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VOKIETIJAI REIKALINGA AUKŠTA PASKOLA
ISPANIJOJ STREIKAI, PAČIOJE 
VYRIAUSYBEJENESUTIKIMAI
Italija Palinkusi Mažinti 

Ginklavimąsi

PROHIBICIJOS VYKINTOJŲ DARBAS J. Amęrikos Valstybes Atsi
prašo Meksikos

Fa k?

Uf

VOKIETIJAI REIKALINGA 
DIDELE PASKOLA

ISPANIJA PERGYVENA 
VARGUS

! WASHINGTON, liepos 11. 
— J. Amerikos Valstybių vy
riausybė šiandie persiunčia 
Meksikai atsiprašymų, kad 
Chicagog municipalinis teisė
jas Green anų dienų už teis
mo paniekų kalėjimu nubaudė

einantį Meksikos konsulio pa
reigas A. Dominguez.

Šios šalies vyriausybė pra
šo Meksikos užmiršti šį nele
mtąjį įvyki, kurs jokiu būdu 
negali sudrumsti draugingųjų 
abiejų valstybių santykių.

PARYŽIUS, liepos 11. - 
Iš Londono čia netikėtai at
vyko Vokietijos valstybės ba- 
nkos prezidentas Dr. Luther. 
Tariasi čia jis su Francijos 
iždo ministeriu Flandin ir ki
tais valstybininkais. *

Paaiški, kad Vokietija tuo- 
jaus reikalinga didelės pasko
los — kelių šimtų milionų do
lerių. Britanija Vokietijai pri
taria, bet reikalauja, kad pa
skolos suteikime dalyvautų ir 
Francija.

PRIEŠFAŠISTINIAI RAŠ
TAI ITALIJOJE

MADRIDAS, liepos 11. —
Laikinoji Ispanijos vyriausy
bė jokiu būdu negali patvar- Didesniam atvaizde parodoma, kaip Los Angeles mieste prohibicijos vykintojai nai- 
kyti naujos respublikos. i kiną konfiskuotą alų. Gi atvaizduojamas vaikiukas J. Jeffries iš Greenville, Ky., šios ša-

Įvairiuose miestuose tęsias l*es marbelių čempijonas. _________

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

NAUJOS SCENOS MENO 
JĖGOS

DU TARPT. KONGRESAI, 
I KURIUOS PAKVIESTA 

LIETUVA

CHICAGO JE

TRAUKIAMAS TIESON 
SERRITELLA

GAL DAR DAUGIAU 
ADVOKATŲ BUS 

TRAUKIAMA TIESON

ITALIJA NORI NUSI
GINKLAVIMO

darbininkų streikai. Kai-kurĮ KATALIKIŲ DUKTERŲ 
Įvyksta pavojingos tvarkai, SUVAŽIAVIMAS
riaušės. i -------------

Pačioje vyriausybėje gyvuo-' ATLANTIC CITY, N. J., 
ja nesutikimai. Sutartinas mi- liepos 9. — Amerikos Kata- 
nisterių darbas negalimas, ka- likių Dukterų organizacija tu- 
da jų kiekvienas rūpinasi tik ri čia tarptautinį suvažiavi- 
savo partijų gerove. Laikina-1 mų. Dalyvauja virš 600 atsto- 
sis prezidentas yra bejėgis, ivių iš 44 atskirų valstybių, 

į taipat Kanados, Porto Rieo, 
Į Panamos Perkaso Ruožo ir 
j Kubos. Suvažiavimų lanko ši-

------------- mtai svečių.
ROMA, liepos 11. — Po pa-i Amerikos Katalikių Dukte-

sitarimų su ministeriu pirmi- rų organizacija turi apie 205,-
. - - v. x -x- ninku Mussoliniu ir užsienių 000 narių,

naus; pr.es f as, stu,, atkre.pt,, ministeriu Grandi> j. Suvažiavimas pasiunt5 kab.
r8p aL 'en' V yr«F1 kos Vals‘ybi,J sekretorius Sti- legramą Šventajam Tėvui Pi- 

mson vakar laikraštininkams jui XI. Pareiškia savo ištiki- 
pranešė, jog jam pavykę Ita- mybę Bažnyčios Galvai ir pa- 
lijų patraukti prie ginklavi-, sižada visomis priemonėmis 
mosi mažinimo jūroje ir ant remti Jo Šventenybės paskel- 
sausžemio. Mussolini pareiš- btų enciklikų apie Katalikų 
kęs, kad Italija visados pasi- . Veikimų.
rengusi taikai darbuotis ben-i ____________

ROMA, liepos 11. — Itali
joj imta plačiai skleisti įvai-

mti, kitais gi pašiepiama Mus- 
solinio vyriausybė.

Policija įsitikinusi, kad1 tie 
Įvairūs lapeliai prisiunčiami 
iš užsienių. Pasienių sargyba 
tad nuolat užimta į Italiją Į- 
važiuojančių automobilių kra
tomis. ? •

Štai RomoJė^it kitur pasiro
dė lapeliai, kĮUtriuose tarp kit
ko pažymimų^.,1

“Kaip galį. bftĮJi. daiug'.stip- 
ri MussolinĮp vyriausybėj jei 
ji bijo Matikis 'JJutiterų orga-
n.zącųįte*!1,;,:!;. Į?j’l -Jį

Šių organizacijų vyriausybė
užd*rĮ , .L:

• JUM ‘L 1 Į.U.' . ?
LONDONAS, liepos 11. — 

3<riknBi'^riailšya .paskel
bė, kad ji kaip v ak a? pradėjo 
vykinti karo skolų “morato
riumų” einant prez. Hooverio 
planu.

MAIŠTAI BULGARIJOS 
KALĖJIME

_ SOFT A, liepos 10. — Sliven 
kalėjime kaliniai sukėlė maiš
tus. 5 kaliniai nukauta, 5 iš
bėgo ir daug sužeista. Kali
nius numalšino kariuomenė.

SHANGHAT, liepos 11. — 
Kinijos vyriausybė Japonijos

drai su kitomis valstybėmis. į NORĖJO PASIMATY.TI SU 
S>ekiy Stinjflono pareiga da'-j MOTINA

bar. savo'pusėn patraukti Fra
i.„-„ ' jk _x, ■ _ • , jN’Įęj}, Francija, liepos 10.ijciių, kuri šiandie stipriausia 

ipsiginklAvūsi; ‘į
nei

LONDONE KONFERENC1 
ja tisines AtBi^AN-

TJ PE^KTADJENJ

LONDONAS, liepos 11.

, Iš bausminės Devil salos
trečių kartu pabėgo francūza s 

- kalti tfys Rftncur^l, 46 str. ‘Siiio- 
jkajnlįįįjis ,&ą ’tioręjo pasimaty
ti šū’ sergančią motiba.

Kaip tik gryžo, tuo jaus- su-
KM.*™.., .VAflratoriumo” ir. i
patvarkymhi ateinantį,penkta-''f*1?5': i,.' ,

rJ'ft. * *0 U' j-- •' 4 įl*. • < - ► ---Į, ’’ “ .dienį <£ai pjrąsid^š', valstybių 
kdrįferęnoĮjlau; įjonfe/ęndijpn 
pakviestos^ Francija, Belgij’a, 
yohiėtkjkJUltejtlija, Japonija i 
J. Am. Valstybės.

Atsistatydino cili
♦«»• t;\ KABINETAS

ir

NORI MAŽINTI UŽ- 
MOKESNIUS

!i/į< a) r. L ; < u,
SANTIAGK); Čili, liepos 10. 

— Atsistatydino šios respub
likos kabinetas. Prezidentas I- 
banez į ministerio pirmininko 
vietą pakvietė bankininką Ja- 
ramillo.LONDONAS, liepos 10. —

Vilnonių audimų dirbtuvių da
rbininkų unijai pranešta, jog 
darbdavių taryba išsprendusi 
sumažinti užm'okesnius darbi-. 
ninkama 11.7 nuos. Tas liečia'
apie 200,000 darbininkų. ’. . , , x . . •

Unija išsprendė apsvarsty- genUl 8nOTe tns 'tanam"s 
ti šį klausimų.

AUTOMOBILIŲ VAGIŲ 
GAUJA

CLEVELAND, O., liepos 
10. — Cantone federaliniai a-

SHANGHAI, Kinija, liepos 
10. — Uždaryta keletas dirb-

reikalauja sustabdyti riaušes tuvių. Apie 50,000 darbininkų 
prieš kiniečius Korėjoj. neteko darbo.

vyrus, prigulinčius automobi
lių vagių gaujai. #i “sąjun
ga” veikia keturiose valstybė
se. Yra pavogusi apie vieno 
miliono dolerių vertės auto-

Rugsėjo 7—10 d.d. Romoj 
šaukiamas tarptautinis gyven
tojų tyrinėjimo kongresas. 
Lietuva kviečiama atsiųsti sa
vo atstovus.

Rugsėjo 10—12 d. d. Pary-
Sen. Dan Serritella majoro tarptauti-....... mų, kurie taipat kituomet nau-'kaitė, O. Petravičiūte, J. Rak- Z1UJ 1 - b Pirmas tarptauu

Thompsono adm.nlstrac.j03e sanitarinio pe- ! štytė, J. Ruoziuskas, A. Šležas kongresas mokshmnkams
buvo miesto antspaudininku, , „ , ? r , .A. T> ‘------ *, . . ... ... . ’rkaso fondais. i ir Z. Venclauskaite. Pora iškurio pareiga pnziureti mies- . , . .. ., c • • . , , , „ . jų — Derkintis ir Miltinis —te svarstvkhų atatmkamumo. į bpecialinis Advokatų Sųiu-i .. .. . ,r . x m x7 * 1 , -x x a_ • .• - priimti i Valst. Teatro naujųngos komitetas tyrinėja tą , .A., . * ' Šiaulių skyrių, o kiti mano

darbuotis šiaipjau kur nors

Valst. Teatro valdybos stu
dijų - šiemet baigė keturiolika 
asmenų, būtent: St. Čaikaus-

________ kas, V. Derkintis, C. Griniūtė,
Illinois State Bar Assn. M. Chadaravičius, St Jokna. 

sprendžia patraukti tieson dar G. Jakavičiūtė, VI. Kondnata- 
apie 30 advokatų, ne čikagi-! vičius, J. Miltinis, E. Petri
nių, kurie taipat kituomet nau- 'kaitė, O. Petravičiūtė, J. Rak

Dabar jį ir jo padėjėjų H. 
Hochstein “grand jury” ap
kaltino už tai, kad jis netei
singai ėjęs savo pareigas bū
damas antspaudininku.

ir nesuinteresuotiems tyrinė
tojams proteguoti. Lietuva ta
me kongrese irgi kviečiams 
dalyvauti. “R.”

KALBUMAS VISAM 
GYVENIMUI

W. H. Putscher, 20 m., kri
minaliniam teisme pripažintas 
kaltu žmogžudystėje ir nubau
stas visam gyvenirpui kalėji
mu., ■

Jis apkaltintas Mrs. M. He- 
Ising pasmaugime pastarosios! 
namuose. i

PLEŠIKAMS NEPAVY- 
' ' RIMAI ,

Chicago miesto aldermonų, 
taryba vakar išsprendė kiek- Į 
vienam miesto darbininkui l 
dviejų savaičių neapmokamas 
atostogas.

scenos meno srityje. “R.’

KAS BUS KAUNO 
BURMISTRU?

ANGLEKASIAI PIKETUO
JA BALTUOSIUS 

RŪMUS

Chicagoj tomis dienomis nu- dabartinio burmistro p. Vilei- 
žudyta du alaus pardavėju: šio, ligšiolinio tarybos pirmi-

IVASHINGTON, liepos 10. 
T ....... , . ... . — Streikuoju anglekasiai pi

gi 10 eJ° g*8 81 kietuoja Baltuosius Rūmus, ka
da kasyklų savininkai pakvie-
sti čia į pasitarimus.

