius Sta
linas už savo dešinėjimų pra-

WASHINGTON, liepos 7.
— Prezidentas Hoover vakar
paskelbė, kad Francija pripa- rnonės tvarkoj, kaip ir prama 
žino jo pasiūlymų vieneriais 
metais nutraukti karo skolų

PAMINKLAS ŽUVUSIEMS LAKŪNAMS ŽINIOS IŠ LIETUVOS

MARIJAMPOLĖS ŽINIOS ORGANIZUOJAMI ITALŲ 
LIETUVIŲ PREKYBOS 

RŪMAI

tvta, susilaukia daug kritikos. 
Bet jis moka pasiaiškinti ir 

mokėjimų (moratoriumų). Iš- j pasiteisinti. Jis pareiškia, kad 
šiandie Rusija vos tik pasie
kus socializmo tvarkos laips
nio. Iš šio laipsnio ji pakilsia-

tisus metus iš Vokietijos ne 
bus imama jokio karo atpildv- 
mo. To ypač reikalavo prezi
dentas, gi Francija tam buvo 
priešinga.

f - - w **’.'•** iKaro skolų mokėjimo nu
traukimas veikia pradėjus lie
pos 1 d., kadangi visos kitos, 
interesuotas valstybės besųly- 
giniai pripažino pasiūlytų 
“moratoriumų.”

Apie 800 milionai dolerių 
karo atpildymo ir karo skolų 
suspenduota vieneriems meta
ms. J. Am. Valstybės neteko 
200 milionų dolerių.

Prezidentas pareiškia, kad 
jis tuomi įvykiu labai paten
kintas.

NUTRAUKĖ DIPLOMATI
NIUS SANTIKIUS

ASUNCION, Paragvajus, 
liepos 7. — Paragvajaus res
publika nutraukė diplomati
nius santykius su Bolivijos 
respublika.

100 ŽMONIŲ NUSKENDO 
KINIJOJ

KAKTON, Kinija, liepos 6. 
— Staiga išsiliejus Šiaurių ir 
Rytų upėm, potviny žuvo virš 
100 kiniečių.

FRANCIJOJ PERDAUG 
VYNO

PARYŽIUS, liepos 6. — 
Francija turi perdaug vyno 
ir reikalinga daugiau vyno va
rtotojų. Jei kaip, tai francū- 
zai bus verčiami daugiau var
toti vyno.

— Prie cukraus fabriko į- 
vyko jau antra nelaimė: VI-7 
įstiprinant sparus paslydo nuo ' Lietuvos pasiuntinybės ir 
aukščiausios trobesio vietos garbės konsulato Genuoj pas- 
darbininkas Skirpstaitis ir tie- tangomis pradėta organizuo- 
siog kritęs žemėn užsimušė, iti italų lietuvių prekybos rū-

mai. Rūmų uždavinys bus plė
sti tarp Lietuvos Ir Italijos 
prekybos santykius. Rūmų bū
stinė bus Genuoj, kaip svar
biausiame Italijos prekybos 
centre su užsieniais. Vietos 
italų valdžia tani sumanymui 
pritarė ir žada jį remti.

<4 R. n

Be to, vienai panelei žiūri
nt į statomų fabrikui trobesį, 
priėjo nežiniom iš užpakalio 
vienas senyvas darbininkas ir, 
norėdamas pašposuoti, jų pa
stūmėjo. Ši krito žemėn ir 
pradėjo rėkti. Pasirodė, kad 
jai buvo sužeistas kairėsės ko- 

' jos kaulas žemiau kelių.
| — Marijampolėje moterų
I maudyklei vieta yra tiesiog ne

Francijoj pastatydintas čia atvaizduojamas paminklas žuvusio lakūno Guilbend jr, patogioje vietoje: netoli liej>- 
jo sądraugų, tarp kurių buvo R. Amundsen, atminčiai. Jie visi anais metais skrido j ir pro M daugumui praei- 
šiaurinį žemgalį gelbėti orlaivio Roma įgulos ir nežinia kur dingo. jviy reikia praeiti. Jokios nu

sirengimui patalpos nėra. Mau

KATALIKAI RAGINAMI 
MELSTIS

LAKŪNU BALTUOSE 
RŪMUOSE CHICAGO JE NEBUS MAŽINAMI 

UŽMOKESNIAI
i dyklėse neretai pastebima ir 
arklius bei šunis maudant.

LILLE, Francija, liepos 6. 
— Tautiniam Francijos Eu
charistiniam Kongrese, koks 
vakar čia prasidėjo, katalikai

IVASHINGTON, liepos 7. 
nti komunizman. Socializmo-'— Baltuose Rūmuose vakar 
gi laipsnyje darbininkams ne- prezidentas Hoover pagerbė 
sama lygių užmokesnių. Jei lakūnu Wiley Post ir Harųld 
ligšiol Rusijoje laikytasi lygių Gatty, kuriedu andai į pus- 
komunizmo tvarkos užmokės- devintos dienos apskrido že-

STALINAS PASUKA J 
DEŠINĘ PUSĘ

nių, buvus klaida. mę.
į Baltuose Rūmuose jiedviem 
; su savo žmonom ir kitiems pa

kviestiems svečiams patiekti 
užkandžiai. • '

MASKVA, liepos 6. — Po'' A v .
.. .., .. .į Kartu su lakūnais buvo irilgo atidėliojimo pagaliau vie-v . . ... t> v, x jųdviejų finansuotojas turtuo-sai paskelbta Rusijos dikta- 
toriaus Stalino sakyta prakal-j 
ba baigiant pramoninę čia ko-Į 
munistų konferencijų praeito i 
birželio 23 d.

6 ŽUVO ORLAIVIO 
NELAIMĖJE

MAJORAS MAŽINA Paskelbta, kad statant Chi-

IŠLAIDAS
-~r

Praneša, Chicago majoras 
Cermak praeitais dviem mė
nesiais miesto išlaidas suma
žino ligi 8.7 nuošimčių.

cagoj naujų pastos būtų visi 
darbininkai bus apmokami 
vien unijos darbininkų norma.

— VT-7 netoli Marijampolės Paraginti melstis, idant Šven- 
•o. automobilis pasivijo ūkininkų ^4j3111 Sostui pavyktų apsau- 

važiavusį su dviem arkliais, 8°ti Bažnyčių ne tik Italijoj, 
bet ir kitur nuo priešų puo
limų.

ANGLEKASIŲ STREIKAI

12 ŽMONIŲ NUSKENDO

Praeitų šeštadienį ir sekma
dienį Cbicagos apylinkėse nu
skendo 12 žmonių.

Tom pačiom dienom visoj 
šaly nuskendo 139 žmonės.

Automobilių nelaimėse visoj 
šaly žuvo 118 žmonių.

Apie užmokesnių lygumų jis 
pareiškia:

“Net socializmo tvarkoje už 
mokesniai turi būt mokami at
sižvelgiant į atliekamus dar
bus, bet ne į darbininkų rei
kalavimus. Gabesni ir išsila
vinę darbuose darbininkai, turi 
būt brangiau apmokami. Juk 
šiandie nepakenčiama, matyti, 
jei garvežio valdytojas būtų 
lygiomis knygvedžiui apmoka
mas.”

LUCERNE, LAKE COUN- 
TY, Cal., liepos 6. — Netoli 
čia skrindant į kalnų susikūlė 
Travelair orlaivis. Žuvo 6 žmo 
nės, įėmus vairininkų.

UŽDARYTŲ BANKŲ 
KLAUSIMAS

CHARLESTON, W. Va., lie 
pos 7. — Anglekasių streikai, 
kurie ilgus mėnesius triukš
mingai tęsias šiaurinėje West 
Virginijoj, vakarinėj Pennsy- 
lvanijoj ir rytinėj Ohio, paga
liau plinta ir pietinėj West 
Virginijoj.

Pastarojoj vietoj streikų pa
skelbė Vest Virginia Mine 
"VVorkers’ unijos viršaičiai. Ši 
unija sakosi turinti 23,000 an- 
glekasių. Šių visų streikų ne
remia žinoma organizacija U- 
nited Mine Workers.

vežime sėdėjo dar ir jo žmo
na. Šoferis, visai nedavęs sig
nalo, sukosi pro vežimų, o ar
kliai pasibaidę, kuriuos ūkini
nkas visai nelaikęs, šoko grio
vin. Vežimas apvirto. Sena 
žmona išsisuko rankų, ūkinin
kas gerokai prisitrenkė. “R.”

BELGIJOJ DUONA BRAN
GIAUSIA PASAULY

BURMOJ ŽUDOMI 
SUKILĖLIAI

RANGOON, liepos 7. -r- Bu- 
rmoje sukilėlių su kariuome
ne susirėmime žuvo apie 40 
pirmųjų.

Nesenai Chicagoj uždaryta 
daug bankų. Ne visos jos už
darytos teisingai. Valstybinis 
kaltintojas šį klausimų tyri
nėja. Sukčiai bankininkai bus 
patraukti tieson.

SINDIKALISTAI TRIUKŠ
MAUJA ISPANIJOJ

NUŽIŪRIMAS NAMŲ 
PADEGIMAS

RASTA PORA INDIONŲ 
KATALIKŲ

RIO DE JA^EIRO, Brazi
lija. — Mato Grosso miškuo
se, kur gyvena kelios žiaurių
jų indionų padermės, vienas 
kunigas misionierius rado se
nyvų indionų porų — vyrų 78 
m. ir moteriškę 68 metų. Jie
du pamatę pirmų kartų kuni
gų suklaupė ir meldė apkrik
štyti.

Jųdviejų tėvai, jiedu aiški-

AVASHINGTON, liepos 7.
— Einant statistikomis, kiek
vieno vaiko mokslinimas val
stybinėse mokyklose, imant a- no, juodu išmokino katalikų
plamai, atsieina 60c. dienoje. įtikėjimo tiesų ir katalikiškų

maldų. Abu visų gyvenimų 
taip meldėsi, kaip jiedviem bu
vo nurodyta. Deja, niekada 
netekę jiedviem matyti kata
likų kunigo.

Misionierius abiem suteikė 
reikalingiausių apie tikėjimų 
žinių, suteikė šv. Krikštų ir 
palaimino sutuoktuves. Antry- 
tojaus išklausė išpažinčių ir 
jųdviejų namely atlaikė šv. 
Mišias, kurių metu abiem su
teikė šv. Komunijų.

Mato Grosso yra vakarinėj 
Brazilijos daly. Miškai ir pel
kės užima apie 400,000 ketvir 
tainių mylių.

Praeito sekmadienio ryte 
gaisras apnaikino namus, 4301 
So. Wood gat. Apsvilo ir ap
skrities ligoninėje mirė namų 
džianitorius A. D. Blozis, 50 
m.

Policija nužiūri padegimų. 
Gaisrininkai vienoj vonioj ra
dę apie 30 galionų gazolinos.

MADRIDAS, liepos 6. — 
Ispanijoj pradėjo triukšmauti 
sindikalistai, artimi komunis
tams sėbrai. Vienur ir kituf 
jie ima skelbti savo unijos 
streikus, kad tuo būdu šaly 
palaikyti betvarkę. *

Kaip čia, taip kituose ke
liuose miestuose vyriausybė 
turi paruošusi kariuomenę. 
Pramatomos kurstomų minių 
riaušės.

BUS NUPUOŠTA LAISVES
STOVYLA

NUŽUDYTAS POLITI
KIERIUS

Arti Richmond, III., rastas 
nužudytas buvusis advokatas 
ir politikierius C. W. Eldre- 
dge. Vienas įtariamas žmogžu- 
dis suimtas Chicagoj.

NEW YORK, liepos 6. — 
Naujomis elektros šviesomis 
bus nupuošta Laisvės stovyla 
vietos prieplaukoje.

KRISTAUS KŪNO 
ŠVENTE

Kamajuose Kristaus Kūno 
šventėj buvo atvažiavęs iš 
Kauno vienuolis Tėvas Bru- 
žikas. Pasakė tris labai gra
žius pamokslus ir pašventino 
naujas trijų organizacijų baž
nytines vėliavas: Maldos Apa
štalavimo, L. K. Moterų ir 
vaikų Angelo Sargo.