,Frank Paiko ir Frank Calien- ninko p. Digrio ir buv. vidaus Streikuoju Pėnnsylvanijoj, 
do. w«il ,v>inia4-r.i.ir. a wotrixiana Oluo, IV. Virginijoj, Kentucky

ir Illinois anglekasiai -prigulį 
taip vadinamųjai National Mi- 
ners unijai, kuri atskilusi nuo 
anglckasių organizacijoj”Uni
ted Mine AVorkers of America.

Streikuojančių anglekasių 
upijos sekretorius Fr. Ęorich

reik. ministerio p. Aravičiaus
kandidatūras. Tačiau paskuti- 11
nėmis dienomis iškilo naują ir 
gal daugiausia /turlyti. Šansų

SOLOMON, Alaska, liepos i būsimo Kaunu miesto bųrmi- 
10. — Nusileidusiu čia ameri-' S^ro P- Chodokąuskb. Pastąra- 
kiečiu lakūnu, kuriedu norėjo s^s t^ris daugiausia sa/isų bū- 
iš Amerikbs Į Japoniją nūs- Kauno burmistru J1. Arą

LAKŪNU KALTINA
BLOGA ORĄ
7 b, '

m . x • 'i-*-, •• v įkristi be nusileidimo, kaltina Trys jaūni plėšikai užpuolė1

ŪS^ti.Kauno burmistru p. Arą- pūtuoja prieš Šluos pasi- 
ina iVičiaus- kandidatūra atitinka- j t akimis, kuiriuose dalyvaują

Smith Ice Cream kompanijos1
ofisų, 2819 W. Harrison gat. 
Per .rądib pranešta policijai.

• i H • • ‘ J ' • J \ 1 \

' Vienas' plėšikų Įiušautas, 1 
suimtas, gi trfcčiąjam pavyko

• ; • ;•• •,, ■
PROHIBICIJOS LAIVAI

Iš Buffalo, N. Y., į Chicago 
pakraščius atplaukė 12 dailių 
nedidelių laivų. Tau prohibici- 
jai vykinti laivai. Jie plaukia 
į Texas valstybės pakraščius 
gaudyti ten svaigalų .šmugel- 
ninkus. Apginkluoti.

Buvusis Illinois gubernato
rius Small darbuojasi būti ka
ndidatu į gubernatorius.

Elektros ir gazo komisionie 
riumi Chicagoj majoras Cer- 
mak paskyrė W. A. Jackson, 

mobilių, daugiausia naujų. elektros inžinierių.

Jiedu
linkėse gąvę permažai gazo- - -
liąos iš. kito. orlaivio. Kada gi ž(^ė8 ta"ko ^rek;
ėniusiu skristi, susidūrusiu su i°r^um- į- į 11 i

nepakenčiamu oru.
Šį nepavykimą abu lakūnu 

Ubai apgaili. Gryž atgal į Sea- 
ttle, Wash.

ŽLUGO KOPERATYVAS

STREIKININKŲ VAIKŲ 
\ ŠELPIMUI

ITARRISBURG, Pa., liepos 
10. — Valstybės gubernato
rius Pincbot kreipės į Ame
rikos Raudonąjį Kryžių pra
šydamas šelpti streikuojančių 
anglekasių vaikus vakarinėj 
Pėnnsylvanijoj. Raudonasis 
Kryžius nesutinka. Sako, tai 
valstybės pareiga.

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Šiandie saulėta; šil
čiau.

Lukšiai (Šakių apskr.). — 
Po laisvės karų Lukšiuose su
sikūrė vartotojų bendrovė 
“Mėnesis.” — Kelis metus 
bendrovės krautuvė gyvavo 
gerai, bet keičiantis pardavė
jams, bendrovės reikalai pra
dėjo po truputį smukti ir pe
rnai metą jau pajuto, kad ba- 
nkrotuoja. Kadangi ir šiemet 
nepagerėjo reikalai, - todėl 4 
birželio nariai nutarė bendro
vę (ar tik krautuvę? Red.) li
kviduoti ir pavesti Valdybai, 
visas prekes savo -nuožiūra iš
parduoti. Gailai “Š.”
PLATINKITE “DRAUGĄ”

Dj>ftk. Borich pareiškia, jog 
Hooterio—Meliono vyriausy
bė! su kasyklų savininkais 
United Mine Workers of A- 
mferįęa viršininkais darą są
mokslą sugriauti Šį anglekia- 
sių streikų.

ŽIOGAI GRĘSIA DERLIUI

FARGO, N. D., liepos 10. 
— Kai-kuriose šios valstybės 
dalyse žiogai gręsia javų der
liui.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.80 
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 
Vokietijos 100 mark 
Šveicarijos 100 f r.

3.92
5.23

13.91
23.71
19.27

____

atkre.pt
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DRAUGAS šeštadienis, Liepos 11 d., 1931

“DRAUGAS”
Belnt kasdien, Uekyrua aakmaaieakM

FjMBNUMKRATOB KAINA: Metams — «<M. Putei Mėtų — 81.80, Trims Mėnesiams — Vienam
Mėnesiui — 71c. Buropoje — Metams >7.81, FumI Me
tų _ f Ate, Kopija .88a.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų necrų- 
■na. Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlatoaClama tam 
tikslai pašto lenkių.

Badaktorius priima — nuo 11:88 Iki 11:88 raL

——

■kaitimų kainos prish

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet

“DRAUGAS” "‘Į
UTHUANIAN DAILY FRIEND

Fubllshed Daily. Kacept Bunday.
mMCKIPTZONS: Ona Tear — |I.M, Mz 

— H.ta, Tbree Montšs — ll.ee, One Montk — VK 
■nrape — One lear —x87.ee, 81z Monika — 9d.ee 
Copy — Ale.

best rtsultA

ti vyriausybės nurodomas nekatalikiškas pa
reigas. šių tarnautojų Šventasis Tėvas pasi
gaili ir rezervuoja jiems savo apaštalinį pa* 
laiminimų.

Šventasis Tėvas pareiškia, kad neturi pa- 
siketinimo smerkti pačių fašistų partijų, bet 
pasirengęs pasmerkti šios partijos prieška- 
talikiškų programų ir jos darbus.

Šios enciklikos vyriausias tikslas, sako 
Pijus XI, pranešti katalikiškam pasauliui a- 
pie didžiai rinitų padėtį. ; -------------

Italijos fašistų vyriausybė begalo išjudu- į Atostogų tikslas yrA pasilsė 
si prieš Šventųjį Sostų labiausia už tai, kad ti ir sustiprėti. Yra patirta, 
enciklikos turinys pirmiau paskelbtas užsie
niuose, bet ne Italijoj, ir už tai, kad encikli
koje apie fašistų vyriausybę pasakoma tai, 
ko pasaulis iki šiol nežinojo. Pasakoma tei
sybė, gi fašistai to baisiai nepakenčia.

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS
j reik saugotis neliesti nuodin- 
Igų žolynų, būtent “poison i- 
!vy” ir “poison oak”.

A. SESUO MARIJA 
BRIGITTA.

Advertislng ln “DRAUGAS” 
Advertlalng ratee on applloation.

^DRAUGAS” 2334 S. Oakley A v., Chicago PASTABĖLĖS.

DIENOS KLAUSIMAI
ENCIKLIKA APIE KATALIKŲ VEIKIMĄ.

Pastarojoj enciklikoj apie Katalikų Vei
kimų Šventais Tėvas Pijus XI nurodo kata
likų pasauliui, jog katalikybė ir Bažnyčia im
ta persekioti Italijoj — pačiam krikščionybės 
centre. Italijos fašistų vyriausybė ne tik už
darė katalikų jaunimo kliubus ir kitas ka
talikų organizacijas, bet parodo didelę nepa
garbų Šventųjam Sostui, laužo .anais metais 
padarytų su Vatikanu seutartį. Tai visa daro, 
kad savo išimtinon žinybon paglemžti jauni
mo fizinį ir dvasinį auklėjimų ir tų jaunimų 
atitraukti nuo Bažnyčios. Fašistų partija nori 
sumonopolizuoti jaunimų savo politiniams sie
kimams, kas yra koutradikcijoje tėvų teisėms 
ir dvasinėms teisėms.

Šventasis Tėvas dar kartų’ kuoaiškiausiai 
pareiškia, jog suvaržytos Katalikų Veikimo 
Šakos nesi maišė šalies politikoje, nei nekovo
jo fašizmo. Nurodo, jog fašistų pa'tija jokiu 
būdu negali būti atatii kąį^JiSHKlėti jaunimų; 
jog šiandie Vatikano su Italijos vyriausybe 
vedama kova nėra politinė, bet išimtinai do
rovine ir tikybinė; jog fašistų vyriausybe ne- 
snvaržė fašistų demonstracijų, kada popežius 
dėl kilusių nesutikimų sulaikė įvairias šaly 
bažnytines iškilmes.

Žodžiu tarus, Šventasis Tdvas įrodo, kad 
Italijos vyriausybė yra kalta už reiškiamų ne
pagarbų Šventųjam Sostui, Bažnyčios Galvai, 
už neteisingų žinių skleidimų apie Katalikų 
Veikimų ir už visokį prieš katalikus atkreiptų 
smurtų.

•Šventasis Tėvas lygiai nurodo, kad kai- 
kurie fašistų vyriausybės tarnautojai nenoro
mis pildo savo vyriausybės įsakymus, būtent, 
atsiprašydami eina savo pareigas. Jiems pa
tiems, kaipo katalikams, yra skaudu atlikinė-

- • 1

J. Douillet.

MASKVA BE KAUKĖS.
ANTROJI DALIS.

(Tąsa)
Užtat pasidaro sunku suprasti ir nūs 

tatyti, kur pasibaigia sov. Rusijos mo
kykla ir kur prasideda G. P. U. policijiš- 
'ka organizacija.

'VI.
Niekeno neprižiūrimi vaikai. Vaikų ir se

nelių prieglaudos.
Aišku, prieš nedorį, ir tvirkinančių 

vaikus sovietų mokyklos įtakų labai smar
kiai kovoja gydanti šeimos ir gimdytojų i- 
taka. & įtaka ir neduoda vaikams galuti
nai pasinerti į ištvirkimo bedugnę. Bet 
sovietų Rusijoj dar yrą kažin kas, ko nė 
vienoj kitoj valstybėj nerasi — tai vai
kai našlaičiai arba savo gimdytojų pames
tieji ir paliktieji savo pačių priežiūrai. 
Kaip tat galėjo atsitikti, kad visas Rusi
jos kraštas pasirodė pilnas nesuskaitomų 
minių vaikų, niekeno neprižiūrimų, visų 
užmirštų. • ' *,

Rašo:

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

Tel. Canal 6764

'ATOSTOGOS IR SyEIKATA

kai pasilsėjęs žmogus yra 
linksmesnis ir produktvviškes 
nis. Užtai gudrūs darbdaviai 
savo darbininkams duoda a-

saugoti. Menkų susižeidimų ir 
pasipašinimų pasitaiko gan 
dažnai, bet tai yra mažmožis. 
Su giliu vandeniu reik būti 
atsargiam, nes galima priger
ti. Taipgi nereik gerti vandens 
iš upeliukų, arba iš tų šulinių, 
kurie randasi arti tvartų, ar-

tostogų, mat darbininkas su- ba luomotoje vietoje. Nuo to- 
grįžęs iš atostogų ne tik dau- kio vandens galime gauti šil

“Kathol. Leben” 1931, 24 Nr. įdėjo L. 
Waughan’o, Prancūzijos vadinamų laisvama
nių vado, laiškų, kuri neužilgo prieš mirda
mas parašė savo draugui Gustavui Herve. 
Laiške sako:

“Aš ketinu nuo šio pasaulio atsiskirti. Tu 
žinai, kad aš nuo kūdikystės per visų savo gy
venimų juokiaus iš religijos. Tačiau dabar pa
reiškiu, kad aš taip darydamas labai stačio
kiškai klydau ir kad mes savo kraštui pada
rėme daug blogo. Aš dabar esu įsitikinęs tuo, 
jog žmonių draugės sugyvenimo negalima pa
grįsti materializmu ir ateizmu (bedievybe). 
Mus apglobiančių paslapčių religiškas aiškini 
mas, tiesa, nėra akimis pamatomas ir aiškus; 
bet laisvamanių ir Dievo neigėjų teikiamas 
aiškinimas yra dar mažiau aiškus ir, tai tik
rai tiesa, dar mažiau paguodžiantis. Jei šitų 
tiesų aš būčiau anksčiau aptikęs aš jų bū
čiau skleidęs be jokios baimės, kad kas iš to 
šaipysis. ’ ’

Komentarų prie to, kas šiame laiške pa
sakyta, berods, nereikia.

giau darbo padaro, bet yra 
darbdaviui dėkingesnis ir iš
tikimesnis.

Nevisi vienodai supranta a- 
tostogų reikšmę: vieni per 
visas savo atostogas namie 
rūgsta, arba pas kaimynus 
“ munšainėlę ’ ’ niaukia ir ma
no tuo būdu jis pasilsi ir turi 
“wonderful time”, Jis nežino, 
kati tuo dar labiau savo svei
katų naikina. Kiti važiuoja 
pasitrankyti “kur akys mato, 
kur kojos neša”, kad svieto 
pamatyti, ir grįžta namo dar 
labiau pavargę. Protingesni-gi 
pasirenka idealę vietų, kur 
nors toliau nuo miesto, kad 
tikrai atsigaivinti ir pasilsėti.

Važiuojantiems į atosto
gas, patarčiau vengti tokių 

į vietų, kur yra perdaug trukš- 
nio, arba ten, kur perdaug 
nuobodu. Sveikiausia vieta a- 
tostogas praleisli yra ten, 
kur randasi giria ir nedidelis 
ežerėlis, arba ijfpė, kur gulima 
būtų pasimaudyti, pažuvauti, 
laiveliu pasivažinėti, pauogau
ti, gėlių pasiskinti, gražių pe
teliškių pagaudyti ir paukšte
lių čiulbėsiu pasigerėti.

Visiems yra svarbu, kad 
sutaršyti nervai nuo miesto

tinę, disiterijų arba kitokių li
gų. Maudytis ten, kur labai 
daug žmonių maudosi taipgi 
nėra gera, nes galima užsikrė
sti kokia nors liga. Potam,

Mūsų laisvamanių tėtušis dr. J. Aliupas 
vis dar nepamiršta amerikiečių. Karts nuo 
karto parašo laiškų, kuriuose ko nors vis pra
šo. Pastarajame savo laiške p. Daukšiui, įdė
tam “T-nėj” skundžiasi, kad jį skaudžiai ap
gavusį laisvamanių spaudos bendrovė “Kul
tūra”, kad “jėgos išsenka, atmintis silpnyn!
eina”. Pasirodo, jog laisvamaniai ir jų tetų- bildesio galėtų per vakacijas 
šis Šliupas yra labai patenkinti tautininkų1 sustiprėti, kad kasdieniniai rū 
vyriausybes politika. Jie begalo džiaugiasi, I pėsčiai nekainuotų. Taigi a- 
kad tautininkai persekioja Katalikų Bažnyčių ' tostogij laiku reikia užmiršti 
ir katalikiškųjį veikimų Lietuvoje. Apie taiįviskų apie savo kasdienines 
dr. J. Šliupas rašo: “Kunigams ima Lietuvo-!pareigas, neskaityti jokių laik 
je nesisekti, nesą ir valdžia ėmėsi griežtesnių ‘ raščių nei mokslinių knygų, 
priemonių prieš juos. Tai žinoma mums, lais-! susiartinti su gamta, vienu 
vamaniams, labai malonu”. Aišku. Juk ir pa-'žodžiu reikia būti be jokio rū- 
tvs socialistai, bolševikai, ar kitokie bedieviai:pėsčio lyg kūdikiams, 
nepajėgtų labiau kovoti katalikybę Lietuvoje, į Randasi ir pavojų atosto- 
kaip jų kovoja tautininkai. >gaujantiems, taigi reikia pusi-

Tokios nepaprastos nelaimės kaltinin
kas pasirodė esąs bolševizmas, kuris, vyk
dydamas krašto socializacijos idėjų, pri
vedė visų Rusiją prie visuotinio bado. Iš
tisų kaimų gyventojai mirė iš bado vieto
je, o tie, kurie dar šiek tiek turėjo jėgų, 
bijo ieškoti duonos kųsnio į tas vietas, 
kur tikėjosi jos rasti. Tūkstančiai žmo
nių, užtvenkę kelius ir takelius. Metėsi į 
pietus, į išgirtąsias žadėtąsias žemes. Ba-

Kartų Rosfove aš pats mačiau, kaip Mas
kvos gatvės kampe, šalia šieno turgaus, į 
nedidelę sųslavų dėžę susimetė apie 8 — 
10 tokių neprižiūrimų vaikų.

Gatvės vaikai.
Rytų, eidami gatve, jūs pastebė

site berniukus, juodus kaip suodis, išlen
dančius iš asfalto krosnių, kur jie nak
vojo. Kai kurie vaikai randa prieglaudų 
stotyse, tuščiuose vagonuose, upių pakran-

'do kankinami, gimdytojai, būdami silpnės čių olose ir kitur. Jie apiplyšę, skarma-
ni, patys pirmieji mirdavo. Kai kurie jų 
vaikai stebuklingai išlikdavo gyvi, bet li
kosi be pastogės, be maisto ir be globos. 
Prio jų prisidėdavo kiti vaikai, kurie ko
munizmo auklėjimo buvo jau ištvirkdyti 
ir sugadinti. Jie bėgo nuo savo namų ži
dinio, palikdami šeimas, kad pasidarytų 
valkatos. Bolševikai, kurie vaikus nutei
kia prieš savo gimdytojus ir sąmoningai 
griauna šeimos pagrindus, savo metodu iš
šaukė į gyveninių ištisas armijas niekeno 
neprižiūrimų vaikų, kurie /dabartinėj so
vietų Rusijoj sudaro didžiulius gatvės val
katų kadrus. Tie vaikai gyvena būreliais 
įvairiose vietose: stepėse, po atviru dangų

lais apsidengę, o dažniausiai pusnuogiai. 
Jie verčiasi elgetavimu, vagiliavimu ir 
prostitucija. Rostove yra nedidelė aikšte
lė. Ten vakarais ištisos dešimtys mergai
čių maždaug 10 metų amžiaus apsupa pra
eivius, siūlydamos jiems už duonos kąs
nelį ar kelias kapeikas savo apgailėtinus 
mažus kūnelius. O visa tai vyksta šalia 
būdelės, kur dežuruoja sovietų tvarkos 
saugotojas, su kuriuo mergaitės dalosi sa
vo uždirbtus skatikus. Policijos būdelės 
grindys čia tarnauja, už kurį reikia mokė
ti po 20 kapeikų. Prieš būdelę sustoja 
kelios dešimtys porų, laukiančių savo ei
lės. Bet reikia žinoti, kad tokios scenos

mi, sudegintų ar sugriautų namų griuvę- vyksta visur, o valdžia apsimeta nematan- 
siuose, o dažniausiai prie turgaviečių, ti tų smulkmenų, kurios liudija apie ko

iiu.i.z r. „ i . Mirė liepos 8, 1931 m., 9:40Daug nemalonumo vasaroto-! , . .
Šv. Pranciškausjums tenka patirti nuo 

ir giliančių vabždžių. 
kraujo siurbikai — uodai ne
kandžiotų, reikia rankas, ko
jas ir kaklų apsitepti su
44 oil of citronella”. Šį aliejų 
galima gauti bile aptiekoje. 
Jis turi neblogų citrinos kva
pų, bet uodai to aliejaus ne- 

1 pakenčia ir nuo žmogaus bė
ga. Jei kartais uodas, širšė, ar
šiai p koks vabalėlis įkąstų, tai 
tų vietų reik patepti su amo
ni ja arba su svogūnu, tuomet 
taip labai neniežės ir įgiltoji 
vieta nesutins.

Atydžiai skaitykite biznie
rių garsinamus bargenus

, vai. vakare, uodų iv , ro 
Kad • lenU° * ne’ llu>Kl amžiaus. 

Kįlo iš Lygumų. Ištarnavo l)ie 
vui Vienuolyne 28 metus.

Velionė paliko seserų ir gi
minių Amerikoje ir Lietuvoje. 
Laidotuvės įvyko šiandie, lie
pos 11 d. * i

Nuoširdžiai prašome, mielas 
skaitytojau, pasimelsti u* mū
sų mylinių Seselę.

šv. Pranciškaus Seserys.

Po religijos nieko daugiau 
brangesnio Dievas negali duo
ti, kaip susilaikymų, kurs sau
go nuo visų nedorybių ir veda 
prie visų dorybių. -

r«---w - .— ’1

Visuomenės Susidomėjimas
Šiandien visuomenė yra susidomėjus vienu ir labai svarbiu klau

simu, būtent: kur turiu padėti savo pinigus, kad būtų saugu ir kad
reikalui atėjus galėtų pasiimti be jokio laukimo ant pareikalavimo.♦

Atsakymas trumpas ir aiškus. Dėkite savo pinigus į METROPO
LITAN STATE BANK, kuri yra viena iš didžiausių ir stipriausių 
Lietuviškų bankų Amerikoje. Šis bankas yra priskaitytas į garbin
gųjų bankų skaičių — “Roll of Honor” bankas. Jis yra roll of lionor 
dėlto, kad turi 5 sykius kapitalo daugiau, negu valsty' 3 reikalauja.

Dabartiniais sunkiais laikais Metropolitan State Bankas nerei
kalavo jokių pianešimų, kad išmokėti savo depozitoriams visus pini
gus bet mokėjo, moka ir mokės ant kiekvieno pareikalavimo. Metro
politan State Bank kaip maloniai iš savo depozitorių priima pinigus, 
taip maloniai ir išmoka.

Jei *TariTstos manote, kur atidaryti nauja bankinę suskaitę, tai 
atidaryk Metropolitan State Banke, kur yra užtikrintas saugumas ir 
geras patarnavimas.

Taupymo sųskaitos — depozitai padėti iki Liepos 15 dienai, 
neš nuošimtį nuo Liepos 1 d.

Metropolitan 
Stato Bank

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

munizmo laimėjimų sovietų socialistiškų 
respublikų krašte.

Rostove, buvusio komercijos klubo so
de, Sadovo gatvėje, komunistai suorgani
zavo kooperacijos draugijos klubų. Tuo

priežiūros vaikus policija visokiais būdais 
stengėsi atmušti ir neleisti jiems kaip nors 
įsprukti į sodų, kad svetimšaliai nepaste
bėtų šių sovietų režimo nelaimingų aukų. 
Lenktynėse dalyvavo keli šimtai žmonių.

rnetu, kada jūs ten pietaujate, šimtai vai- į Gal būt, kam nors jų ir pateks į rankas ši 
kų akių seka jus ir laukia, kada jūs pa- Į knyga. Tada jis atsimins nepaprastas pri
baigsite, kad gautų pasiimti nuo jūsų lėk
ščių likučius, arba, pasinaudodami jūsų 
neakylumu, galėtų kų nors nuo jūsų sta
lo pavogti; Ir kol jūs sotinatės, jūs mato
te būrį berniūkščių, besiginčijančių dėl 
pavogtų produktų. O iš visų pusių per vi
sų laikų jūs girdite šnabždesį: “Mielasis 
dėde, man, man kų nors duokite...” Bet 
tie dėdės visai atbuko, jie jau nebepas- 
tebi šių alkanų vaikų, jie jau priprato 
prie jų kančių ir jų jau nebejaudinami 
— žmonių širdys ' akmeninės pasidarė.
Kiekvienas mušto tik apie savo.