Vaikščiota po miestų ir už 
miesto. Eisena buvo gana di
delė ir įspūdinga. Pirma vi
sos procesijos ėjo su žvakėmis 
visos parapijos vaikai, toliau 
graži ir turtinga procesija ir 
pagaliau dideliausia žmonių 
minių.

Kamajų parapijai garbė, 
kad jinai, nežiūrėdama visų 
šiandieninių krizių, visokiario-

I/ONDONAS, liepos 6: — 
Sausio 1 d., 1931 m., brangiau
sia duona pasauly pasirodė y- 
ra Belgijoj — už 2.2 svarų 
kepalėlį 24 centai. Po to sekė 
Švedija — 20.8 centai ir J. A. 
Valstybės — 18.7c. Pigiausia 
duona buvo Ispanijoj, Čeko
slovakijoj ir Jugoslavijoj — 
2.2 svarų kepalėliui 8 centai.

MAŽŲJŲ ŽMOGĖDRŲ 
PADERMĖ

PARYŽIUS, liepos 6< — 
Čikagietis keliauninkas tyrė
jas Bradley Belgų kolonijos 
Kongo miškuose, Afrikoj, ra
do mažųjų žmonių paderinę, 
kuri įpratusi vartoti žmogie- 
nų. Belgų vyriausybei nesise
ka išnaikinti to žmogėdišku- 
mo.

pai progresuoja. U P. B. »»

MOKYKLA PALIKO BE 
TIKYBOS DĖSTYMO

WASHINGTON, liepos 7. 
— Šen. Watson sako, kad pre- 
zid. Hoover darus pažangos 
1932 metams.

AVASHINGTON, liepos 7. 
Vandens jėga visam pasauly 
padvigubinta praeitais 10 me-
"j- •

Kundrėnų mokykla (Nauja
miesčio valsč.) dabar paliko be 
tikybos dėstymo, nes mokyto
jui Br. Stanevičiui atimtas lei
dimas dėstyti, o esanti antro
ji mokytoja leidimo taip pat 
neturi ir kunigas dėl tolumo 
atvykti negali. Tėvai išsiilgę 
laukia naujo mokytojo.

“P. B.”

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie išdalies de- 
besiuota; vėsiau.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.86 
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 
Vokietijos 100 mrk
Šveicarijos 100 frankų 19.27

3.91
5.23

13.91
23.83
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“DRAUGAS”

Reikia pasakyti, kad retai tokių minčių 
Lietuvos spaudoje terandame. Jos yra svei
kintinos. Kuo daugiau tokiu tonu Lietuvos 
laikraščiai rašys apie amerikiečius, tuo glau
desni tarp mus santykiai susidarys ir prasi
dės nuoširdesnis bendradarbiavimas.

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

SVEIKAS KŪDIKIO AUK
LĖJIMAS. .
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Publlaked Daily, Ezcept Bunday.
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Adrertlsin* ln “DRAUGAS” brlngs baat rašalu
Adrertlsing ratas on appllcation.

DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicag.

DIENOS KLAUSIMAI

“Tr.” bendradarbis p. Viva duoda ir 
praktiškų patarimų. Jisai esąs įsitikinęs, jog 
amerikiečiai, kurie turi susidėję pinigų no
rėtų pasilikti Lietuvoj, jei jie rastų tinkamą 
pĮinigams investuoti objektą. Amerikiečius 
nuo to yra atbaidę įvairūs išnaudotojai, kurie 
ne vienam amerikiečiui yra galvas apsukę ir 
didžiausius nuostolius padarę. Jie vėl iš Lie- 
tuvos turėjo išbėgti. Ir dėl to Lietuva “Jiems 
paliko tik daug sunkių atminimų”. Tai atsi
tiko dėl to, kad nerado Lietuvoj tinkamų pa
tarimų ir tikslaus nurodymo, kas amerikie
čiams darytina su savo kapitalais. Patarti-gi 
buvo ir yra ko: “Amerikiečiams geriausia ti
ko ir tinka kapitalus įdėti įsigijant nekilno
jamo turto miestuose. Tai būtų patriotinis ir 
labai patarnaująs tautos reikalams dalykas.”

Tyras oras.
Kūdikis pri
valo kiek ga 
lint daugiau 
būti lauke, 
kame yra už
tektinai tyro 
oro. Žaidi
mas ir mank 
šta tąipgi tu
ri būt tyra-

laikui, atitraukimas nuo krū
ties, lengviau yra pergyvena
mas. - * A

Pradedant trečia mėnesiu, 
nežiūrint ar kūdikis būtų mai 
tinamas krūtimi ar iš bonku- 
tės, geru daiktu yra duoti jam 
šaukštuką orą učių sunkos, ar
ba iškoštų kenuotų tomėčių, 
arba du ar tris šaukštukus spi 
nač vandens dienos metu, vie
ną valandą pirm maitinimo.

Dr. A. G. Rakauskas
2415 w. Marąuotte bukakus tris mėnesiams, ga- 
Rd. Grovehtu 3262 ,]įma juotį nuo dviejų iki ke

rne ore. Priešpietinis

Antradienis, Liepos 7 d., .1931

Taip atrodo J. A. Valstybių Militarė Akademija, Vest 
Point, nufotografuota iš orlaivio.ir po-1 furįų šaukštukų, o vėliau to- 

pietinis kūdikio miegas, kuo- jį kiekybė reikia padidinti, 

met tik yra galima, turi būt Į

atviroje vietoje. Šiam reika- Kruties Picnas ne visados 
lui pilnai gali atatikti porfiai 7ra «er“' Jei?“ P»tebianm,
arba žaliuojančiame “jarde” kad juomi maitinamas kūdikis

suteiktus už mano straips 
nius apie sveikatą.

Kas link jūsų gydytojo pa
tartos jums ir-jūsų vaikučiam teatrų p

vietėse. Visas veikimas bus 
matomas.

Šiandie i- Įvairių salių ar
m r-1.; 1-

šėtra visu vasaros metu. Sau- jnt^aiPs^a kaip reikią, tuomet ^onį,^ operacijos, esu tikras,. ceriai ; vaidinimai. Su tele- 
Dabar Amerikoje didelis nedarbas siau-lutės spindulių nereikia pavy-;iei^in^a Pienas ištirti ii e-jkad gydytojas tai daro dėl ju-! vizijos pagelba tai visa bus ir

PASTABĖLĖS.

“Trimito” 25 N r. randame p. Vi vos 
straipsnį, kuriame paduodama gana daug 
teisingų minčių apie Amerikos lietuvius. Pir
moje vietoje pabrėžiama, kad amerikiečius ne 
vien laimė telydi, kad esama skurdo ir var
go, kad ne visiems gyvenimas lengvai klojasi 
ir ne visi turtus, it kokius grybus, renka. 
“Bet iš tikrųjų kiekvienas lietuvis paliko ten 
daug prakaito, daug kentėjo, kol kam kas no
rs pasisekė sudėti alkanai dienai, ir tai dide
liai taupydamas,” O kol kiek praturtėjo, ame 
rikietis dirbo it kokia mašina. O koki ten tur
tai: “tūkstantėlis dolerių, dar rečiau keli, vi
sai retai dešimtys”. Tie-gi doleriai, kaip p. 
Viva pažymi, Amerikoj turi perkamąją ver
tę daug mažesnę nąi Lietuvoj ar Europoj. 
Padaroma tokia išvada: “Todėl reikia žiūrė
ti į amerikietį lietuvį kaip į darbo žmogų, 
kuris mums gali būt darbingumo pavyzdžiu, 
sunkiai pelnantis duoną^r jo turtus verčiau 
padėti jam pasaugoti, D®. leisti nenaudingai
švaistyti.”«

Tame pačiame straipsnyje p. Viva sako:

“Mes turime džiaugtis gražiu, sveiku jų 
patriotizmu, savo krašto meile, prie gimtos 
vietos prisirišimu ir stiprinti visa tai, kad jie 
nuvykę būtų dar didesni savo krašto ir jo 
žmonių gerbėjai. Tat turi būt mums svarbiau 
už visokius turtus ir to mės turime siekti be
vaišindami atvykusius brolius amerikiečius, o 
ne ko kito. Ta prasme ir linkme turi praei
ti visi amerikiečių priėmimai. Šiandien mes 
ir jie turime žinoti, kad mums ne jų pinigas 
rūpi, bet kad jie savo tautą didžiausiai gerb
tų ir patrauktų į tautos darbą Amerikoj pri
augantį lietuvių jaunimą.”

J. DouįUet.

MASKVA BE KAUKĖS.
PIRMOJI DALIS.

(Tąsa)
Pastaruoju metu sovietų valdžia, norė

dama pagerinti savo santykine su ūki
ninkais, kurie atsisakydavo parduoti eks
portui duonos, sušvelnino savo rinkinių 
represijas ir suūikė didesnę rinkimų 
laisvę. Nudžiugę ir dėkingi krašto gyven- 

. tojai už tą malonę Kubanėje, pavyzdžiui, 
atsilygino tuo, kad 1925 konurdstai 
I. veik v, uoae vieta • *.'. <?’..ese riekimu-* 
pralaimėjo. Sovietų valdžia susijaudino 
ir -įvykusius rinkimus paskelbė neteisė
tais. Rinkinius paskelbė iš naujo ir, kad 
būtų garantuotas komunistų pasiseki
mas, kai kun .se vietose atėmė teisę bal
suoti net 50 procentų visų gyventojų. Taip 
pasielgę su dvasininkais, pasiturinčiais 
ir k. *

Dabarties rusų ūkininkas yra labai 
plakamas komunizmo rykštės, o rusų ū-

čia. Daug lietuvių darbininkų vargą kenčia, dėti jaunam kūdikiui. Geru san(^us trukumus, jei tik ga-
O tie, kurie turi dolerį, kitą susitaupę, mielu 
noru Lietuvoje apsigyventų, nes čia reikia iš 
“gatavų” gyventi. Nuo apsigyvenimo Lietu
voje amerikiečius gal ne tiek baido visokie 
sukčiai, kurie tyko išnaudoti, kiek nenorma
lumai vidaus politikoje, žmonių laisvės var- 
žymiai, nuolaidi užsienių politika. Nuo suk
čių galima šiaip taip apsisaugoti, bet su suk
ta ir nevykusia politika visai kitas yra biznis. 
Kur vyriausybė neteisėta, kur nėra parlamen
to, kur pramonė ir prekyba įstatymais nė
ra apsaugota, ten nedaug kas tenori rizikuoti 
savo sunkiai uždirbtus centus investuoti. Del 
to, Lietuvos vidaus ir net užsienių politikos 
nenormalumai daug amerikiečių sulaiko nuo 
Apsigyvenimo Lietuvoje. Jei būtų grąžinta 
kraštui teisėta valdžia, šiais nedarbo metais 
Amerikoje būtų galima laukti Lietuvon grįž
tant nemažo amerikiečių skaičiaus.

Sovietų Rusijoj leista taip žadinamų 
“kulcliozų” ir “sovehozų” darbininkams rin
kti maistą atsargai. Tas leidimas rodo, kad 
dabar Rusijoj didelė produktų stoka ir dėl to 
pati valdžia negali savo jėgomis aprūpinti 
darbininkus maistu. Laikraščiai praneša, jog 
dabar daug kur matyti darbininkų beeinančių 
su maišeliais produktų. Kol kas tokių gery
bių negalima buvo rinkti. Tas faktas parodo, 
kad krašto būklė yra labai bloga, nežiūrint 
visų bolševikų agentų pasigyrimu. Rusijoj 
dabar gera apribuotam komisarų skaičiui.

daiktu yra išvilkti jį iš dra
panėlių ir leisti jam pasimau
dyti prieš saulutės spindu-

lima, pašalinti. Jei vietoj krū 
į ties, reikia duoti kūdikiui 
įbonkutę, tuomet yra geriau-

sų gero. Tokioms operacijoms i matoma.

liūs kasdien trumpomis valau |sitt Parinkli aukStos rtSies kar 
dėlėmis, kas tikrai bus kūdi- iv5s Pleni> ,r » Prirengti sulig
kio sveikaton. Kūdikio akis 
reikia pasaugoti nuo saulės,: 
kuomet jis miega tyrame ore.• 
Visi kūdikiai privalo būt ap- J

■ kūdikio svorio, amžiaus ir 
maitinimo sykių bėgy 24 va
landų.