1925 metais S. S. S. Rusijoje buvo 
surengtos didžiulės automobilių lenktynės.
Paminėtasis restoranas vykdomojo komi
teto buvo ^paskirtas automobilistams sve
timšaliams. Per dvi dienas vietos gyven
tojams buvo uždrausta į restoranų įeiti ir 
tai todėl, kad jie kaip nors nesusitiktų su f
svetimšaliais. O užmirštuosius be jokio1? 1 (Bus daugiau)

cijos saugojimo pastangas pietų metu ko
operatyve: tegu jis žino, kad policija ji 
saugojo nuo susitikimo su alkanais vai
kais.

Kad šie laukiniai vaikai galėtų ge
riau vagiliauti, jie susiorganizuoja į bū
rius, kurie bastosi po miestų, ieškodami 
grobio. Jie ištraukia pačiu vidudieniu iš 
moterų ridikiulius ir pinigines, ir šiaipjau 
visur vagiliauja, ypač turguose. Aš pats 
savomis akimis mačiau, kaip turguje 30 
— 40 berniūkščių būrys dienos metu už 
puolė mažutę duonos krautuvėlę. Būriui 
vadovavo du maždaug 17 metų vaiki
nai.

»•
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Šeštadienis, Liepos 11 d., 1931 DRAUGAS

R
ia

Ta
eM

ai
lll

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
B

B
H

lS
JM

M
H

M
B

lB
R

B
B

B
M

M
IlI

llB
IlB

IlM
B

ĮE
III

B
IIf

M
lM

IR
B

B
lia

B
B

B
lB

H
B

aM
K

B
B

B
B

B
R

B
Ea

Ea
ai

B
iE

K
aS

EF
SE

R
ER

aB
B

iR
R

B
B

aa
ilB

B
B

^S
ia

tB
B

B
ta IBBBlIflBBaBBBBBaBBaBBBIBBBIIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBlBBBBBBBBBBBBBflBBBBIBBBBBBBBBBBIBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBa

LIETUVOS PRIPAŽINIMO PAMINĖJIMAS
METINIS
*

★

ii DRAUGO

Ir Seniausia Chicagoje Gyvenančiu Lietuvių Kontestas

MEDELIOJE, LIEPOS -JULY

M

D. 1931
Chernausko Darže

DABARTINIAME BIRUTĖS PARKE
79 th ir Archer Avė.,

Dienraštis “Draugas” prie visų kilnių Lie
tuvos ir Amerikos lietuvių darbų yra daug 
prisidėjęs. Jisai daug rūpinosi išgavimu Lie?‘ 
tuvai de jure pripažinimo iš Jungtinių Vals-^ * 
tybių vyriausybės. Tat, ir sumanyta “Drau
go” metinėj iškilmėj tą svarbų istorinį įvykį 
atatinkamai paminėti.

Jaii kelintas mėnuo, kai “Draugė” eina la- 
bai įdoihūs seniausių Chicagos lietuvių atsi
minimai, kurie net Lietuvos visuomenę su
domino. Liepos 12 d., Čemausko darže, iš-

/dm uiF>

Justice, III.

U
v r

k'?

• J j »

rinksime dvylikę seniausiai Cbicagoj gyvenan
čių lietuvių ir sukursime jų kliūbę. Tai irgi 
bus labai įdomus įvykis. ,
*' •' ' ' V R '■ K L- i

Pagalios, “Draugas”, kuris visada nuošir
džiai remia visus lietuvių visuomenės, draugi
jų, organiacijų, biznierių ir profesionalų rei
kalus, tikisi, kad į šį piknikų suvažiuos daug 
žmonių iš Chicagos ir apylinkių ir kad viena- 
tinis mūsų tikybihės ir tautinės minties dien
raštis susilauks nuoširdžios paramos. Kvie
čiame visus.

Prakalbos, dainos, muzika, šokiai. Bus ir kitokių įvairumų
Visus širdingai kviečiame atsilankyti

■■■■■BHRDHaaaaMRBIIHHlllUMIlIIIRBBBRaTIHUBBBMIBBBUaBNHIlMaillIMBNBBBHBHHBBBBBaBBBaBRIHIUTIllll
7 t l



f

v

DVI ORKESTRI

L*

LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, ILL
Radio AZ.

X Ketvirtadienio vakare, 
liepos S d., musų kunigėlis 
Pranciškus Juškevičius išva
žiavo atostogoms j Buffalo a-

DRAUGAS
—

X Mūsų biznieriai Zamule- dykai bus, o moterims tik pusė
vičius, Anglickis, Šimkus, 
Masiokas, Steponaitis, Juk-

kainos.
X Bulvariškiui _. B. An-

nis, Jankauskas, duonkepis jderson, Baltaduonis, Kau- 
Miliauskis, buferis Putrini, liūs, Šūkis, Dovidonis, Oli-

Šeštadienis, liepos 11 d., 1931

Dar žada kiek atmokėti, o seselėms namų pastatytų. Tad 
paskui statys seselėms namą. gi, broliai, sujuskime.

X Jeigu visi parapijonai I
naujos bažnyčios kvotų atiduo ' įceros
tų, tai musų klebonas už cash u^n,n»

biznierius Paul 
užlaikųs geriausia 

meat market ir grocery and 
1436 So. 49 Court, savo auto
mobiliu apsiėmė nuvežti dar- 

(Tų?a 6-ųjain pusi )

X Buck Jonės jau prakti
kuoja savo dūdelę orkestrų 
parapijos piknikui.

X Ponia Vaišvilienė remon
tuoja savo namų, kad būt pa- . - |

,enti. Jonas Mikšiai;1“ var-vtl- J- KarP“s’ Da ParaP- P'kn'k«- 
businskas. Bukauskas ir Lut- 
kus ir Bičkauskas yra mene- 
džieriais.

Kulpinskas ir kiti parapijos 
piknike, liepos 26 d., žada pa- 
rodinti cieeriečiams kaip biz-

šauskai, Galinis, Petronis ir 
kiti ruošia flotų, kuriomi at
veš parodoje' bulvariškius Į

NAUJI LIETUVIŠKI 
REKORDAI

togiau gyv 
uis kontraktoriauja.

X Marcelė Kutis šauni para 
pijos choro narė, išvažiavo a- 
tostogoms į Michigano valsti
ją

Dienraščio Draugo pik'jpįelinkcs pas savo gentis 
nikuose liepos 12 d. giieš net > y Klierikai Petrauskas 
dvi orkestri. Birutės daiže i f rba iškeliavo į diecezijos va- 
Norsliore orkestrą, kurt Liet.|sarnainį, Clear Water> Wig>
Vyčių išvažiavime Waukegan,| x A Mondeika, vargonin- 
III. visus šokėjus ganėtinai Į kas> ]iepos 10 d įvažiavo į 

f. patenkino. Rūtos darže (West Graml KapidS) Mieh Dalyvaus . _ _
’.Sidėj) westsidiečių orkestrą .avo draugo vestuvėse ir pato' Bergntan darže. 
, susidedanti iš S. Butkio, P. jyS kaip šliubų duodant var 
• Vaitkaus, V. Atraškevičiaus

įr
X Visi Ciceros barzdasku

čiai, liepos 26 d., dalyvauja 
X Ciceros biznieriai smar- parapijos piknike. Sako, sku

X Vaistininkas B. Jaųkaus- 
kas taiso vaistus Ciceros 
“vengrui”, kuris dalyvaus pa 
ra p. piknike ir “gydys užsi- 
senėjusias ligas”.

X Mūsų gerb. klebonas kun.
Vaičunas pranešė, kad nors 

Jai rengiasi j ateinanti para- iįįltias įr plaukų kirpimas per šįmet metai blogesni, bet par., 
pijos piknikų, liepos 26 d., v. parapįjos piknikų vyrams Lskolofc atmokėta virš $9,000.

X Ciceros Onos rengia mil- 
jgonais grojama. Be to, pa-jžiniškų sūrį, kurį paroduos 

ir kitų. Rūtos daižt piknike j^-ies grandrapidiečius. į Šv.jparap. piknike per šv. Oną,
. lis prasidės 4 vai. po {Antano parapijos piknikų. ĮBergmans darže.
. įžanga tik 25c., vaikams 10;

Pasikalbėjus su dienraščio 
’ “Draugo” pikniko rengėjais,; 
'• patyriau, jog ne vien rengėjai 
t; deda daug pastangų, kad 
M “Draugo” piknikas pavyktų, 
i‘ liet ir biznieriai, suteikdami' 
K dang įvairių dovanų. Kaip ren 
, ginto komisija, taip ir dien- 
p rastis “Draugas” visiems re- 

mojams reiškia dėkingumų.
Dienraštis “Draugas” yra 

■ visų lietuvių katalikų Ameri- 
koje organas. Jis gina mūsų 
reikalus, skleidžia apšvietų, 
kelia katalikiškojo veikimo — 
įdėjas, susipratimų ir t.t. To
dėl visi jį privalo remti visais 

' galimais būdais, o tų būdų y- 
j ra nemaža: biznieriai gali pa- 
[ remti suteikdami kokių nors 
. dovana, o atsilankyti į piknikų
• kiekvienam net privalu. Tad
• pikniko rengimo komisija ir 
' dienraštis “Draugas” kviečia 
? skaitlingai atsilankyti pikni-

kan ir tuo būdu paremti mū-

Prieš Liepos 15
Zi

Pasinaudok šiuo extra nuošimčiu — ati

daryk sąskaitų DABAR šiame SAUGIA

ME, PASTOVIAME banke.

sų spaudų.

SVEČIAS IŠ DAYTON, 
OHIO.

ICentral^S^BamkI
ATRUSTCOMPANY

H10Wcst35tb Street 
AStateBank • * • • AClearingHow«Baak

Valstijinis Bankas Biržos Bankas
Telefonas BOULEVARD 4600

Saugiausia Vieta tas Pinigams
Pirk 1-mus Morgičius Lietuvių Apielinkėj

Sekanti Morgiciai pardavimui pas ĮJustin Mackiewich:
t

|2,500 ant 5 metų 6%
Muro nafcias, 2 pagyvenimų, prie 22 St. West Side 

»2,000 ant 2 met# 8%
Namas 2 pagyvenimų, Brlghton Parke,

>1,800 ant 5 metų 6%
Muro namas 2 pagyvenimų ant 2 lotų, namo vertė >10,000. 

>4,000 ant 8H metų 6%
Namo vertė — >10,006 Brlghton Parke 

>3,000 ant 5 metų 6%
Naujas muro namas Ir 3 lotai, namo vertė >9,000.

>3,000 ant 5 metų 8%
Namas 2 pagyvenimų, Cicenoj namo vertė — >7,000. 

>3,000 ant 3 metų 6%
Muro namas 7 pagyvenimų, namo vertė — >7,000 

>1,800 ant 2% metų 6%
Namas 2 pagyveniinų, namo vertės >4,500 Brighton Parke 

>4,500 — ant 3 metų, >1,500 ant 5 metų >3,000.
Muro namas 2 pagyvenimų, po 5 kambarius, lirighton l’arke 
Namo vertė — >11,000.

>2,000 ant 5 metų 6%
Muro namas 2 pagyvenimų, po 6 kambarius. Marcjuetto l’arke 

vertė >14,000.
>3,000 ant 3 meti, 8%

Muro namas 12 pagyvenimų ant 2 lotų vertės >25,000 West 
Side

>1,500 ant 5 metų 6%
Naujas muro namas 2 pagyvenimų, vertė >6,000 \Yest Side

Turime ir kitų įvairių morgičių; ateik ir pasikalbėk; ap
žiūrėk namų, užtikrinu, kad busi pilnai užganėdintas.

Nėra geresnės vietos dėl pinigy, kaip investavimas 
į Pirmus Morgičius

Justin Mackiewich
MORTGAGE BANKBR

2342 South Leavitt Street
— Plione Canal 1678

Chicago, III.
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Chicagoje, M est Sidėj, pas 
savo švogerį Jeronimų Motie- 
jaitį vieši svečias iš Dayton, 
Ohio, p-nas Antanas Vaitkus., 
Jisai yra Dėdės Šamo darbi-Į 
ninkas, 16 metų išdirbęs Day-' 
tono pašte ir įgijęs viršinin
kų tarpe gerų vardų. Cliica- { 
gon atvyko su šeimyna vaka- 
eijų praleisti. Atsilankė! 
“Draugo” ofise ir sakė inde-! 
mu busiu dalyvauti “Draugo 
piknike. *

U •

J.