Kūdikis maitinamas iš bon-
saugoti nuo musių ir kitų' kūtės, privalo būti visados 
vabždžių, o taip pat nuo šunų gydytojo priežiūroje, nes čion 
ir kačių. Taip elgianties, bus yra reikalinga žinoti kūdikio 
galima išvengti daugelio Ii-'svoris, jo augimas ir maisto 
gų. Jeigu kūdikiui visados ir jo kiekybės sureguliavimas, 
priseina miegoti viduje, būti- Krūtimi penėjimas, didžiumo- 
nai ir dieną ir naktį reikia lai je, patartina baigti sukakus

Lietuvos Universiteto yra 3959 studentai: 
2748 vyrai ir 1211 moterų. Tai yra labai gra 
žus skaičius. Tačiau nesulyginamai mažesnė 
Latvija savo universiteste turinti virš penkių 
tūkstančių studentų.

kininkas gerai tai jaučia. Ir užtat rusų i 
kilimo gyventojai yra antisovietiški ir nn- 
tikorrunistiški. Po visą kraštą nuo kiek
vieno kaimo be jokios išimties kylą į Die
vą vienokia malda, būtent, kad Dievas 
galutinai padėtų žlugti sovietų valdžiai. 
Blogiausia valdžia vis dėlto už km.uniz- 
mą bus geresnė.

Ūkininkų bruzdėjimai Rusijoje nie
kada nepasibaigia. Štai dar vienas faktas, 
kurio atvažiavę į Rusiją svetimšaliai, ži
noma, nepastebėjo, bet kuris aiškinusiai 
parodo, kokie rusų kaimiečių santykiai su 
rov. valdžia. Pietuose, o vpBč Knbanėje, 
kiekvieno kaimo aikštėje šalin vietos ta
rytas buto galima matyti stulpas, apak
tas šiaudais, primirkytais žabalo ar naftos. 
Mat, sukilę ūkininkai, pirmiausia perpiau 
na telefono ir telegrafo viela v, kad vietos 
sovietų vaMNos agentai negau tų išsišauk 
ti pagalbos iš centro. Taigi dėl to vietos 
agentai ir įkasa į žemę apvyniotą šiau
dais stulpą. Pastebėję pavojų, jie uždega 
jį ir taip duoda ženklą kaimyniniams 
sov. valdžios organams.

Kaip matote, tik toks tarpusavio “pa 
si tikėjimas” yra tarp teisėtos valdžios

kyti atverti langai. i astuoniems mėnesiams, bet ši
Maistas. — Sveikos motinos klausimą taipgi privalo sprę- 

pienas yra geriausias kūdikio sti gydytojas, kurio priežiu-
maistas, kuriam nieko kita ly
gaus nėrttn^a visados yra pri
rengtas, šviežias ir švarus. 
Jam nėra pavojaus surūgti ar
ba būti užterštam iš priežas 
ties nešvarių indų ar rankų.

roję kūdikis auga.
(B ūš’ dauginu’)

dabar yra patogiausias laikas, 
kuomet vaikučiai yra liuosi 
nuo mokyklos.

IMA KILTI TELEVIZIJA.

Neturime lietuviško termi
no žodžiui “televizija”, kaip 
neturime žodžiams telefonas, 
telegrafas, ir panašiems. Nei 
nereikalinga. Nes tai tarptau
tiniai žodžiai. 'Tuos žodžius 
lietuviškinti būtų tik vienas

Dabar turi būt aišku, kad 
televizijos is'.-.dnnas y'-i va
rias didžiausių įnašą laikais 
išradimų. Šis išradimas yra 
taip gemalinis, kad sunku 
tai ir įsivaizduoti. Iš toli
miausių vietų perduodami per 
radio ne tik balsai, bet ir re
giniai — pilniausi atvaizdai.

Televizijos išradimas, gali
ma sakyt, yra tik kūdikystė
je. Be L inžinieriai ir labora- 
torijc e besidarbuoją įžymiejidaugiau apsunkinimas patie- . ....

.... ... . . chemikai mus uiztiknna, įogms lietuviams ir tiems, kurie . . . ,
nori giliau išmokti mūsų kal-

Atsakymai į Klausimus.

ATSAKYMAS. — P. M. 
Krūtimis maitinami kūdikiaiStr^ų skaudėjimas priklauso 
visados yra tvirtesni ir turi™0 kugelio priežasčių. Tarp 
didesnį atsparumą prieš Ii-' *)U^- blogi inkstai, strė-
gas, negu maitinami iš bonku-i™ t,JJnarių a|ba raumenų už-į 

degimas, o be to, tikroji jūsų
. ... _ nesveikatingumo priežastis gaPo ketvirto ar penkto me- . ,.. , ,. Ii būt tonsiluose arba dantyse,nėšio kudiknu galima duoti _ . .

. , .. , , ._ . . . kuri iš jų vargina tamstą,maisto iš bonkutes kartą i d * . , . . . „
,. . , , . . , . , , neturėdamas užtektinai įntor-dieną, kad tokiu budu palcng-: .. .
... ... _r . imaciių, negaliu Spręsti. Devinti motinai, o vėliau jau ga-, . . 1

, .. , , , . , liaus, neatideliodamas, atšilimą duoti bonkutę ir du sy- ’ . .
kiu į 24 valandas. Tokiu bū- krelPk Prie «ero 
du kūdikis išpalengvo pri- ATSAKYMAS. — V. N. A- 
pranta prie bonkutės ir atėjus čiu už gražius komplimentus,

ir jos rinkėjų. Sovietų valdžia rusų kaime, 
kaip užkariautame krašte, išsilaiko vien j 
tik durtuvu, jėga ir teroru.

ANTROJI DALIS.

Komunizmo režimo atneštosios Rusijai 
morališkosios gerybės.

v.
Apsišvietimas. Komunizmas ir mokykla.

Kada žmogus žiūri sovietų režimo 
materijaiiškų laimėjimų, tada tenka kon
statuoti, kad bolševizmas nei darbininkų 
nei ūkininkų tnaterijališkos būklės nepa
gerino ir nėra pagrindo manyti, kad 
kada nors ir ateityje pagerins. Bet, prie
šingai, viskas liudija, kad krašto ir gyven 
tojų suvargimas prie sovietų režimo vis 
progresuoja, ir greitai Rusija bus prives
ta prie bankroto ir paskutinių neturto 
ribų. Komunistai turėjo jau 10 metų lai
ką ir galėjo ką nors padaryti, sukurti, 
bet vietoj kūrimo jie pasauliui parodė 
nesugriaunamą argumentą, kad jie tinka 
tik griauti ir naikinti. (Tai tinka, pasaky
ti apie Rusiją ir šiandien, nors nuo ofi- 
ciališko komuniamo įsigalėjimo Rusijoj

bą.
Televizija yra instrumentas, 

kaip instrumentas yra radio 
priimtuvas. Kas turi šiandie' 
namuose radio, tas gali girdė
ti iš tolimiausių šalių Įvairias 
kalba*, muziką ir dainas. Ka
da su radio bus sujungtas te
levizijos instrumentas, tada. 
be girdėjimo žmonės būdami 
namie galės dar ir matyti, kas

artimoj ateiety televizija bus 
tiek ištobulinta, kad instru
mentų gamyba duos daugeliui 
darbo ir gamintojams didelio 
pelno. Televizija jau ir šian
die kai-kur vartojama. Bet 
reginiai^- atvaizdai nepaten
kina žiūrėtojų. Yra daug ne
tobulumų, ypač synochroniz- 
me, ty. garsų su atvaizdais 
suderinime. Tai visa vis dau
giau tobulinama. Žinovai sa-

. .ko, jog ateinančių metų pra
kalba, groja, ar dainuoja ir; . . ... .. . .. . . d dzioje jau busią galima pirk-
kokioj vietoj tas atliekama.

Pavyzdžiui, šiandie daugelis 
žmonių namie per radio klau
sosi pranešimų apie baisboli- 
ninkus iš įvairių žaismaviečių.
Pranešėjai per radio paduoda 
žinių apie žaidimų eigą. Gi 
kada bus pritaisytas prie ra
di© televizijos instrumentas, 
tada klausantieji galės ir ma
tyti, kas veikias tose žaisma-

iki mūsų laikų yra praėję jau beveik 15 
metų). Bet gaL komunizmas davė žmoni
jai ką nors gera dvasios ir dorovės sri
tyse? Gal jis Įnešė ką nors naują, apčiuo
piamą auklėjime, švietime, gal sudarė ar 
pagerinio 1 sąlygas liaudies morališkam ir 
fiziškam progresui? Ilgus metus aš gy
venau Rusijoje, interesavausų šiais daly
kais ir nešališkai juos tyrinėjau, steng- 
dafliasis rasti šioje srityje sovietų siste
mos apčiuopiamus laimėjimus. Bet aš, 
deja, teužtikau faktus, teisingai smerkian
čius ne vien tik komunistų ideologiją, bet 
taip pat ir visą sovietų sistemos adminis
traciją. Bolševizmas šioje srityje pasirodė 
su visa savo neigiama ir griaunama jėga. 
Komunizmas Rusiją privedė prie morališ
ko bankroto, prie ištvirkimo, anarchijos, 
prie nedorovės išsiplatinimo tokiose for
mose, kokių nežinojo visa žmonijos isto
rija. • .

Pradėkime nuo pradžios mokslo. Bol
ševikai peikė ir niekino senąjį režimą, ko
dėl jis nesirūpino žmonių, ypač liaudies, 
švietimu, jie net kaltino senąjį režimą, 
bijojns perdaug apšviesti mases. Ką jie 
patys dabar yra padarę švietimo srityje?

ti televizijos instrumentus. 
Taigi, artimiausioj ateity te
levizijos instrumentas bus 
neatskiriama radio priimtu
vų dalis.

Kadangi tai visa dirbama 
“biznio” pagrindais, reikia 
tikėtis šis išradimas nuolat 
bus ''tobulinamas, kad paten
kinti visuomenę, ty. pirkėjus.

D. O.

Apie kokius nors šioje srityje laimėjimus 
į jie negali ne pamanyti. Tiesa, ir jie vieną 
| dalyką puikiai yra pasiekę, būtent, jiems 
I valdant, mokyklų skaičius, palyginti su 
' prieškarinių mokyklų skaičiumi, žymiai 

sumažėjo,, ypač kaimuose. Aš pats ne kar
tą esu buvęs prie mokyklų uždarymo.

Į Novoleškove iki bolševikų atėjimo bu- 
Į vo 2 gimnazijos: viena berniokams, antra

mergaitėms, o valdžios pradžios mokyklos 
| ir 2 privatiškos. Dabar, prie sovietų re- 
į žimo, iš tų 70 mokyklų beliko 1 gimna- 
I zija ir 1 pradžios mokykla, o kitos tos S 
j mokyklos panaikintos. Kamensko apylin

kė (Dono apskrity) turėjo 2 realines mo
kyklas, vieną gimnaziją 'ir vieną komer
cijos mokyklą, neskaitant pradžios mo
kyklų. Sovietai uždarė šias visas mokyk
las, palikdami tik vieną gimnaziją ir ke
letą pradžios mokyklų. Ukrainoje Charko
vo gubernijoje Belovodsko bažnytkaimyje 
buvo berniukų gimnazija, kurią koinu- 

j nistai taip pat pasiskubino uždaryti.

f

(Bus daugiau)
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KODĖL AŠ LANKAU PA
RAPIJINĘ MOKYKLĄ?

Neabejoju, kad visi žinot a- 
pie kų kalbėsiu, bet gal teks 
man ir vienų, kitą naujų min
ti paduoti.

Paprastai, žmonės supran
ta, jog katalikiškoji mokykla 
skiriasi nuo viešųjų — tikybi
nėmis ir lietuvių kalbos pamo
komis.

Pirmiausiai, kas yra tikybi
nė pamoka? Yra tai mokslas 
apie tikrąjį tikėjimų, kuris iš
aiškina visas tikėjimo tiesas, 
išmokina įsakymus, parodo 
mūsų priedermes Dievui, baž
nyčiai, tautai ir artimui, pri
rengia mus prie verte priė
mimo Sakramentų, duoda pil 
nų supratimų apie blogų ir 
gerų, ir išlavina mūsų valių. 
Šitoji pamoka apima kateki
zmų, Šv. Istorijų, Liturgikų ir 
Bažnyčios Istorijų. Visos šios 
pamokos yra kuogeriausiai ai
škinama mūsų mylimų Sesu
čių. Jos daug darbo ir vargo

i įdeda, kad patraukus tas jau
nas širdis prie Jėzaus. Nesy- 

Į kį gal jos ir savo sveikatų pa
aukoja, bet niekad, o niekad 
neapleidžia šios garbingos pa
reigos. Dabar galime supras
ti, kodėl parapijinės mokyklos 
vaikučiai taip skiriasi nuo ki
tų. Jų širdelėse yra pasėta ir 
auginama tikėjimo žiedelis. O, 
laiminga aš, ir visos kitos ma
no draugės ir draugai, kurie 
turime laimės klausyti šių gra
žių tikėjimo pamokų. Niekad 
neapleiskime progos padėkoti 
Dievui ir tėveliams, už visas 
šias malones.

Toliau, aš lankau parapiji
nę mokyklų dėl to, kad joj 
mokinama mūsų gimtoji lietu
vių kalba. Taip, toji kalba, 
kuri amžiais buvo kankinama, 
persekiojama, žudoma; ta kal
ba, kuria kalbėjo mūsų senie
ji protėviai, didvyriai, broliai 
ir seserys.

Ištiesu, tų brangių kalbų ga
lima apdainuoti Jakšto žod
žiais;

„O, kalba gimtoji,
„Gyvuok gryčioj vargšo žmo 

gelio,
„Mergaitės dainoje
„Ir pasakoj žilo senelio.
Dėlto, neveltui mes laikų 

leidžiam mokinanties tos gra
žios kalbos, kuri turi savo pra
džių iš senų seniausių kalbų. 
Prie lietuvių kalbos pamokų, 
taip-gi priskiriame įspūdingų 
Lietuvos Istorijų. Joje susi
pažįstame su didžiais Lietu
vos tėvynainiais, kurie tų mū
sų tėvynę gerbė ir vadavo iš 
neprieteliij rankų. Tenai ran
dame gražių, gražiausių apra
šymų, apie mūsų mylimų tė
vynę, jos gražiuosius vande
nis, jos sunkiuosius karo me
tus, jos laimingiausius išsiva
davimo laikus.

Parapijinėse mokyklose sy
kiu su proto ir sielos lavini
mu, dar galime pasididžiuoti 
būdo auklėjimu. Čia daug da
rbo padėta, kad tinkamai iš
mokyti jaunuolius pergalėti 
savo ydas ir lavintis dorybė
se.

Be to, visi dar yra rengia
mi i gyvenimų, tai yra į kas
dieninę kovų, kurių paprastai 
sutinka kiekvienas Žmogus.

Šiose dienose, kuomet tikėji
mas yra toks svarbus klausi
mas, dažnai ir mums teks su 
tikybos priešais kovoti, t. y. 
su tais, kurie piktažodžiauja 
prieš Dievų, šmeižia dvasiški- 
jų, niekina šventus daiktus, o 
ypatingai bando atitraukti 
mus nuo tikro tikėjimo. Ko
kius ginklus pavartosime šia
me atsitikime? Tuos pačius, 
kuriuos apturėjome savo ka
talikiškame auklėjime, tai yra 
visas tiesas, visus pavyzdžius. 
Ištvermingai sekant pamoki
nimus, nugalėsime priešus. 
Tas, kuris nepajėgtų to, i.štik- 
rųjų, būtų liurbis arba nenau
dėlis.

Todėl, gerai apsvarsčius vi- 
ta tai, manau, kad visi sutik
sit su tuo, jog negalime ly
ginti viešųjų mokyklų su pa
rapijinėmis.

Tikiuosi, visi esame lietu
viai katalikai, ar nepriderėtų 
visiems dirbti lietuvių tautai 
ir parapijai?

O, kaip-gi pasirodys tas, ku
ris visai neturi supratimo apie 
tų lietuvybę, nepažįsta nei ka
lbos, nei papročių, nei Idearų 
mūs garbingos Lietuvos? To-

LIETUVOJE
RAGUVOS VARPŲ SUTIKI 

MAS IR PAŠVENTINI 
MAS.

itaguva yra vienas gražiau
sių Lietuvos kampelių. Ties ja 
prateka gražiai apdainuotas 
Nevėtžyg; ten gražios lankos, 
skardus jaunimo juokas — 
dainos, linksmina apielinkės 
gyventojus. Pats miestelis, no
rs nedidelis, tačiau gražiai 
sutvarkytas ir papuoštas ke
liais aukštais miestiškos iš
vaizdos namais.

Tik vienas iki šiol buvo vi
sų jaučiamas trūkumas, bū
tent: kad nebuvo girdėti baž
nyčios varpų gaudesio. Jie 
prieš karų, kartu su kitų baž
nyčių varpais buvo išgabenti

dėl, visi petys į petį, kovoki
me ištautėjimų.

Valio! Valio, visoms mūsų 
parapijinėms mokykloms!

Lai jos veda mūsų jaunuo
lius išganymo ir tautybės ke
liais.

Elena Šarkaitė,
Aušros Vartų parap. Mok.

Rusijos gilumon ir iš ten ne
begrįžo. Taip iki šiol bažny
čios aimana buvo užčiaupta 
penkiolika metų, kol tas malo
nus ir didžiai reikšmingas 
varpų giesmynas atsiskleidę. 
Tų didelę tuštumų užpildė 
gerieji broliai Chicagos ir Ci- 
ieero lietuviai raguviečiai. Jų 
gilus religinis pagrindas at
jautė savų brolių ilgesį ir pa
aukoję šimtines dolerių, išlie
dino gražius tris varpus. 1931 
m. gegužės 24 d., jie atkelia
vo iš Vokietijos Apoldo mies
to į/Raguvėlės stotį.

Džiaugsmo perimti raguvie
čiai, susirinko jų iškilmingai 
sutikti į savo mylimų bažny
čių; brolių amerikiečių nuo- 
širdimui ir dosnumui atsily
ginti, nors tos brangios dova
nos iškilmingu priėmimu nori
ma atsilyginant išreikšti.

Iš stoties varpai buvo sudė
ti į papuoštus vainikais veži
mus. Pirmąjį varpų vežė Še
šiais, antrąjį keturiais ir tre
čiąjį dviem arkliais. Juos ly
dėjo daugybė žmonių, kelyje 
sutiko raitelių būrys, suside
dąs iš 104 — raitelių, pasipuo
šę tautiškomis vėliavomis ir 
vainikais. Vėliau sutiko bū

rys dviratininkų ir dvylika 
raitų užunaviežiečių maži; ber 
niūkų. Prie miesto galingai 
užgiešė dūdų orkestras juos 
pasitikdamas; pavasarininkų 
būrys apsupę vežimus vaini
kais ir tokiuo būdu buvo var
pai atgabenti į šventorių, kur 
laukė tūkstantinės minios žmo 
nių.

Šventoriuje prabylo verkda 
mas Raguvos klebonas prela 
tas J. Maciejauskas, dėkoda
mas amerikiečiams už suteik
tų taip brangių dovanų; visų 
aplink stovėjusių žmonių su- 
žybo akyse ašaros. Prelatui 
J. Maciejauskui užbaigus kal
bėti, kun. M. Šermukšnis skai
tė Raguvos amerikiečių rašty, 
po to, užbaigiant iškilmes raš
tas buvo dalinamas parapijo- 
nims.

Prelatas Maciejauskas skai
tė visų amerikiečių aukotojų 
pavardes, po kiekvieno nus
kambėjo varpų aidai ir orkes
tro sutartinis maršas.

Po tiek ilgų laukimo metų, 
raguviečiai susilaukė ir išvydo 
dar gražesnius varpus, kurių 
ritminga aimana pirmoji su-

j(Tųsa ant 4 pusi.)

.... .ė ...__ ■•»... .i j; ___
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LIETUVOS VYČIŲ DIENA GRAŽIAI PAVYKO.
CHICAGIECIŲ IR WISCONMNIEfiIŲ BENDRAS PARA

DAS STEBINO SVETIMTAUČIUS.

Liepos 4 d., Cbicagos Vyrių 
tradicinio išvažiavimo diena,

kitam riešutas. Per visų žaidi
mų abu tymu turėjo po du iš-.

šįmet gražiai įsirašė L. Vy-' bėgimu ir tik paskutiniam i-j 
čių organizacijos istorijon.Ininge chicggiečįai dideliu į-' 
Pirmas įvykis — bendras L.'tempimu padarė vienų dau- 
V. Cbicagos ir Wi«consino giau. Rezultatai 3 ir 2 filma
vai. Apskričių išvažiavimas' giečių naudai, dėmės žiūrė-

. ’ ... . 
sporto ir dainų šventė Wau- Ii susirinko dftug ir svetuntau 
kegane, pavyko geriau nei di- čių, kurie stebėjosi lygiom a- 
džiausi optimistai manė. Chi- biejų pusių jėgom ir gražiu 
cagiečių paradas, automobilius žaidimu.
prie automobilio, busas prie Dainos Kalbos.
buso, ir gražus 4 kuopos Įlo
tas, išsitiesęs per porų mailių, 
stebino svetimtaučius.

Parada per miestų iki City 
limit vedė 16 motorciklinių 
policmonų nesustodami prie 
raudonųjų skersgatviuos švie
sų. Nuo City limit paradų per
ėmė vadovauti county vieške
lių policija, o prisiartinus prie 
AVIaukegano, pasitiko vietinė 
policija.

Prie Lietuvių Auditorijos 
cbicagiečių paradų pasitiko 
benas, Wisconsiniečių automo 
Liliu paradas ir tūkstančiai
vietos žmonių. Susijungę dvie-Uima 
jų valstybių Kniglits of Lith- 
uania ir jų prieteliai, su mu
zika, pirmuose automobiliuos 
važiuojant abiejų Apskričių

draugas

> < \

>. ' T>

jų balsai žavi kiekvieno praei
vio krutinę.

Kun. M. šermukšnis.

ĮVAIRENYBĖS.
Trumpiausias meilės eilėraš

tis.

Itusų poetus Marienhofus pa 
rašęs apie meilę eilėraštį iš 
2 eilučių, kur viskas iki šiol 

j apie meilę dainuota — para
ikyta. Tos dvi eilutės tokios: ,
l Mylimoji, būk šiandien man 

mano meilumo nuodėmių o-
žiu.

Kariuomenė išlaikoma tūks
tantį dienų, kad ja pasiimu* 
Uotų vienų dienų .

Kiniečių priežodis.

I
6 vai. prasidėjo dainų ir 

kalbų programas, kurį vedė 
p. Lapinskas, “Vyties” re
daktorius. Bendras Wįs. ir 
Cbicagos Apskričio “Dainos”
clioras sudainavo Amerikos, i >
Lietuvos ir Vyčių himnus.
Paskui abu choru dainavo pa-i Fort Worth, Texas’e, nesenai gyvulių parodoj išstatyta šis veršiukas, kuris įkainuotas 
vieniui lietuviškas dainas.!$1,909.60, priskaitant $238 dovanų. Paulinė ltoherts gautus pinigus žada naudoti siekimui 
Wisconsino chorui vadovavo į aldvštesnio mokslo.

J. Banis, o “Dainos”
RAGUVOS VARPŲ PA

ŠVENTINIMAS.
liams raguviams amenkie- geradare, daug pasidarbavus:

ičiams už taip brangių suteiktų aukų varpams rinkime.

muz
chorui — komp. A. Pocius. A- 
hu choru šauniai pasirodė.
Kas manė, kad U'isconsinie-
čių choras bus menkas, labai (Tųsa nuo 3 pusi)
apsigavo. Jų chorų drųsiai ga- tiks įr palydės į amžinatvės 

statyti šalę geriausių vietų.
chorų. Garbė p. J. Baniui.