J,

DIDŽIAUSIAS BANKAS
VISOJ SIAURĖS IR VAKARŲ PUSĖJ

PASITIKET1NAS 

STIPRUS ATSARGUS

TĄ MES ĮRODĖME!
3 NUOŠIMČIAI 

, NUO LIEPOS 1-MOS 
BUS ROKUOJAMA 

ANT TAUPYMO DEPOZITŲ 
PADĖTŲ IKI 
LIEPOS 15.

PRISIDEK PRIE MŪSŲ
40,000 DEPOZITORIŲ 

PRADEK
. TAUPYMO SĄSKAITĄ 

ŠIANDIE
MOKAME 3% ANT TAUPMENŲ

•i

f» f t 

»»M
3

f; p

DARŽAS PILNOJ 
TVARKOJ

“ Draugo” pikniko komisija' 

vakar aplankė Birutės daržų1 
ir viskų rado pilnoje tvarko
je. Žolė žaliuoja, keliai ir ta-{ 
kai nužvyruoti, dulkių nėru.; 
Savininkai p-nai Mikutėnai y- • 
ra prietelingi, remia “Drnti-i 
go” piknikų ir suteiks didelę 
dovanų.

Visi valio į “Draugo” pik
nikus.

(•

BANKINES VALANDOS 
Suhatomis nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vakare. 

Kitomis dienomis nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. vak.

•JkWEST SIDE TRUST
& SAVIW«8 BAXK

SicLe,

ROOSEVELT AT HALSTED

61006 {•dainavo Antanas) Vana
gaitis ir J. Olšauskas

Plaukė Nemunėlis ir Leiskit 
j Tėvynę, 
šis rekordas >1-25

16212F Įdainavo Jonas Bu^t 
Baritonas

Pupų Senis, liaudies dai? 
Augo miSke baravykas, liau

dies daina
16214F Įdainavo Stasys Pauras 

ir Juozas Antanėlis 
Su orkestrą

Sudiev Panaitėlė, S. Pauras 
Marselietė, Žodžius naujai

pertaisė Aure Žvalgas
16216F Įdainavo Antanas Va

nagaitis ir J. Olšauskas
Vkvei, komiškas duetas 
Senas bernas, komiškas due

tas
Šie trys rekordai parsiduoda 

po 75c.

KLA1SYKITE KAIMO 
PROCRAMFS

Sekmadieniais iš WCFL nito
1 iki 2 vai.

Ketvirtadieniais iš WHFC 
nu» 7 iki 8 vakare

Jos. F. Badiik,
Ine.

3417-21 S. Halsted 
Street

Phone Boulevard 4705

PILNAS EGZAMJ 
95.00 TIKTAI

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrų specialistų, ne pas koki nepa- 
tyrėlĮ, Tikras specialistas, arba pro
fesorius. neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegsamlnavlroo. Jue su
taupysit laikų ir pinigus. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt Jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradymul žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radio — 8copo •*- Raggl.
X-Ray Rocntgeno Aparatas Ir ▼!- 
siškas bakterlologlškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man Jūsų tik
ras negeroves, ir Jeigu ai paimsiu 
■ ūš gydyti, tai jūsų sveikata ir gy 
vumas sugryš utn« taip kaip buve
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skll- _ __ .
vio. žarnų, iDkotų, odos, kraujo net S,\ AVA
vų. Širdies, reumatizmo. klrmluų 
uždegimo žarnų, silpnų plemčlų arba 
jeigu turit kokių užslsonėjnalų, fsf. 
kerėjusių, chroniškų ligų, Stfrf n«r 
pasidavė net gabiam Šeimynos gy
dytojui, neatldėllokit neatėję P"' 
urane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

lnėjlmas Rūmas 1011
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Vaiandor' Nuo 10 ryto iltį 

1 pc plot. Vakarais nuo 5 Iki 7 
Nedėllomts nuo 10 ryto Iki 1 

po plot

ADVOKATAI

A. A, SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Korini 1502 Tel. Central 2978’

Valandos; 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Vtarn., Ketv., -ir Subatos 
— 6 iki 9 vai.

4143 Archer Avė. Tel. Lafayctte 7337

Namų Tel. Hyde Park 3 395

JOHN 1. BORDEN
(Jobu B0gd«tanas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephono Racdolph 8727

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

Name: 8 iki 9 ryte T»l. Kepub. 9889

J. P. WAITGHES
Lietuvos Advokatas

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki • 
Subatomls nuo 9 iki 9

. 52 East 107th Street
Kampas Mlchlgan Avė.

Tel. Pullman 5950—namų Pull. 8877 
Miesto ofise pagal sutarti 

127 N. Dearborn Street 
Ketvergals ofisai uždaryti.

Telephone Dearborn 0057

F. W. GHERNAUGKAS
ADVOKATAS 

160 North La Šalie Street 
ROOM 1431

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.

Tel. Rooscvelt 8710 
Vai., nuo 8 iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant Scredas)

A. L OLIS
ADVOKATAS
II Sonth La Šalie Street

Room 1701 Tel. Randolph 0381
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
tiži S. Halsted St. Tel. Vlctory 0583 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. ir Subatos vakare

SE 33

c

$85.00MES MOKAME CAStt 
UŽ LIETUVOS 5% BONUS

Money Orderiai į Lietuvę per Ponio tiltai 25 ceutai 
Paskolos teikiamo? aAt Real Įstate

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

rrr - - ----- ------------ --- !=e 4- i —-- “ _ - TT. . ----—« 4>-»------ ..... □.---- !------- 5_jL L r-Z-* i J hK
R __L ...»

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

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

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

patarimai, visi raSto darbai, ir tt



Šeštadienis, Liepos 11 d., 1931 DBA U G A S
I

5
OLYMPIC MISSIONARY

i

MARQUETTE STILL LEA- 
DING LEAGUE.

Upholds Chicago at 
Waukegan.

W. L. Pct. 
0 1000 
0 1000 
2 G00

333

Marąuette 
So. Chicago 
Nortli Side 
Providence
Gary Tnd. 0 5 000

The leagne leading Marąue- 
tte team, after a strenuous 
ganie, July 4, at Waukegan 
is scheduled for a two weeks 
ręst due to a bye on July 12 
and a postponed ganie July 19 
ivhen an aft'air is to be givcn 
bv tliis council to raiše suf 
ficient funds to continue fur- 
tlier in tlie league. At pnj- 
sent, the Marąuette Council 
is in a financial dileinna due 
to the failure of the bank 
Avbich held its resources. Be- 
ing unable to raiše Capital, it 
looked as if the team would 
liave to drop out of the league 
būt thanks to the brotlierly 
and sportsinanliko conduct of 
the other teams in agreeing 
to call a holidav for Marąue- 
tte on July 19 bv postponinsr 
the ganie until a later date,1 
Marąuette will be able to con
tinue.

The Marąuette — So. Chica
go pfayers .-juime^efuljy defen
ded the hotior of the Chicago 
Distriet against the AYisconsin 
Distriet prcked K of L team 
at AVaukegan on July 4t’i, dū
ri ng the K. of L. Day eele- 
bration by a score 3 to 2.

Chicago Dist. (3)

Mikužis cf 
F.. Wihnanas ss 
M. Juozaitis cf 
Laiškus rf 
Krivickas If 
Fryeris 3b 
.J. Wilmanas p 
Lileikis 2b 
K ožragis 2b 
Stidges lb 
Cicienas lb 
Grencius c 

Totais
IVisconsin Dist. (

Marculaitis ss 
J. Bartkus ss 
J. Gelbuda c 

. Skeris 2b 
V.’in. Stauskas If 
Nerkis cf 
Lizdas 3b 
C. Staskas rf 
Gudzunas rf 
l’rbik lb 
A. Kaminskas p 

Totais

H E

0 0 
1 G

26 3 3 
2)
AB R H 
2 0 0

3 0 
2 1
3 0

s

0 1

1 Oi

0 0 
1 0

27 2 4 1

Joe Wiimanas was the out- 
standing performer of the 
day. Playing likę the profes- 
sions tliat he is, he struck out 
14 men in seven innings, an 
average of two per inning, 
giving būt four liits, and įvai
ki ng one. The Wisconsin pik- 
(her did verv vrell a*so stri- 
1-ing out 5 ?.ien, giving 8 hits 
r r. d valking 3«men

The bei o of the ganie sha- 
ring the timeliglit vith Joe 

AYilmanas ’.vas Marty Juozai

ACIU TAUTIEČIAMS
Ačiū musų lietuviams už jų paramų ir protingų nusista

tymų remti savuosius. Šiandienų matome, kad tarpe 
žmonijos atkeliavusios iš Europos kraštų Į Ameri- 
kų gal stipriausiai finansiniai stovi lietuviai.

O kas bntų atsitikę, jeigu per praeitus keliolika metų 
butų paklausę patarmų, nesukišdami savo turtų Bi- 
shopui, Harringtonui, Apple ir kitiems žulikams, ir 
toliau, jeigu butų nesudėję pinigus i netikusius sta- 
ktrs ir. ant galo, į daug netikusių bobų, kuriuos 
pirko daugiausiai didmiestyje ir su kuriais šiandie
nų nežino kų daryti?

Linksma yra matyti, kad lietuviai progresuoja ir blo
guose laikuose kaip dabar. Reikalinga tiktai, kad 
lietuviai vienytųsi ir remtų viens kitų. Mes jau lai
mingai pergyvenome blogus laikus ir linksmai lau
kiame diena nuo dienos geresnių laikų, kurie jau iš 
tikro artinasi.

Šiandienų, ačiū joms, lietuviškos motinėlės jau pradėjo 
krapštyti iižkavotus centus iš }x> grindų, iš mat rasų 
ir kitų užkampių ir juos deda atgal j bankų, kas 
daro progresų palengvinant musų bankui daryti 
paskolas ant atsakančių nuosavybių lietuviams.

Dar kartų ačiuodami visiems ir laukdami Jūsų skaitlin- 
gesnių burių atsilankymo, liekame 

Su gilia jaigarba,
.Jums visados gero velijantis ir teisingai patarnau

jantis visuose reikaluose,

Universal State Bank
3252 So. Hatsted Street

Kampas 33rd Street
Chicago, Illinois

--------- - -

Pr. Henry Nidse, Veteran 
consul to the United States 
from Argentina, has sailed 
from Įjos Angeles on a visit 
to all South American na- 
tions to fulfill the dual duty 
of promoting closer Internatio
nal relationsliip and under- 
standing ad acting as an “un 
official missionarv” for the 
Olympic games.

tis who was the principle in 
the story book ending of the 
gante, whcn after t\vo ovts 
and two strike of the lašt m- 
ning, he made the winning uit, 
a clea single to eenterfiekl, 
sCoring F. VVilmanas vho wai 
on tliird with the at inning 
run. ->

Both teams played fault- 
le.rs Baseball, AVisconsin get- 
bng the best of it by making 
./”jy one erro? Avkile Chicago 
made three. J. L. J.

Providence K of L baseball 
team will play Gary K of L 
team sunday, July 12, at Dou- 
glas Park at 12 o’elock.

• John J. Martin.

SHARKEY VS WALKER

The fact tliat bad Aveatlier 
has interfered considera.bly

— — „i i

with Jack Sharkey’s trnln- 
ing schedule at bis can.p in 
Pompton Lakęs N. J., appears 
to be* worrying Jack’s adini- 
rers far inore than it is Ame
rica’s stnr heavyweight. Sonic 
of those Sharkey admirers 
are openly evpressing the fra r 
tliat Jack isn’t taking serious- 
ly his 15 round champimship 
battle with Mickey \\ alke r 
at Rbbets Field on the niglit 
of July 22 for the benefit of 
Mrs. Williain Randolph llear- 
st’s Free Milk Fund.