Dainų tarpe trumpas svei
kinimo kalbas pasakė abiejų 
Apskričių pirm. — Cbicagos

Tų eilėraštį skaitydamas 
net Leninas nusijuokė ir už 
tų lakoniškumų Marienliot'ų 
paskyrė Maskvos valstybės 
knygų leidyklos direktorium.

ADVOKATAI

For COLDS, COUGHS
Sorc throut, uiuscular rheu* 
matic achcs& pain»,apply Mu». 
terole, the "counter-irritaut”

AT ALL DRUGCISTS

A. A, SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. \Vashington St. 
Komu 1502 

Valandos-

valdyboms renginio komisijai,' 
Waukegano miesto majorui, 
statė attorney ir žymiausiems 
Waukegano lietuvių veikė
jams pasuko gražiausiomis mie 
sto gatvėmis ir po to nutrau
kė į Mazinas parkų'. Pusva
landis truko, kol automobilius 
paskui automobilių suvažiavo 
į parkų, kuris greit pavirto 
margaspalve 5-6
žmonių jura.

Nors programa pradėta vie
na valanda vėliau negu komi
sijos buvo nustatyta, vienok 
ištisai išpildyta.

Sportas.
Basebolo — mergaičių ir 

vaikinų — rungtynėse chica-

Valio broliai raguviui ume- 
irikiečiai, už tokių mums brau- Hna 
gių dovanų. Mes visuomet siu
sime už jus savo karštas mal-

p.’.ums dovanų. Baigus
Vėliau kalbėjo p. K. Sriu- geradarei

bienė, po kurios kiekvieno iš- orkestras broliam.' 
tarto žodžio nuriedėjo žmo- amerikiečiams užgriežė 
nėms ašaros, ypatingai džiaug j gamingų maršų, 

visų širdyse viešpatavo

kalbėti 
P. K.

Tel. Central 2 07 8 
0 ryto iki 4 po pietų

į Vakarais: L’tarn., Ketv., ir Subatos 
Sl iubicut i, t — (i iki 9 vai.

i 1115 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337 l

džiau- Namų Tel. Įlydė Purk 3305

Sekančių dienų varpus įga- 
<ad savo brangioje varpų ij)eno

p^ Ig. Sakalas, o VVis. — p. P.
Marčiulaitis. Abu reiškė
džiaugsmo ir pageidavimo, i 1931 m., gegužio 31 d., įvy 
kad kas met tokios iškilmės ko varpų šventinimas. Delei j 
būtų rengiamos. Be jų, gražias pampi jų vizitavimo negalėjo 
kalbas pasakė kun. H. Vai-‘atvykti Jo Eks. Vyskupas, 
čaunas, kun. A. Bublys, State Į tat atsiuntė igaliavimų Ra- 

attorney Col. A. V. Smitli, guvos klebonui prelatui Ma- 
Waukegano miesto majoras 'ciejauskui pašventinti varpus. 

Peter W. Peterson, narys Žmonių tų dienų prisirinko

šventinimo dienoje dalyvavo
bokštų; dabar malonus

das.
★ -k*-' * *

of Supervi- pilnas šventorius. Orkestras irtūkstančių County Boųrd
sors p. A. J. Sutkus ir 'choras, einant procesijai į var- 
“Draugo” redaktorius, p. L. 'pus užtraukė griausmingai 

Šimutis. Dainos ir kalbos bu
vo po visų parkų girdimos 
garsiakalbių pagelba. Ant ga
lo sportininkams ir sportinin
kėms laimėjusiems žaidimus 
išdalinta dovanos — Įtrofejos

“Dievas mūsų prieglauda ir 
stiprybė”... ir tokiuo būdu vi
sa procesija prisiartino prie 
trijų pakabintų švontoriuje' 
varpų. Pašventinus varpus, 
prabylu kun. prelatas į tūks-

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTlS I 

Gydo. Reumatizmą, Ranku, Kojų, 1 
Nugaros skaudajima, Šalti, Ranku. 1 
Kojų. tirpimą. Dusuli, Galvos -i--.. J 
dėjimą, ir teip visokius skaudėjimus ] 
( tik no ronai ). |
Tūkstančiai žmonių yra išsigydė o 
milijonai dar nežino apie tai. '
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria su- 
Kg naudos gydymo.
Kaupa 75 centai. <1 JO b- *3.00. 
i» 10 centu catra už persutBtšnsa. J

Klauskite pas aptįekorius teip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY

OINTMENT.
DEKEN’S OINTMENT CO.

P. O. Bos 552 
Hartford, Gonp.

< * »

giečiai išėjo laimėtojai. Chica- *r >>’e<laliai. P. A. feųtkui už

PILNAS EGZAMINAS 
«5.00 TIKTAI 55.00

SPECIALISTAS 
Ttufft nenusiminkit, bet eikit patit* •• J — I I « Atilsi UBU UollUlUššlli viltu F1*'

tautinę Ulini T) TO- tikro, specialistą,, ne pas kokį liepa

giečių mergaičių basebolo ty
mas pasirodė daug stipresnis 
už VVisconsino, nes rungtynės P,rin- nuo 
baigės 31 prieš 6, bet vaikinų 
tymai buvo laimi kietas kits

didelį pasidarbavimų rengiant 
Vyčių Dienų Cbicagos Apskr.

abiejų apskričių 
taipgi įteikė dovanų.

(Bus daugiau)

reičiausiG
PASAULY LAIVAI

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
Kuriuos siuntė per “Draugų” šie asmenys;

BREMEN
EUROPA

JOHN B. BORDEN
t John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephoue Itandolph 8727

2151 W. 22 St. € iki 9 vak.I
Telephoue Roosevelt 8090 

į Name: S Iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

x \

PROBAK

Veronika Katauskienė (4) 
K. Zųsytis (2)
Pranas Valuckis 
Kaz. Vaškunas 
Marijona Krenčienė 
Morta Bačkauskaitė 
Jackus Tamkus 
Mikalina Brazauskienė 
J. Matis
St. Kundrotas (3)
Marei joną Určinienė 
I. Jakubauskienė

/

Mateušas Sinkevičius 
B. Tamošaitis 
Ona Aleksienė 
St. Bukas 
A. Peldžius 
Kun. A. Dirvelė 
I. Lecaitė
Viktorija Zaboraitė 
W. GaraLevičius 
Roz. Vaičiulienė 
Prane. Brazas 
Magd. Mickienė 
Sesuo Antanina

“DRAUGO” PINIGŲ SIUNTIMO SKYR.,
2334 So. Oakley Av.e., Chicago, UI.

Atdaras kasdieR, išskyrus sekmadieniais iki 8 v. v.

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

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

Telefonas Pu 11 man 5950
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs 

patarimai, visi ražto darbai, ir tt

tyrėlj. Tlkra» specialistas, arba pro 
fesoriua, neklaus Jūsų kas jums ken 
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno ISegzamlnavlmo. Jus su
taupysit laikų Ir pinigus. Daugeli* 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt Jums 

į dėlto, kad jie neturi reikalingo pa 
tyrimo, suradymul žmogaus kenks 
oiinguraų.

Mano Radio — Scopo — Raggl 
X-Ray Rocnt^eno Aparatas Ir vl- 
dfika.i bakterlologiSkas egaaminavl 
mas kraujo atidengs man jūsų tik 
ras negeroves, ir jeigu aS paimsiu

. . ,us gydyti, tai jūsų sveikata Ir 57-Mažhu. Neg,, f, Olenas Ant Vandens s u,p ka,p

VZ I’L 77? " P’rmlau. Jeigu kenčiat nuo ligų akli-
Rpeclall, truki, l, Bremrrhaven ,nk8tų odQS krĮU)Jo n(Jr

tik 7 DIKNOS I I.IETI v.» vų. Širdies, reumatizmo, kirminų 
Arba keliaukite ekspresiniu laivu uždegimo žarnų, silpnų plaučių arbe 

„ —T TM »nr 7Z-, Jeigu turit koki* užslsenėjusių. Jsl 
kerėjusių, chroniškų ligų. kurj ne 
pasidavė net gabiam Šeimynos gy- 

VilnSJ nUgerMn,*ino""«r»V"'t4 ,*P'BU' :dyt0Jul, neutidėllokU neatėję pa/ 
JJnyd Kablnlnlala Lai- a. i tDAllG.
vai*. Informacijų klau- 
akitn pas blle vietini 
agento, arba 
130 W. Itandolpli St 

Cliicngo, III.

KOtTH O E M M A M

LLOYD

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjltnas Rūmas 1018
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandor’ Nuo 10 ryto iki 

1 pc plot. Vakarais nuo B Iki 7 
Nedėllomls nuo 10 ryto Iki 1

po plst

Midgel radio

už........ *27.00
Radio su viktro- 

la už .... $59,00 
3 Šmotų Parlor Se-

‘a® *49.00
Electric Rel'rigiato-

riua $69.00
Rankinė viktro-

'a......... S9.5O
Pasinaudokite Hl DIUKC

■n h pigintomis kaino m is.

Klausykitės Lietuvių ru- 
dio programų Sekmadie
niais iš AVCFIj ir Kctve- 
rgo vakare iš V HFC

los. F. Badrik,
Ine.

3417-21 S. Halsted 
Street

Photie Boulevard 4705

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas viduriu lestyje 
Ruoni 2414

ONE NOKTH 1.A 8ALLE BLDG.
ONE NOKTH LA SA1.LE ST. 

(Cor. La Baile and Madison Sts.> 
Ofiso Tel. STATE 2704; 4412

J. P. WAITCHES
Lietuvos Advokatas

teikia
barberiškų

skutimosi
patogumą

namie

(PROBAK BlLLEi

Iki 3 va’., kortuose — nuo 8 Iki 
Subatomis nuo 9 iki 9

52 East 1071 h Street
Kampas Mlchigan Avė.

Tel. Pullmau 6950—namų Pull. 887 7 
Miesto ofise pagal sutartj

127 N. Dearborn Street
Ketvergais ofisai uždaryti

Telephone Dearborn 0057

F. W. CHERN AUCK AS
ADVOKATAS 

160 North La Baile Street
ROOM 1431

Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.
I.ocal Office: 1900 S. UNION AVĖ 

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

(ISsklrlant Seredas)

A. A, OLIS
ADVOKATAS

11 South Ta Šalie Street 
Room 1701 Tel Randolph 0331
Valandos nuo 9 ryto Iki B vai. vak i 

j 1841 H. Halsted St. Tel. Vlctory 0581 ' 
Valandos — 7 Iki 9 vakare

Utabn., Ketv. Ir Subatos vakar. I

A food for pro* 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele* 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele* 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFT

U
CHEESE

KRAFT-PHEN1X 
CHEESE COMPANY

Hitt and Runn—Bull Coul4 H avė Knockcd the Fcathers out of SomeOne, Būt
t* ***'«

k 6000 SC0Tt - A UITM JOT HĮKCtO 
Į JOM AMD 4** a COuBSt -BŪT- «uST»’

JOtUTMI OUl MKI

T£k**UBlUCtOUO >>W6 OK. 
Šutomu-ŪMI VM1-T0 I VMS TŲ COUĄCTOIt-TO OoVUl 

' ' LlCtMCt -------J

BY HITT
|I | IMU 'tOU

A6ĄIN -TT JUtlBt 
ClŪvMtK. H0TMt«

•rr.w.*wu ttttttn ett.HK.-

/
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SENIAUSIŲ GHIGAGOS LIETUVIŲ ATSIMINIMAI,
JONAS LEKAS

Dabai' visi paklausykite, 
nes pasakoja nepaprastas

A K T A R A I:pas gėją. farmerį Indianos 
valstijoj. Dirbau ir mokinaus 
farmeriauti. Ant farmos pa
mačiau, kad čia vaikai kiaulių 
negano, kad čia pūdymui lau
kų nepalieka, kad čia žemę ap- 
dirbinėja kitaip. Vienu žodžiu 
pamačiau, kad Lietuvos ūki
ninkui labai netiksliai ūkinin
kauja. Maniau sau tada: su
grįšiu Lietuvon ir augštyn 
kojomis apversiu Lietuvos u- 
kininkavimą.”

Atgal Chicagon.

“Kad daugiau pinigų su
krapštyti, sugrįžau Chicagon 
ir vėl į Stock vardus vykau. 
Prie vartų besą minios žmo
nių. Bosas ištolo mane pama
tė, pasišaukė ir pasakė, kad 
rytoų ateičiau dirbti.

“Į lietuvių veikimą aš ne
labai tesikišau ir nedaug prie 
jo tesidėjau. Mat mano mintys 

“Esu apsigimęs laimingoj ’)UV0 nukreiptos į Lietuvą. Te 
plenetoj. Esu sulaukęs 64 me- c^au as savo atlikdavau ir rė-

ra artistas — piešėjas. Turi 
studiją, po num. 1118 So. Mi- 
chigan avė., tel llarrison 
2905. Jisai piešinius daro di-

Cliicagos lietuvių old timeris džiovioms kompanijoms, kaip 
Jonas Lekas, senas Bridge- va Marshall Field, Carson Pi- 
porto biznierius. Jisai po num rie Scott & Co. ir kitoms. Ji- 
3327 So. Morgan St. turi bu-’sai laukė National Academy 
černę ir grocernę ir toj vietoj of Commercial Arts, Studio 
yra išgyvenęs apie 25 metus, o Seliool of Arts ir Art Institu- 
Chicagon jis atvyko 43 metai i te.

j Antras p-no Leko sūnūs VIatam atgal.

P-nas Lekas suteiks daug 
vilties ir suraminimo visiems 
taip sakant senberniams. Ji
sai įrodys, kad jis vedė ei
damas 44-tos savo amžiaus 
metus ir kad tai nebuvo per- 
vėlu. Jisai toliau įrodys, kad 
tokio pat amžiaus būdamas 
ir jo tėvas vedė, arba geriau 
sakant buvo apvezdintas.

Taigi visi jaunikaičiai, ku
rie artinatės prie 45-tų savo 
amžiaus metų, o nesate pada
rę to, kas reikia, nenusimin
kite, — jūsų proga dar tebė
ra priešais jus.

P-nas Lekas augina ketver
tų Tvirtų sūnų, gerų lietuvių. 
Visi lankė parapijinę lietuviš
ką, mokyklą ir lietuviškai kal
ba taip sakant “nežydžiuoda

idislovas jau seniau yra baigęsI
high school, trečias sūnūs Juo 
zapas šiemet baigė higli sclio- 
ol, o maižiausysis sūnūs Juli
jonas dar tebelanko šv. Jur
gio par. mokyklą.

P-nas Jonas Lekas apie sa- 
!vo ir apskritai apie lietuvių 
pradinį gyvenimą Chicagoj 
šitaip pasakoja:

buvo uolus veikėjas šv. Jur
gio parapijos steigimo reika
luose. Jis buvo tėvas plačiai 
žinomo teisingo real estatinin- 
ko p. J. W. Zacharevičiaus, 
903 W. 33 St.

Viena parapija visai Chicagai.

“Mes pirmieji lietuviui, ži
noma, negalėjome nei iš tolo 
nuspėti, kaip išbujos Chicagoj 
ir apielinkėse lietuviai. Kaip 
pirmieji svietiškiai darbuoto
jai, taip ir dvasiškiai steig
dami Šv. Jurgio parapiją ta
rėsi, kad čia reikia statyti di
delę, gražią bažnyčią ir jos 
užteks visose Chicagos ir apy
linkių lietuviams. Tąsyk buvo 
ta mintis, kad šv. Jurgio baž
nyčios visiems lietuviams už-

Tel. Canal *784 Telofoi Oroveblll 9282

DR. A. RAGAUS DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTETItlKAS
Gydo stalgias Ir chroniškas Ilgas 

vyrų, moterų ir valkų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nno 
pietų Iki • vai. vakaro.

Nedėllomls Ir seredomls tik 
Ukaluo susitarus

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

CHICAGO

GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS
2415 W. MARQUETTE BOAD

Ofiso Valandos:
Nuo S — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai.*— 

4 Ir 1:20 Iki 8 vai. vakare. 
Seredomls nuo 9 — 11 vai. ryto 

Nedėllomls pagal sutarti.

DR. J. J. KOtf ARSKIS •
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W.63 Street
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Proapect 1028
Rezidencija 2859 So. Leavltt St 

Tel. Canal 2330
Valandos 2-4 po pietų Ir 7-9 ▼. v. 

Nedėlloj pagal susitarimą

nu
Vyriausysis sūnūs Jonas y-

PADĖKAVONĖ

ANTANAS GRIKIENIS
kuris mirė birželio 29 <d., 1931 
Ir palaidotas tapo liepos 3 d., 
o dabar ilsis šv. Kazimiero ka
pinėse, amžinai nutilęs ir nega
lėdamas atsidėkavot tiems, ku
rie suteikė jam paskutinį pa
tarnavimą Ir palydėjo jį i tą 
neišvengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailėda
mi jo prasišalintmą. iš musų tar 
po. reiškiame giliausią padė
ką dalyvavusiems laidotuvėse 
žmonėms ir sutelkusiems vai
nikus draugams. Doka\ ojafne 
musų dvasiškam tėvui. kun. A. 
Baltučiui kurs atlaikė įspūdin
gas pamaldas už jo sielą; dė- 
karojame grab. J. F. Radžiui, 
kurs savu, geru ir mandagiu 
patarnavimu garbingai nulydė
jo jį į amžinastį, o mums pa
lengvino perkęstl nuliūdimą ir 
rūpesčius, dėkavolame grabne- 
šlams, giminėms ir visiems ki
tiems, kurie šiuo ar tuo prisi
dėjo prie laidojimo, o tan mu
sų mylimas Antanai sakome: 
ilsėkis šaltoj žemėje.

Nuliūdę;
Seserys, Svogorls ir Giminės

tų savo amžiaus, o nelabai kas 
man duoda 50 metų. Be to aš 
nesu išpažinęs, kas tai yra 
blogi laikai, kas tai yra ne
darbas. Visas mano amžius 
buvo darbas ir darbas ir su 
darbu neketinu skirtis.

“Esu kilęs iš Mineigų k., 
Lygminų par., Šiaulių ap. Į 
Ameriką išvykau jaunas. Iš to 
paties kaimo su manim vyko 
Benediktas Petrauskas. Laive 
buvome penki ar šeši lietuviai 
ir keletas Lietuvos žydų. Per
plaukę jurę per 16 dienų, at
siduriame Chicagon pas para
pijietį Dominiką G rinčių. Be 
to Chicagoj jau buvo iš: Ly
gumų par. Pranciškus Bag- 
džiunas, tėvas dabartinio ad
vokato Jono Bagdžiuno.

“Jauniesiems lietuviams ta •
da rūpėjo darbas arba good 
tinie prie butelio ir kazirių. 
Mnn tai pirmoje vietoje sto
vėjo darbas. Pradėjau dirbti* 
stock yarduose. Darbą išmo
kau greit, atlikinėjau, kaip 
reikiant ir todėl niekada ne- 
prisėjo bedarbiauti. Buvo užė
jęs blogmetis, bet man darbo 
netrūko.

Į farmas.
“Į Ameriką atvykau ne kad 

čia apsigyventi, o kad atsiek
ti dviejų dalyki?: užsidirbti 
kuodaugiausia pinigų, išmok
ti amerikoniško 'ūkio vedinio, 
vykti Lietuvon, pirkti didelį 
plotą žemės ir užvesti pavyz
dingą ūkį. Tai gi aš ir iške
liavau į farmas, apsistojau)

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
£“B“ DYKAI DEL ŠERMENŲ
1^1

M

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir ramų Į 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

MERGAIČIŲ SOD ALICIJOS 
“BUNCO P ARTY”

JAU ČIA.

Town of Lake. — šiandien,
teks bent per 30 metų. Todėl liepos 7 d., Šv. Kryžiaus pa- Nedėtomis 
kaip a. a. kun. Kriaučiūnas,1 rapijinėj salėj, 7:30 valandą 
taip ir mes bridgeportiečiai j vakare, įvyksta senai laukia- 
gerokai nustebom, kai paskli-'.nia Nek. Pras. P. Šv. mer- 
do žinią, kad aštuoniolikiečiai gairių “bunco party”.

Ofiso Tel. Vlctory <892 

Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak 
Ir šventadieniais 10-12

SVARBI ŽINUTE

DR, M. T, STRIKOL’IS

Tel. Lafayette 6798

DR. A. J. JAVOIŠ ■
Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 Al I vak. <

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedalioje pagal sutartį.

atsimeta nuo mus.

rniau steigiamą parapiją'.

“Iš to ką (aš atsimenu, tai 
svarbiausi veikėjai tada buvo 
Špokevičius ir Zacliarevičius. 
Jiedu daugiausia man mesda-1 
vosi į akis. Špokevičius buvo 
labai uolus veikėjas, priimnas 
ir sumanus žmogus. Per baza- 
rus, susirinkimus jis buvo pra 
vadninkas ir išmislinčius viso
kių dalykų. Gaila nabago, kad 
jis be laiko turėjo žūti. Mat jis 
buvo popiernėj bosu. Ir atsiti
ko, kad šapoj kilo gaisras.

Tenka pažymėti, jog ši pra-

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTOJI e
Gydytojas ir Chirurgas 

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

“Aš gerai sugyvenu su vi-,uogelė rengiama ne be tikslo, 
sais žmonėmis ir man taipgi i Visas pelnas skiriamas įren- 
visi dvasiškiai patikdavo.•giniui “Club Room” šv. Kry 
Kun. Kolesinskis, pirmutinis -Siaus mokykloje.
Chicagos lietuvių klebonas,; Gražus tai mergaičių suma 
man patikdavo. Pamokslus sa-! Byniasj 
kvdavo gerai. Jo mintys buvo!
geros, o ir balsą turėjo gerą. Į Pr*e Pr°g°s reikia tar-
Ar jis balsiai ar tyliai saky-l^ žodis kitas ir apie sios 
davo vis buvo aiškiai girdima i draugijėlės daibuo
visoje bažnyčioj. Bet jis buvo
karšto budo ir nepakęsdavo Palyginus su kitom draugi- 
pasipriešinimo. Todėl kai pa
juto, kad kaikurie nori už kle

, - ■ • j k , Iboną kun. Kriaučiūną jis greit'metu kaiKaip visuose darbuose jis bu-1. . e urnų kiu
, . ...... v jam savo vietą užleido. Su ku- veiklumu nridavo pirmutinis, tai ir tano-1 veiklumu pu

nigą Kriaučiunu gerai sugy 
veno ir kas pavasari šv. Jur
gio šventėje vis atvykdavo pa 
mokslo pasakyti apie šv. Jur-

nių gelbėjime iš gaisro jis pir
mutinis buvo. Ypač jisai čia 
uoliai nardė durnuose ir lieps
nose, kad gelbėjo moteris ir 

imerginas. Per savo uolumą 
jis liepsnose ir žuvo.

“Zacliarevičius buvo anglia 
vėžys. Jisai buvo malonus 
rimtas ir prietelingas žmo
gus. Visi jį mylėjo ir jį visi 
vadindavo tėvuku. Jis taipgi

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

. Res. Pbone
* Engleerood 6641 

Wentworth 3000
Office Phon* 

Wentworth 8000

DR. A. R, McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

6558 SO. HALSTED
Vai. 2-4 Ir 7-9 vai. vakar*

Tel. Hcmlock 8700

Rez. Tel. Prospeot 0.19

DR. B. ARON
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 

Ofisas 6166 South Kedsle 
Rez. 6622 S. Wihpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket

OFISAI:
4901 ■- 14 8t 2914 Washlngtonį 
19-11. 2-4. 7-9 12-2. 4-8, Blvd. ’
Tel. Cicero 641 T*l. Kedzis 2460-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

jom ar kuopom, tai jinai dar 
jaunutė — nepilnai trejetą 

gyvuoja. Betgi savo 
ir net'

pralenkia, kai kurias ir veik DAVIDONISj Mi D<
ias dr-jas.