Sharkey was scheduled to 
begi n a bigh-pressure trai
ning grind at Pr. Joseph 
Bier’s liealtb farm in Pomp
ton Lakęs lašt Tuesday. It is 
an ideal training gite and 
Sharkey and bis retinue of 
bandlers were deligbted with 
it. Būt Sharkey said tlie coun- 
try was no place for him in 
the rain and decided to post 
pone his Pompton Lakęs inva- 
siort until the sun reappeared.

The sun did not šiline on 
Tuesday nor on M'ednesday, 
so Jack established . liimself 
at Stilhnan’s gynmasium in 
Manhattan and went to work, 
using nearby Central Park 
for bis moming roadwork. Fi- 
ve miles around the park re- 
rervoir at a lively trot. didn’t 
seem to bother the lanky Lith- 
uanian in the least. Jack has
always bad a mystifying yen >fine mess. I know 
for training in the city. It 
will be remembered tliat he 
did practically all his train
ing for Peinpscy in New York!
City, thereby bringmg dovn 
upon himself a world of c.'iti- 
cism. Jack sava he has no 
vrislr to repeat tliat experience 
and vvill positively begin out- Į 
door operations at Pompton1 
Lakęs tomorrow.

RBTAINS HIS TITLE 
V*

> <

, -

George Punlap, of Prince- 
ton, who successf ully defended 
bis title of International colle- 
giate golf Champion in the 
tournainent at Olmpia fields, 
Jhicago.

The insinnation that be isį 
taking Mickey Walker too 
lightly oniy served to bring 
(m one of Sharkey’s well| 
knovji peeves.

‘ l’m not under-rating Wal-! 
ker,” he growled as a fierc>j 
scowl corrugated his Bosto- į 
nian brow. “I’m not under- I
rating liim or over-rating liini,į 
tit’ier. If I listened to all tTie j 
people wlio want to tell nie j 
what I sliould do I‘d be in a 

hev I;

IJ AMERIKOSUNIJA
to

NEWYDRK« | 
KUUrtOA

Informacijos Ir laivakortės gau
namos pas savo agentu arba:

SVVF.DIMH AMERICAN EINE 
181 No. Michigan Avė. 

Chicago. III.

STATE BANK OF WEST 
PULLMAN

120-thSt. ir Lowe Av. Chicago III.
RAPORTAS STOVIO UŽBAIGUS BIZNĮ BIRŽELIO JO, ’Jl

Ihdesnė dalis kapitalinio stato Stato Bank of West Fullman yra laikoma nau
dai šėrininkų CONTINENTAL ILLINOIS BANK AND TRCST CO. arba su ia 
susijungusiomis Įstaigomis. Del šitokio Valdymo šts bankas turi naudą ir pafdgn- 
virr.ų bankinio patyrimo viršininkų CONTINENTAL JLLINVMS • TRl ST C(L jo 
biznio vedime. Vice-prezidpntasf.šio banko vra kartu ir vice-prczidentas CONTI
NENTAL ILLINOIS BANK & TRFST CO.

RKSflFRCES LTAB1 UTIES
r a Libort, AM,...........|>(.nram| neposit(i ........................................... 2WW!.47

Irom Banit® !!OP"’“" ..................
Other Bouds ......................... 29>ft,5<12.TG m . r u ’-9so«7‘ūtTotai Oejiosits .......... i2S,98

Čarli Positimi ....... 48t>,356.77 Capital (................................ AniKVltl!
Sccured Loans .................  132,128.1X5 ’ į;' Y. į.................... • J
Vn««.nrPrt l.nan® .............. 39,S7t.W ' ’""ls ......... f*

Baakia* Hanse ( aatiageat Jnnd ............... 2O.26VM
anrt Fnrnitaje ............ 112,000.90 Keacrve iaf Int.

Other Real Estate •......................... 1.00 and Taxes ........................ 3,551.19
Other Rcsource.* ..................... 1,415.118 Other Liabilities ...................  :j.99O 11

IJ)35,25l.O3 1,035.251.03

VIRŠUJE PADUOTAS RAPORTAS PARODO PUIKIĄ 
PINIGINę PADĖTĮ ŠIO BANKO

DIREKTORIAI
Monfne F. CočkreR Henry J. Relchweln
Lewte W. Howes G. F. Roberts
K. KotortiysM A. L. Sykes

ought to train and 1*11 know nos iškilnos buvo filmuoja- 
liow I ought to figlit Avrcn I1 
get i n the ring at Ebbets
Field. I’ll fight well enoilgh 
to knock Walker out. And 
tliat ought to satisfy my best 
fiiends and severest erities. ”

L. VYČIŲ DIENA JUDA
MUOSE PAVEIKSLUO

SE.

mos lietuviškų filmų gaminto
jo p. J. Miliaus. Pasak p. J. 
Miliaus viskas išPjo labai gra
žiai. Neužilgo bus paskelbta, 
kur bus pirmų syk rodoma tie 
paveikslai.

Rap

Telšių apskr.. Varniuono 
prie pat kapihiij gyvena vi
siems gerai žinoma A. Š., ku- 

Per L. Vyčių Pieną (Liepos rj vagįa jjį ųaj»nirų žydinčias 
4 d.) Waukegane, Ilk, retas i gėles, neša jas j miestelį ir 
kas žinojo, kad visos tos die- pardavinėja žydams. “Ž. P.”

SAUGUS ir STIPRUS
Visada pagatavas taikintis prie jūsų rei

kalų.
Tas parodo musų stiprų ir lankstų stovį, 

kas yra atsiekiama per musų plačius finan
sinius ryšius ir per atsakančius boarddirek- 
torius.

HALSTED EXCHANH 
NATIONAL BANK

1929 SO. HALSTED STREET

GREEN MILL DUONA
SURAIKYTA

X.v.
Tai gardžiausia balta duo
na. Tinka paaidarynnri Val- 
gių piknikams ir į darbų 
einant. Taipgi ir kūdi
kiams parėjus iš mokyk
los, motinos greit gali pa
duoti jiems skanų užkan
dį, — Green M iii Duonų, 

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

Visuomet Pirkite GREEN MILL Baltų 
Suraikytų Duonų

NawProcessBaking
Company

KUCHINSKAS BROS., Savimnkai

Lietiniai Remkite LretHrhį f.itaiifti*

3401-05 South Morgan Street
Phone Boulevard 1048

įteigta 1893 metais
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LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, I1L
(Tąsa iš 4 pusi.) 

ininkus j “Draugo” pikniką, 
taipgi ir vakare parvežti. Pr. 
Pauža irgi apsiėmė savo au
tomobiliu darbininkams patar
nauti.

Visi, kurie pasižadėjo savo 
automobiliais darbininkus nu-
vežti j “Draugo” pikniką.
prašomi atvažiuoti 9:15 vai. 
ryto prie parapijos svetainės. 
Visi darbininkai turi susi
rinkti pažymėtu ląiku.

“Draugo” agentas p. J. 
Mockus pirmutinis bus pikni
ke. .Jis išvažuoja 8 vai. ryto. 
Pr. Pauža išvažiuoja apie K) 
vai. ryto.

X Ciceriečiai, nei vienas nc- 
pasilikit namie; visi važiuokit 
į “Draugo” pikniką rytoj. 
Bus daug įvairenybių. Pama
tysit tai, ko da nebuvot matę. 
Ir aš tenai Imsiu.

tentus kun. Pr. Juškevičių ir 
kun. T. Gasparaitį.

Susirinkimai.
A. L. R. K. Susivienymo 

susirinkimas įvyks liepos 12 
d., 1931, Šv. Antano parapijos 
mokyklos kambary, lygiai pir
mą valandą, Mokesčius pri
ims pusę po dvyliktos, susirin 
kimus bus pusmetinis,

Valdyba.

j A. L. R. K. Moterį} Sąjun
gos 2 kuopos susirinkimas į 
įvyks liepos 13 d., lygiai pusę
po septynių vakare. Visos na
rės ateikite ir atsiveskite nau-
jų narių.

Valdyba.

Taigi, visi valio į “Drau
go” pikniką sekmadieny.

X Labai linksma pranešti, 
Ciceroj visi susiorga-kad

nizavę važiuoti rytoj į “Drau
go” pikniko, kuris bus Čer- 
nausko-Birutės darže. Jau su
daryta štabas, kuris dirbs prie 
gaito, prie pardavimo ir atė
mimo tikietų, ir užpildys visos 
sprogas.

Mūs klebonas, kun. II. Vai- 
čunas, jau seniai ragina visus 
važiuoti į “Draugo” pikniką

Ijo viešėjimą., Ekscel. gerbėjai 
atminčiai mano atspausdinti 
atvirutes su J. E. paveikslu ir 
šiomis eilutėmis:

sionar”. Jis turi vilties, kad 
tas paveikslas tilps ir ukrai-

beskraidantį vanagą ir jis nu
krito žemėn. Pribėgę piemenys

mečių čia leidžiamam didžiu- rado vanagą nebegyvą su a}
liame kalendoriuje. Prie to: svilusiomis sparnų

“Mūs’ širdis troško, o didvy- apie J. E. vyskupą Petrą Bė
ri! čj pasiuntė pranešimą — žinu-

Regėt Tavą, Tu garbė mūsų Į t? i vietinį prikartpatskų — 
(Nes mus’kilnūs jausmai neb’, ruslJ laikraštį: “Pravda“ ir 

mirę), Rusijos rusų dienraštį (Cld-
Būčv, vyskupe, brolių rusų. ^vaX°je): “Rassviet.”
Ir, ačiū Dievui! Tave matėm ’
Ir kalbėjom kaip su mūs’ tėvu; į 
Mūs’ širdyse aukurą statėm

Raporteris.

mis.
plunksno- 
“M. R.”

PLATINKITE "DRAUGĄ”

« ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
■ Reumatizmas saus^elel

■

Įdomios žinios.

Ateinančios pora savaičių 
pas mus bus “šventės”. Spė
kit kokios? Gi Western Elec
tric Co. darbininkų atostogos. 
Kompanija uždaro porai sa
vaičių tuos didelius murus.

Čia dirba daug vietos gyven 
tojų, lietuvių ir kaikurie jų 
(lietuvių) užima aukštas vie
tas.

Garbė lietuviams.
Visa apielinkė laukia, ka

da ta milžiniška dirbtuvė pra
dės geriau dirbti. Tada visi 
atsigautų. Yra vilties, jog po 
atostogų geriau pradės dirbti. 
Te visi ir laukia.

Šįmet kaip sunkūs laikai, 
tai ir darbininkai atostogas

ir paremti vienintelį savo dien; leis ramiai po namus, nes nė- 
raštį ra iš ko trukšmauti. Tiesa,

Klebonas važiuos savo auto-

Visiems gerai žinomas ver
telga p. Bernadišius, užlaikąs 
anglių sandelį prie 16 ir 49 
Ct. turi įvairios rųšies anglių 
[ir mandagiai patarnauja.

Ponas Bernadišius pilnai 
laikosi obalsio: savas pas sa
vąjį ir visame lietuviškame 
judėjime šauniai pasirodo. 
Už tat jam gerai sekasi ir vi
si gerbia kaipo teisingą biz
nierių.

«
Jau antra savaitė, kaip vieši 

Cicero svečias iš Pittsburgo, 
t. y. Bernadišio brolis. Smagus 
žmogus, senas Pittsburgo gy
ventojas.

Šį sekmadienį pp. Berna- 
dišiai turės dideles iškilmes 
iš priežasties garnio dovanos. 
Svečiai šoks p. Lukštienės sve
tainėj.

Visiems linkiu smagaus lai
ko.

PHILADELPHIA, PA.
J. E. vyskupas Būdys Phila- 

delphiečių tarpe.
Liepos 2, 3 ir 4 dienomis 

Pliiladelphijiečių tarpe viešėjo 
Jo Ekscelencija vyskupas Pe
tras Būčys. Vaišes, priėmimas 
ir pasitikimas čia buvo, taip 
sakant “simple”; nebuvo nei 
paradų, nei kokių ypatingų 
dalykų, sujungtų su atvažiavi
mu. Tačiau, kaip teko nugir
sti, jis pats to norėjo, būda

įTau, kaip dėl mus tautos pus- 
dievu.

Del Tavęs smilkinom smil
kytų

i Ir Tau giedojom ditirambą. 
■Durnai smilkyto aukštyn kyla, 
iO Tavo vardas... garsiai skam- 
| ba!
Meldžiam Tavęs, Krivų — Kri 

vaiti
Kristaus Katalikų Bažnyčios, 
Apoteozė mus’ — dievaiti, 

Laimink visad mus ir mus’ 
grįčias!”

Beje, manau neprošalį bus 
paminėti, kad tūlas čia veikė
jas, kuris mėgsta lietuvybę 
skleisti tarp kitataučių — ne 
lietuvių, pasirūpino patalpinti į 
didžiai gerbiamo svečio, J. E. 
vyskupo 'Būčio paveikslą vie
tiniame, triskart savaitėje iš
einamame ukrainų laikrašty 

“Mi

PERKŪNAS NUTRENKS 
VANAGĄ

Pivašiūnai, Alytaus apskr. 
Gegužės 31 d. Pikuškių vien
kiemio laukuose piemenys ga 
nė gyvulius. Tuo tarpu paki- 
lo perkūnija su lietumi. Pa 
dangomis skraidė mažasis va 
ruoš didumo paukštvanagis. 
Netikėtai perkūnas trenkė į

Netlkankyklta savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgrėle, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu: nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAP8ICO COMKOIJND mo- 
stis lengvai praSallna virSmi- 
nėta ligas: mums Šiandie dau
gybė žmoni') siunčia padėka- 

I vones pasveikę. Kaina 60c per 
| paStą 65c arba dvi už >1.05.
I Knyga: “ŠALTINIS SVEI

KATOS” augalais gydyties, kai- 
I na 50 centų.

Justin Kulis
3259 SO. HALSTED ST.

11 Chleago, III.

■ «■■■■■■■■■

PREKIŲ SUMAŽINIMO

DIDIS

kompanija pilnai apmoka
mobiliu ir drauge vešis asis-:40 valandų savaitėj. Tas pats.

Musų Sąžine
YraMusu Vadas

VISUOMET pirmiausia atsižvelgdami į savo pareigą de- 
pozitoriams, Viršininkai ir Direktoriai Peoples National 
Bank and Trust Company subudavojo įstaigą, kuri užsitar

nauja visuomenės pasitikėjimo. Absoliutis saugumas kostu- 
merių pinigams yra svarbiausia ir pagrindinė sąlyga kiek
vienai bankinei transakcijai.
Per dvidešimt septynius metus šis principas buvo vadovau
janti mintis kiekvieno, surišto su šia įstaiga ir mūsų pastan
gos tapo atlygintos vis didesniu ir didesniu kiekvienais me
tais skaičium depozitorių. Šiandie mes džiaugiamės turėdami 
paramą daugiau kaip 50,900 žmonių ir bendra taupimo depo
zitu minia Peoples National Bank and Trust Company yra 
didesnė negu kurio kito banko vž vidurmiesčio ryku.

A*' .t-

Eungtinių Valstijų valdžia de 
pozituoja šiame banke savo 
specialius fondus. .

- 31
DEPOZITAI PADĖTI PRIEŠ AR 
LIEPOS 15 D. NEŠ NUOŠIMČIUS 

NUO LIEPOS 1 DIENOS

mas neišdidžių.
Vienok, kad įatmintinus čia “Amerika” ir mėnrašty Išpardavimas

Keturiasdešimt Metų Saugaus Ir
, \ Atsargaus Bankinio Biznio
"' 'j Ii

THE WIERSEMA

STATE BANK
11108-10 MICHIGAN AVĖ.

Sitaiirai Seka Daugiau Kaip 
Pusi Pinifiu

T v>

Peoples National ‘Bank
and ^rusi Company 

o f Chicac/o

47TH STREET AND ASHLAND AVENUB

NARYS FEDERAL RESERVE SYSTEM 
Reguliaris Narys

CKICAGO CLfeARING HOUSE ASSOCIATION

MM MM

Puikūs naujos mados Jacųuard seklyčiom setai vertiiki $80.00, po...........>................. $39.50
YGvarantuOti Ahvater Kent Radios, arba R. C. A- 
t^fiol.as pilnai "įrengti, po .................... $30.00

j . f
žAukštos rūšių/? miegamo arba valgomo kambario setai 

veteki$?00.6o,dąbar pp......... .  $70.50
tyki ’’K L A I P Ė D O|N

*\C K’ ’ v ; a

N .< !• ’' i' i ■ 'įJU

SKANDINAVŲ—AMERIKOS LINIJA
ATLANKYKIME LIETUVĄ 

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

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursijas 
Rengia

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

SCANDINAVIAN—AMERICAN LINE
Visos pastangos bus pašvęstos padaryt kelionę atmintiną Ir pilną 

Jvalrumų Ir malonumų dėl tų kuria dalyvaus ekskursijoje. 
Relkaauklta Nuo Savo Agento Laivakortės ant 

Lietuvos Paltų Valdybos Kontragento Paltui Valioti 
27 Whlteh*ll Street, Nevv York City 

248 Wasliington St, Boston. Mase. 180 I* Salia St. Ohlcago, III.
St An*oine St, MontreaJ, Qu©-, Canada.

____________

Gvarantuofi TToovėr arba Rnrekft. elekfrikiniai liauni 
šlayikai, verji $35.00, po .................... ,. $“|g.75

' : . . ’ C
Labai gražūs breakfast setai tvirtai padaryti, 4 krės

lai, ir stalas verti $30.00, po ............... <£ “| Q,5Q
Plieninės lovos, visokiu didžiu tik po .. $3eO5

9x12 Velvet arba Axminster kaurai vertės, $39.50,
............. ................ $19.75

'■ v • - •/’. •• ; V
Pilnai pnreeluoti gesiniai pečiai verti $75.00 

po . ........................................................

v.

$32.50
LEMGVC8 IŠMOKĖSIMAI PRITAIKOMA VISIEMS 

PAGAL IŠGALE.

ascmžs avf co. sriiMosn st 2m« «• w. tv* st a
TvtšYTHiNG ForP HOMES • 1

4177-83 Archer Avė. 2536 40 6Srd St.
Cor. Richmond St. 

Lafayette 3171
Cor. Maplewood 

Hėinlock «4oo



Šeštadienis, Liepos 11 d., 1931

I C A G O T E piknikieriams trokas yra pa
ieškomas. Norintieji pagelbėti 
atsišaukite. Tame reikale dar

DRAUGAS

“DRAUGO ’ PIKNIKAS UŽ-,kai išklauso ankstybąsias šv.
i mišias ir pamokslu savo baz-* I
į nyčiose. Po to į Birutės Parkų 

kad į vyksime pagal to kada kam 
reikia.

Iš West Sidės

RIKTUOTAS.

Visiems pranešame, 
“Draugo” pikniko darbinin
kai jau pilnoje tvarkoje, vi
sos pikniko reikmenos jau ga
tavos ir esame pasirengę su
tikti, priimti, pavaišinti ir pa
linksminti dideles minias žino 
nių iš visur suvažiavusias.

Darbininkams yra nustaty
ta šitokia tvarka: iš ryto vi
sose kolonijose visi darbinin-

šeimininkių 
ir kitų darbininkų trokas iš
važiuos 9 vai. ryte. Juos nu
gabens savo dideliu ir pato
giu troku Brigliton Parke ex- 
pressininkas Antanas Ticzkus 
2743 W. 37 PI. Antras trokas 
su piknikieriais išeis 12:30

nuolatiniai “Draugo” ir “L:j 
vo” skaitytojai.

X Pas biznierių Kavaleikn, 
buojasi “Draugo” agentas P. 4537 So. Paulina, suorganiza- 
Varakulis ir J. Puplesis. No- vo geras būrys “Draugo” pik 
įintieji vykti rinkitės prie gra nikierių. Jie atvykę darys ■.»•<>- 
boriaus Skudo koplyčios, <18 rų biznį ir stebins visus. Jų 
W. 18 St. tarpe yra St. Stulpinas, V.

D A K T A R A

Ciceriečiai, Northsidiečiai, 
Alei roseparkiečiai, Roselandie- 
eiai, Westpullnianiečiai vyks Į 
“Draugo” piknikų visokiais 
budais — automobiliais, stryt- 
kariąis, pėsti ir kaip kas no
rės, arba kaip kas galės.

Darbininkams ir darbinin-
val. po pietų. Juos j Parkų nu- kėnis primename, kad nesivė-

+
A|A

JONAS MAŽEIKA
mirė liepos 8, 1931 m. 5:32 vai. 
vak. 47 metų avižiaus, kilo iš 

Mažeikių Apskričio, Viekšnių 
I’arap. Tučunų Kaimo.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Kotriną, sūnų Alfonsų, 
brolį Tamošių ir gimines Ame
rikoj. o Lietuvoj brolį Leonų, 
seserį Leosę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 735 E,
St. Laidotuvės įvyks pirmadie
ny Liepos 13 d. Iš namų 8 va), 
bus atlydėtas į Šv. Juozapo 
par. bažnyčių, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos -pž velionio 
sielų, I'o pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapinei.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę:
Moteris, Sūnus, Brolis 
ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Masalskis, Boulevard 4139

gabens su savo troku “muve- 
ris” Juozas Manikas iš Brig- 
hton Parko, 2900 W. 40 St. 
Piknikieriams vadovaus Vla
das Mikšis.

Metropolitan lietuvių skal-' 
byklos trokas nuveš restora
nui biznierių suaukuotas do- 

1 vanas

lintumėte pribūti prie troku, 
nes turime laiku nuvykti į 
daržų ir gerai ten susitvarky
ti.

Pastaba visiems.

Visiems piknikieriams pra 
nešame, kad saugotų savo ti- 
kietus, nes su jais galės gau
ti dovanų, kurių skiria “Dr

įs Brigliton Parko pikui-j fĮUgas” įr taip-gi esame gavę 

iš Peoples Fumiture Co. ir 
kitų “Draugo” rėmėjų. Ant' 
dovanų bus pažymėta aukuo
tojo vardas pavardė ir adre
sas.

kierius gabens į Parkų W. B. 
Gotautas 4414 So. California 
avė. Tam buriui vadovaus F. 
Gubista. Trokas išeis po su
mai.

Masulis, K. Rumšą, M. Dem- 
belis. Piknike bus ir Petras 
Paceliunas, prityręs bueeris 
10 metų vienoj bueernėj išdir-j 
bęs.

X P-nia Al. Pieržinskienė, į 
pagarsėjusi dainininkė, sugrį-i 
žo iš vakacijų, kurias pralei-■ 
do Detroite. V akacijos jai * iš ' 
ėjo sveikaton ir grįžo žymiai 
sustiprėjusi. Ji yra žmona 
Vaclovo Pieržinskio pagarsėja 
šio Peoples restauranto savi
ninko.

X Antanas Puodžiūnas, 
Marųuette Parke užlaiko dvi 
čeverykų taisymo šapas — 
2709 W. 71 st. ir 2635 W. 69 
st. Jisai yra prityręs savo a- 
mate ir gerai darbų atlieka. 
Kadangi jisai yra geras re-

DR. S U SAN A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Vai.: 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų. Seredomis ir 

Nedėliomis pagal susitarimą 
Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Teh Hyde Park 3395

Tel. Cana.1 6764

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKA8

Gydo stalgias Ir chroniškas Ilgas 
vyrų, moterų Ir valkų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
plotų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik 
lėkaino susitarus 

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

CHICAGO

Telefonas Grovehlll 1262

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 1J vai. ryto. Nuo 1 vai.— 
4 Ir 6:30 iki 8 vak vakare,

Seredomis nuo 9 — 13 vai. ryto 
Nedėliotais pagal sutarti.