Mat, draugijėlėn susispietu- 
sios labai darbščios, it tos

gį. Kun. Kolesinskis ypatingai .bitut^s> narė8 įr turi veiklią, 
mėgdavo ir galėdavo įspudin- j energingą valdybą. Ypač pir- 
gai pasakyti pamokslą apie,mininkė p-lė Nastutė Mačei- 
savo patroną šv. Jurgį.” Įkaitė, kuri kad ir jauna, bet 

į savo veiklumu ir orientacija 
prilygsta net pirmaeilėm vei-(Bus daugiau)

GRABORIAI:

J. F. RADZIDS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAOOJE
Laidotuvės* pa

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų lš- 
dlfbystės.

OFISAS
<68 West 18 Street 
Teist Canal <174 
SKYRIUS: 8288 8. 
Halsted Street Tel. 
Vlctory <088

S, D. LACRAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla. 
Reikale tneldžln atsišaukti, o mano 

darbu busit* užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2516 arba 2618

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS

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

kėjom.
Zonytė.

AMŲ GYDYTOJAI:

r
Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
ak yrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

O f l ■ a a
4603 So. Marshfield Avenue 

Tel. Boulevard 9277

A. PEIKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4448 So. Talmaa Avė. 
Tel. Vlrginla 1290 

Yards 11S8
. Chicago, Dl.

Rezidencija 
4719 West 12 PI 
Tel. Clcrao 2888

Nedėliotai* | 
SuBitarue

<919 SO. MICHIGAN AVENUE 
Tel. Kenvrood 6107

Valandos:
Nuo 9 Iki 11 valandai ryto: 

Nuo < Iki I valandai vakare
Apart šventadienio Ir ketvirtadienio• • '<

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 

2 iki 4 Ir < iki 8 v .v.
Nedėliomts nuo 10 Iki 12 ryto

Ofiso Tel. Vlctory 8887
Of. ir Rez. TeL Hemlock 2174

DR. J. P. POŠKA
OP. 1182 S. HALSTED STRETT 
REZ. 6604 S. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 9-12 rytais; 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vai.: 2-6 po plet Utarn. Ir 8ubat 
2-8 vak. Avent&dienlala pagal sutarti

Phone Lafayette 9710

DR, VAITUSH, OPT. M. f. S. a»B6U8
GYDYTOJAS Ir CHIRURGA8

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

DBNTISTAI

Telefonai dieną Ir naktį 
Vlrginla 002<

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

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

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

Nedėltoj pagal sutartį

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 8TREST

Tel. Roosevelt 7691

I. J. Z O L P
GRABORIUS m LAIDOTUVIŲ 

VBDBJAI

1650 West 46tb St.
Kampa* «th Ir Paulina Ra 

Tel. Boulevard 1292 - 1418
Rulludlmo valandoje kreipki t ė* 

prie menęa patarnausiu simpatiš
kai. mandagiai. gerai Ir plglaa 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina aklų įtempimą kuris 
priežastim galvos skaudėjimo, 

svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karštį. Nulmu 
cataractua Atitaisau trumpą r*gya-
te ir tolimą regyst*.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
ma* su elektra, parodanča mažiau
sia* klaidas.

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams

Valandos nuo 10 ryto Iki S va- 
Ikare. Nedėliomts nuo 10 ryto Iki II 
po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomo* 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Phone Boulevard 7042

DR. 6. Z. VEZELIS
DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė.

Tel. C&nal 0257 Res. Prospect 6669,

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 6600 S. Arteslan Avė. 

Valandos 11 ryto Iki 3 po pietų
6 Iki 8:30 vakare

Arti 47 Street

Tel. Canal <221

DR. G. I, BLOŽIS
DNNTIBTAB

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampa* Leavttt St)

Valandos Nuo • Iki 19 rrw 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Berodo^ pagal "sutartį

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue Ir 24-tas 8treet 
Telef. Wilmetto 196 arba 

Canal 1713
Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllal* 

Ir Ketvertais vakar*

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7691

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numerio

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo I—4 s 

pietų: 7—8:10 vakar* 
Nedėllomle 10 Hcj 12

TeL Yards 1829

DR. G. SERNER
UBTUVIB AKIŲ OTOIAUSTAB

Ofisas ir Akinių Dirbtoji
756 West 35th St
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nno
Nsdėlioanis: nno 10 iki U

DR. A. P. KAZLAUSKIS Telef. Midw«y 2880

DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avenue 

Vai.: Nuo 10 ryto Iki S vakare

Tele. Cicero 1260

DR. 6DSSEN
X-Ray

LIETUVI8 DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 

vai. vakare
Nedėllomin Ir Seredomls susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

Vai.:

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8200
VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 Iki 12 dieną



draugas Antradienis, Liepos 7 d., 1931

C H I C A G O J E TĖVU MARIJONU 
MISIJOS

Trimitininkas visiems pas
kelbia, kad West Sidėj dabar

les kolonijas. Todėl aš, kaipo 
buvęs mūsų kolonijos 'komisi
jos narys, noriu išreikšti nuo
širdus dėkingumo žodžius vi
siems mūsų kolonijos Vyčių 
prieteliams, kurie parėmė Vy
čių Dienų savo atsilankymu. 
Čia noriu priminti, kad pp. 
Nausėdai, Ramoškai, Kupčiū
nai, P. V. Dargužis ir kiti, tu
rį savo gražius automobilius, 
visuomet paremia įvairus Vy
čių parengimus ir dar kitus 
nuveža. Taip buvo ir šį kartą.

eina smarkus prisirengimai -^čiu jums širdingai, 
prie “Draugo.” pikniko, kurs ®e masų kuopa turi ir

daugiau prietelių, kaip 
‘grandpų” Andruškevičių

Šių vasarų ir ateinantį ru
denį Marijonų Tėvai Misijo- 
nleriai darbuojasi šiose vie
tose :

Kun. J. Vaitkevičius vasa
ros metu laiko paskaitas Se
serims Pranciškietėms Pitts- 
burgh, Pa. Taip pat joms lai
kys ir metines rekolekcijas.

Kun. A. Petrauskas laiko 
novenas;

Nuo liepos 17 d. ligi 26 d. 
novenų į šv. Onų Aušros Var
tų parapijoje West Side’je.

Nuo rugsėjo 9 d. ligi 17 d. 
novenų į šv. Pranciškų šv. An
tano parapijoje Cicero, III.

Nuo rugsėjo 20 d. ligi 28 d.

Skaitlingos publikos gau
sus aplodismentai lifldijo daug 
pagarbos ir dėkingumo kon
servatorijos mokytojams — 
jame už jų pastangas, ypatin
gai vedėjui komp. Pociui.

Sveteliai skirstėsi namo 
kupini gražių, neužmirštančių 
įspūdžių.

Aurelija.

Bndgeport. — Saldžiausios
Širdies Viešpaties Jėzaus pus 
metinis susirinkimas įvyks 
šiandie liepos 7 d. 7:30 vai. 
vakare, Auditorijos salėj, 3133 
So. Halsted St. Visi nariai pra 
šomi laiku sueiti, nes turim 
svarbių reikalų aptarimui.

Valdyba.

KĄ RODO MŪSŲ BANKAI?

IŠKILMINGAI PALAI
DOTA.

įvyks ateinantį sekmadienį 
liepos 12 d. Birutės — Cher- 
niausko darže. Šv. Kazimiero grandmother 
dr-jos nariai, vadovaujant ^ienę, taipgi pp
Jonui Simanavičiui ir Anta- Čepaičius, P. J. Berkelį ____________
nui Valoniui suorganizavo daug kitų, kurie visuomet pri- jjOnaį, nOrintieji kviesti pas 
smarkiausius Wtest Sidės vy- duoda Vyčiams ūpo savo atsi- gave rpėvus Marijonus su Mi
rus dirbti prie baro. Šv. Onos ^ankymu. sijomis, prašome nesivėluojant
dr-jos narės vadovaujant O-1 &Į kartų visi mūsų kuopos pranegti §įuo adresu: 
nai Žostautienei ir Jievai Šiau nar^a^ skaitlingai dalyvavo , Tėvų Marijonų Vienuolija, 
lienei, sukvietė West Sidės ga sav0 šventėje, taip kad buvo
blausias šeimininkes dirbti, įdaryta ilga virtinė automo-, 
restorane. Jie turės savo or- pilių vien mūsų kolonijos ir'; 
kestra, kuriai vadovaus Sta-1sausakimšai Prikimštos vienas nistų ir smuikorių, kurių tar- 
nislovas Butkis ir Mykolas i bosas, kuriame telpa 40 zmo- pe pasireiškė daug artistinių 
Vaitkus. Kiti Westsidiečiai ^ar daugelis, pritrukus jėgų.
vadovaujant Kaz. Pilipavičiui vietų, turėjo skirstytis į kitų Mergaičių “Glee Club” nu
dirbti prie straikierio, prie kolonijų busus, o keli turėjo Joniai ir Pavejančiai padaina- 

pasilikti namie, nes jau netil- vo porų dainų. Garbė jaunai

ir»

Misijas Gary, Indiana. Toli- 
a ūnus, megn£ Misijų, tvarka dar ga 

*r lūtinai nenustatyta. GG. Kle-

2334 So. Oakley Avė., 
Chicago, III.

Bridgeport. — Birželio 26 Į 
dienų šv. Jurgio parap. baž
nyčioje* buvo iškilmingos lai
dotuvės a. a; *Barboros Naug-1 
žemienės, kuria visi pažinome 
iš gerų darbų, didelio veiklu Į 
mo. Tuščia būtų skaičiuoti a. 
a. Barboros gerus darbus. Prie 
visų kilnių darbų jį visados 
savo gražia širdimi prisidėjo.

8:30 vai. iš ryto buvo net 
penkerios šv. Mišios kartu— 
prie visų altorių. Gerb. prela
tas pasakė gražų pamokslų 
bažnyčioje ir kapuose. Diena 
pasitaikė labai šilta, bet žmo
nių buvo daug.

Rap.

ŠIANDIE LIETUVIŲ RADIO 
PROGRAMAS

pne
Rūtų Darželio ir prie kitų dar
bų.
Toliau pranešama, kad West

Sidės biznieriai jau atsiliepė 
patys ir kitus ragina, kad pa

b,P°* 'jų mokytojai, o mūsų myli-
Taigi tas aiškiai rodo, kų i mai dainininkei p-lei šidiš

North Side gali padaryti, pa- kiūtei. Jinai tapo pasveikinta 
lyginus prieš kitas kolonijas, su gėlių bukietu, 

sinauduotų proga turėti good ^us mažytė kolonija, 'bet su- Pasibaigus programai, kai
time ir paremti “Draugo” pik kartinai veikia. bėjo p. Wm. M. Mason apie
nikų. Pirmose eilėse stovi J. j Pftti Vyčių Diena stebėtinai menų ir priminė, kad Linblom 
Dabravalskis, Jonas Atraške- &erai pasisekė. Tukstanąiai mokykloje lietuvių talentai 
vičius, Nikodemas Karlavi- jaunimo ir jų tėvai bei prie- turėdavo vadovybę, jų tarpe 
čius, M. Kaminskas, Jonas t®liai stebino svetimtaučius ii- buvo p-lė Šidiškiutė, p. Sven- 
ValdHlŠ, Rapolas Gerčas, Rra- gomis eilėmis automobilių ir ciskas ir Gabsevičius. Šie jau- 

rnas Simonas. Kiti bus paskelb busų. Parke įvairiais spor- ni artistai vadovaudavo minė
ti, kai atsišauks su dovanomis. ^al8> dainomis ir kalbomis ir- toj mokykloj praeityje. Nu- 

Be to susiorganizavo vyrų S1 manau buvo patenkinti dien vadovauja choruose ir 
ir moterų būrys, kurio vadu kaip lietuviai, taip ir svetim- net konservatorijoj, 
yra kontraktorius Jonas Stum taučiai, kurių buvo taip sa- P-lės: S. Satkus, H. Dom- 
bris. Jie tų pat dienų, tai yra kant kone visas Waukeganas. kus, L. Desimpel baigė piano 
liepos 12 d. Aušros Vartų pa- Aš čia daugiau nerašysiu, mokslų, joms tapo įteikta pa
rapijos darže “Draugo” nau- daugiau apie Vyčių Dienų pa- liudijimai ir įteikta gausybė 
dai turės piknikėlį su įvairiais rašys raporteriai.
smagumais, — turės gerų or- • Bijūnėlis,
kestrų, šaltos košės, rūtų dar-

Šį vakarų tarpe 6:30 ik 7:30 
iš stoties WGES, 1360 kilocy- 
cyes, įvyks eilinis lietuvių ra- 
dio programas, duodamas lie
tuvių firmos The Peoples Fur- 
niture Co.

Kadangi laidėjai gavo daug 
atsišaukimų nuo klausytojų,’ 
norinčių girdėti ir vėl tuos 
pačius dainininkus dalyvavu
sius praeito antradienio vaka
re. Todėl ir šį vakarų girdėsi
me Kastų SaboUį, Silvijų Sa- 
boniutę, A. Čiapų, “Peoples 
Garsųjį Duetų”. Taipgi bus 
graži muzika, kalbos, juokai 
ir kiti įvairumai. Nepamirški
te pasiklausyti.

Rap.

BEETHOVENO STUDENTŲ 
KONCERTAS.

gėlių. Kitiems mokiniams į- 
teikta auksiniai ir sidabriniai 
medaliai, kitiems-gi aukšti 
pagyrimai.

Pabaigoje kalbėjo pats 
komp. Pocius. Reiškė padėkos 
savo bendradarbiams

PRANEŠIMAI

Town of Lake. — šv. Kaz- 
zimiero Akademijos Rėmėjų 1 
sk. susirinkimas įvyks antra
dieny, 7 d. liepos, 7 valandų 
vakare. Visos Rėmėjos prašo
mos susirinkti.

Valdyba.

KVIETIMAS.

Šv. Kryžiaus Moterų Rėmė
jų Draugija rengia “Beach 
Party” trečiadienį, liepos 8, 
1931, ant 79 gatvės ežero kran 
to, pradedant devintų valan
dų ryto. Atsilankę svečiai ga
lės linksmai laikų praleisti. 
Be kitų įvairenybių, bus ir 
“gražuolių kontestas — Ba- 
thing Beauty Contest”. Vai
kučiams irgi bus pritaikinti 
žaidimai.

Rėmėjos, jų šeimynos ir 
prieteliai širdingiausiai kvie
čiami atsilankyti. Programas 
prasidės pirmų valandų po 
pietų.

Rengėjos.

Septyni žymiausieji Kauno 
bankai kartu su Žemės banku 
šiais metais per pirmuosius 4 
mėnesius yra išdavę paskolų 
ir diskontavę vekselių 167 mil. 
litų sumai prieš 1930 m. to 
paties laikotarpio 122 mil. Iš 
jų tik vienas Lietuvos bankas 
balandžio mėnesį buvo išda
vęs 109 mil. prieš 1930 m. 102 
mil. Lietuvos banko kreditai 
buvo teikiami taip: eksportui 
38 mil., pramonei ir žemės ū- 
kio produktų apdirbimui 39 
mil., žemės ūkiui 7 mil., preky
bai 7 mil., kredito įstaigoms 
13 mil. ir kitiems reikalams 
3 mil.

Indėliai bankuose taip pat 
žymiai auga. Indėlių stovis 

atrodo šitaip; 1931 m. balan
džio mėn. 92 mil. litų, o 1930 

i m. tų mėnesį indėlių .buvo 69 
mil. Pažymėtina, kad be tau
piųjų žmonių, kūne regulia
riai įneša tam tikrų kiekį su
taupą, paskutiniais metais at
siranda vis daugiau naujų in
dėlininkų, kurie tiek Lietuvos, 
tiek ir užsienio bankuose sude
da gana stambius indėlius. Tai 
vis žmonės, kuriems yra sva
rbu “čerpe diem!” Ūkininku 
indėliai bankuose beveik turi
tendencijos mažėti. “R.”

sviesto. Sviesto eksportas dau
giausia ėjo į Vokietijų ir Bel
giją. Sviesto kainos yra labai 
žemos ir pieno perdirbimo be
ndrovėms už pirmos rūšies 
sviesto klgr. buvo išmokama 
tik 4 lit. 95 cnt. Sviesto kaina 
neturi perspektyvų pakilti.

Javų eksportas beveik visi
škai sustojęs. Išgabenta tik 100 
tonų sėmenų į Londonu. Javų 
kainos vidaus rinkoje krinta. 
Dėl to ūkininkų būvis vis su
nkėja. “R.”

KIAUŠINIŲ EKSPORTAS 
DIDĖJA

Per šių metij pirmuosius 5 
mėn. “Pienocentras” supirko 
iš ūkininkų 2,270,791 št. kiau
šinių, iš kurių eksportuota už
sienin 1,887,840 št. prieš 1930 
m. tų laikotarpį — 149,760 št. 
Lietuviški kiaušiniai ekspor- 

Į tuota į Vokietijų, Angliju, 
Šveicarijų ir Latviją, bet di
džiausias eksportas buvo į Vo
kietijų, kuris siekė viso kiau- 
šinių eksporto 53,3 proc.

“R.”

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo, šau
kit ____

GREEN VALLEY 
PRODUC7T8 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

4(44 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1189

SVIESTO IR JAVŲ 
EKSPORTAS

JULIJONA
KISELIENE

želį ir tt
Į tų pramogų* kviečiami tie, 

kurie negalės nuvykti į di
džiulį piknikų Birutės —' Bridgeport. — Birželio 30 
Cherniausko darže. Prasidės d., Lietuvių Auditorijoj įvyko kytojams, mokytojoms ir vai- 
4 vai. po pietų. Beethoven Konservatorijos kūčių tėvams. Pranešė, kad

sekančio sezono pamokos pra-

mo-

Beethoven
mokslo metų užbaigimas.

N0RTHSIDIE6IAI IR VY- Į Nors karščiai visus labai (gidės rugsėjo pradžioje. 
ČIŲ DIENA. . kankino jau per savaitė'

■ 'prieš ši vakarų, vienok nežiū-
North Side. — Aš, ištikrjų-Tint to, publikos susirinko ap-

jų, nesitikėjau, kad mūsų kuo ščiai.
pa turi tiek daug savo kolo- ’ Sia koncertas arba «reci. 
ni joje VyiSių rėmėjų, kurie vi- tal„ susidyo a dTideSimts 
fluomet kilnius jų darbus pa-' namen,. Koncerto
remla> šaunų programų pradėjo kon-

Kad ir per Vyčių Dienų, servatorijos orkestrą, kurių 
mūsų kolonijos lietuviai taip labai laisvai dirigavo Lulu
skaitlingai dalyvavo, kad savo Raben — p. Misevičienė, 
skaitlingumu subitino didžiu- Toliau-sekė eilė jaunų pia-

Bridgeport. — Moterų Są
jungos 1 kp. pusmetinis susi
rinkimas įvyks šiandie liepos 
7 d. 8 vai. vak. šv. Jurgio par.! 
salėj. Visos narės meldžiamos 
sueiti, nes rinksime atstoves 
į seimų. Yra ir kitų reikalų,. 
kuriuos būtinai reikės atlikti.

Valdyba.

MlrS Lietuvoje, birželio 17. 1931 
4 vai. ryto, 82 metų amžiaus. 
Kilo Ift Utenos apskr.. Anykš
čių parap., Bičiūnų kaimo. Ir 
tapo palaidota Anykščių para
pijos kapinėse birželio 19. 1931.

Paliko dideliame nultudime 
Amerikoje 2 sunu: sūnų Juo
zapų. Chicago, UI, Ir sūnų Ka
zimierų Phlladelphijoje, Pa. O 
Lietuvoje broli Antanų Ir 3 se
seria: Grasildą. Oną Ir Teklę. 
Jos broliai: Antaną Ir JurgĮ. 
Svogerj Antaną Strazdų Ir duk- 
terj Antelę Strazdienę. 2 sunu 
Kazimierą ir Antaną ir pusbro
li Kun. Klemensą Klselių Ir Jo 
sejser, Uršulę Ir broli Antaną 
Ir dukterį Anėlę.

Už jos sielą atmintinės pamal 
dos (vyko liepos 6 d., 1931 m. 
8 vai. ryt®, buvo Šv. Mišios su 
Ekzegvijomis švenč. Panelės M. 
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje 
Chicago. III. (Brlrhton Park).

Visais reikalais rūpinosi bro
lis Juozapas.

Pienocentras eksportavo 
4532 statinaites ir 30 dėžių

Parsiduoda dressmaking 
shop. Kaina pigi. Biznis nuo 
senai gerai išdirbtas. <

1803 W. 46 st.
Tel. Lafayette 7783

REAL ESTATE

« Blr,
♦Pie i KiEwiez zAg;

CONTRACTORS

Daugiau Negu Bankas

R, ANDRELIUNAS
(Marąuette Jeweiry & 

Radio)
Užlaikau visokių 

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

9650 West 63rd St. Chicago
Telefonas HEMLOCK 3380

REAL ESTATE
Statau naujus namuti ir st* 

nūs priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

Tel. Yards 5423

J, W. ZACHAREWICZ
REAL ESTATE 

Paskolos Ir Apdrauda
903 WEST 33 STREET

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

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.

BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVINO

Local & Long Distance Resnoval

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlue 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 3833

i
Mes pervežame daiktus iš ir 
kitus miestus.

Telef. Repnbllo (39(

iiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiitiiiiiiiiiiinNiHiiiiiiiiitiHiiiiiuNiiiHiiitiniiNHniiiiiiiiiiiiiiiniiĮ

Saugu siųsti pinigus per musų įstaigą.
15 metų nei vienas centas nežuvo .
Važiuojant Lietuvon, teisingas patarnavimas. 
Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir mokame 
$42.50 už $50.00 ir $85.00 už $100.00—Cash. 
Atsilankyk ypatiškai arba prisiųsk per paštą, 
apdraustame laiške.

John J.
4559 S. PAULINA ST.

Chicago, Illinois
Snititonniiiiiiuinir

Dėlto, kad jis pagelbėjo išbu- 
davoti Chicago ir aplinkinius 
miestelius.

Jisai apsaugojo toupinius sa
vo depozitorių — investmentus 
savo rėmėjų ir pagelbėjo savo 
kostomeriams patapti sėkmin
gais.

KASPAR AMERICAN STATE 
BANK

1900 Blue Island Avenue
Chicago, Illinois

I
AUTOMOBILIAI

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, itrdingal 

prašau atsilankyti Ir pamatyti nau
jus 1931 NASH automobilius su vė
liausios mados automatiškais {tai
symais, sport Royal tekiniais Ir ki
tais Ištobulinimais, kokius tiktai 
NASH taip gali (rengti ui tokias 
prieinamas kalnas

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avenue

Lafayette 3931

Parsiduoda automobilius. 
Kaštavo $1,700, o parduosim 
už pusę kainos. Priežastis — 
vyro mirtis. Kreiptis

0014 So. Ketfzie Avė.

D. GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip tr

medžio nuo mažiausio 'Iki didžiausio. 
Kainos prielnamlauslos.2452 WEST 69th STREET

Phone Vlrglnia 1954

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATTMO KONTRAK- 

TORIU8
4556 S. R0CKWELL ST.

šapoe Telef. 
Hemlock 38(7

Namų Telef. 
Republlo B(8S

JOHN YERKES .
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTO RIU8
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

PINIGĮI SIUNTIMO IR 
LAIVAKORčiy 

AGENTŪRA
Nusiunčiamo pinigus Lietu

von paštu { dvi savaites, tele
gramų } dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų Unijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
| Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome {galiojimus Ir visus 

legallškus dokumentus pirkimą 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglčlų.

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