Tel. - Hemlock 8700

Uez. Tel. Prospect 0616

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W.63 Street
Kertė So. Western Avenue

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2869 So. Leavitt SL 

Tel. Canal 2339
Valandos 2-4 po pietų Ir 7-9 v. ▼. 

NedėlloJ pagal susitarimą

Tek Lafayette 6792

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

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

Iš Town of Lake piknikie- 
riai vyks su dviem trokais. 
Vienas bus Adonio Stugio, 
4642 So. Wlood St., antras —■ 
Frank Norkus Co., 1706 W. 
47 St. Abu išeis po sumai. Vie 
nas iš jų užsuks i Bridgepor- 
tų paimti piknikierių nuo Gu
dų krautuvės, 901 W. 33 St.

Dievo Apveizdos parapijos

niėjas visų gerų darbų, tai iri 
jis yra remtinas biznierius. 1 

X A. AlešaUskas, J. Velie 
ka, J. Mondžejevskis ir kiti!

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6156 South Kedzle
Rez. 6622 S. VVihpple

Vai 2-4 v v TfcRUriHnt g»l

Ofiso Tel. Vlctory 6898 

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. 
Nedėlionils Ir šventadieniais 10-12

X Šv. Onos dr-jos narės, ga
bios šeimininkės uoliai dar-

METINĖS SUKAKTUVĖS
\

\

AGNIEŠKA MISEVIČIENĖ
Su šiuo pasauliu persiskyrė liepos 13, 1930, sulau

kus 60 metų amžiaus, gimus Kaltinėnų miestely, Tau
ragės apskr. Amerikoj buvo išgyvenus apie 20 metų. 
Paliko liūdinčius tris sūnūs Juozapų, Franeiškų ir 
Aleksandrų, dvi dukteris Bronislavų Petrokięnę, žen
tų Tamošių, Zofijų Kolye.Lenę, žentų Juozapų, sesers 
dukterį Bronislavų Mogalienę, žentų Vincenta ir a- 
nukų Edvardų.

Liūdnoms metinėms sukaktuvėms paminėti už
prašėme šv. Mišias ir jos įvyks panedėly, 7:30 vai. 
ryte, liepos 13 d., Gimimo Panelės Šv. par. bažnyčioj, 
Manąuette Parke. Į tas pamaldas širdingai kviečiame 
visus gimines, draugus, pažįstamus ir kaimynus atsi
lankyti ir pasimelsti už a. a. Agnieškos sielų, kad per 
malonę gailestingojo Dievo šviestų jai amžinoji šviesa.

Nuliudusi: , Misevičių šeimyna.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

4

-į

P -V

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

. F. EUDEIK1S Si CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hcrmitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

PARĖMĖ “DRAUGO” PIK
NIKĄ.

Pranciškus ir Pranciška Stos 
kai, turintieji puikių, moder
niškų bučernę ir grocernę po 
nuin. 5159 So. Morgan St. gau-

Marųuette Parko expressiuin- Ihuojasi, kad kogeriausiai ir 
kai gabens piknikierius į Vy-1skaniausiai paruošus “Drau- 
tauto Parkų. Ten rytoj įvyks go” pikniko restorane įvai 

Gimimo Panelės Šv. par. pik
nikas.

X Liepos 12 d. yra ren
giama daug piknikų ir išva-

riausių valgių.

X P-nai Stumbriai, 2309 So.

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL'IS
Lietuvis Gydytojus ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir

šiai parėmė “Draugo” pikni-jkaip tai Mest Si
kų. Nors jie tolokai nuo lietu- Į <k‘s Piliečių, .Manjuette I ai ko jĮ<urį ilgų laikų buvo rūpestin 
vių didžiųjų kolonijų gyvena, Par-» Lrighton Parko choro ir

Leavitt st, neapribuotam lai- 6 g 
kotarpnu suteikė pikų glob;! tL Te, Boalevm(1 78M Na.
našlaitei Zotiiai Dapkiutei, . „d 1 mai; 6641 So. Albany Avė.,

Tel. Prospect 1930.

bet lietuvių reikalus paremia. 
P-nai Stočkai gyveno West

Sidėj, toj kolonijoj jie slinką-

“Draugo” — tas neabejoti
nai įvyksta be rimto susita
rimo piknikų .rengėjų. Pa

ėmė, pskiau turėjo biznį ant geidautinu, kad ateity ren
gėjai pasitarę išvengtų kokių 
supuolanių piknikų.

WEST SIDES ŽINIOS.

To\vn of Lake, dabar jau de
šimtas metas kai sėkmingai 
veda biznį minėtu adresu. P- 
nai Stoškai augina dvi dūk-i
teris, viena jų Kotrina moki-į --------------
naši “pliysical culture”, o an X Švenč. Vardo dr-jos visi 
tra Elena dar tebelanko pra- nariai eina in eorpore prie šv. 
dinę mokyklų. P-nai Stoškai Komunijos rytoj, 7:30 vai. Mi- 
remia visus gerus darbus ir šiose.

GRABORIAI:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

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

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 8174 
SKYRIUS: 8288 8. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
UETUVIR GRABORIUS

O ( l ■ a a

4603 So. Marsbfield Avenue
Tai. Boulevard 9277

A.PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmau Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
i į, Chicago, BĮ. .

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

OFISAI:
4901 — 14 St 2924 Washlngton 
19-13. 2-4, 7-9 13-2, 4-6. Blv«L
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzle 2450-24SJ1

DR. S. A. 00 WlAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAJS

Rezidencija 
4729 West 12 Pi 
Tel. Clcreo 3888

Nedėllomja
Susitarus

gai globojamu, padedant ki
tiems geriems žmonėms, ponų 
Kavaiiauskų. Gerasis Dievas ; 
jiems teatlygina už teikiamų 
gailestingumų varguoliams.

’X Tėvai Marijonai priėmė 1 . ' .
I į savo fanuos prieglaudų Vik- 
Įtorų Dapkų, kurs taip pat bu- 
' vo prižiūrimas .ponų Kava

liauskų.

X Barbora .Januševieienė, 
2952 W. 23 St., sunkiai serga 
,;au gana ilgas laikas, bet šio
mis dienom!

A. L. DAV1D0NIS, M. D.
SO. M1CHIGAN AVENUE 
Tel. Keuwood 6107 

Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryto: 

Nuo 6 Iki 8 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 6 iki 8 v .v.

Nedėliomis nuo 10 Iki 13 ryto

tį lengviau.

Ofiso Tel. Vlctory 8687

Of. Ir Rez. TeL Hemlock >274

DR. j. P. POŠKA

Telefonai dieną ir naktj 
Vlrginia 0036

OF. 3133 S. HALSTED STRETT 
REZ. 6504 S. ARTESIAN AVĖ.

. v. |Val. 9-12 rytais; 7-9 vaa. z-ro Of.
jaučiasi trupu- Vai.: 8-6 po plet. Utarn. Ir Subat.

2-2 vak. Šventadieniais pagal sutarti

S. D. LACHAV1CH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. RooseVelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS

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

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Phone Lafayette 9710

DR. F. S. SZYMCZAK
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

DENTĮSTAI

Phone Boulevard 7042

I

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

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

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

NedėlloJ pagal sutarti

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS UI

BALSAM UOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia ds’fcal
718 WEST 18 STREET

RooMvalt 7623

Palengvins aklų Įtempimą kuris 
sėti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 1 
ra o, skaudamą akių karštį. Nuirau 
cataractus. Atitaisau trumpą regys- 
te Ir tolimą regyst*.

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

Specla'.e atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Vulandos nuo 10 ryto Iki 8 va- 
I kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 12 
po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
Dangčių atsitikimų akys atitaisomos 
Imi akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S ASHLAND AVĖ. '
Tel. Boulevard 7589

DR. G. Z. VEZELIS
DENTIST AS 
4645 So. Ashland Avė. 

Arti 47 Street

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

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

Tel.

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAJDOTUVIV 

▼KDSJAS

1850 Weat 46th St.

Te!. Tarti* 1820

DR. G. SERNER»
UIBT0VI8 AKTŲ BPECIALISTAB

Kampas 46tb Ir Paulina Bts. 
Tel. Boulevard 2202 - 8413

MullutNmo valandoje kreipkitės 
prie manta patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

Ofisaa ir Akinių DirbtovI 
756 West 35th St. 
Kampas Halsted Bt. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 8—■8 
Nedėliotai*: nuo 10 iki 12.

Tel. Canal <223

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAB

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt Bt.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

SeredoJ pagal sutarti

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

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

Tele. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 

vai. vakare
Nedėliomis Ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST, Cicero, UI.

Vai.:

Rez. Tel. Mldway 5512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

ir Ketvergals vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 80. ASHLAND AVI.
SPECIJAUSTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
ryto nūo 10—12 nuo 2—4 pdVai

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

Telef. Midway 2880

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Flaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 3 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedel. nuo 10 Iki 12 dieną
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ŠV. P. MARIJOS GIMIMO PARAPIJOS

PIKNIKAS
SEKMADIENYIE, LIEPOS ■ 1ULY12 ū„ 1931 M.

DRAUGAS Šeštadienis, Liepos 11 d., 1931

VYTAUTO DARŽE
J15 GATVE PRIE CICERO AVENUE, WORTH, ILL.

PRADŽIA 11 VAL. RYTE. šis mūsų parapijos pirmas piknikas gražiame Vytauto darže, 
Nuoširdžiai kviečiame visus atvykti ir kartu iškilmingai apvaikščioti mūsų. parapijos ketu
rių metų gyvavimo šventę. Turėsime jvairių įvairenybių. Bus net Telšių Pliumpis su Rasei
nių Magde. Trokai bus prie bažnyčios. Norintieji važiuoti trekais būkite laiku, kad nepasi- 
liktumėte. Nuoširdžiai kviečia KLEBONAS ir KOMITETAI

smulkesnių informacijų dėl i ai ,i r mes paremkime jį savo at-į mokyklos kambaryje, 2 valau-1 lykas. Tik keista, kad ši pie-LIETUVIAI DAILININKAI 
JAU VEIKIA.

Liepos 7 d., 8 vai. vakare, 
Aušros Vartų parapijinėje sa
lėje, New Yorke, įvyko Lie
tuvių Dailės — Meno Ratelio 
susirinkimas, kuriame apkal
bėta sekantieji įnešimai.

1) Nutarta busimajai lietu
vių dailininkų parodai išrink
ti tinkamų meno žinovų' ir ap 
rašytojų. Šiai vietai užimti 
vienbalsiai išrinktas dailės mo 
kytojas ir žinovas J. F. Ta
mošaitis B. S., M. A. (Coluni- 
bia University).

2) Nutarta sužinoti šiai pa
rodai vietų apie liepos 15 die
nų ir jų gauti pabaigoje šio 
pat mėnesio. Numatyta, maž
daug parodai vietos yra — 
Abraham and Strauss’ galeri
ja, Brooklyn, N. Y.; Art Al- 
lianee of America, 65 Rast 56 
St. New Yorke; ir da kitur. 
Šiuom dalykų pasižadėjo pa
sirūpinti dailininkas J. P. Sa- 
balauskas, B. A. H. A. D., F.

A. (Imperial Academy of St.'inai, karoliai, špilkutės, niegz- 
Petersburg, Russia; Academy tos juostos, kaklaryšiai, rankš 
of Pennsylvania etc.). luoščiai, išaustos arba numegs-

Išrinkti Sprendėjų /Tarybų tos įvairiomis spalvomis dro- 
(Art Jury) iš 3 narių ar dau- bes, kuskos, žiurkštai, įvairūs
giau. Bet šis klausimas atro
dė da ankstyvas ir todėl ati
dėtas ant toliau.

4) Nutarta pakviesti žemiau 
minėtus dailininkus-kes ir a- 
matorius prisidėti prie paro
dos, būtent: dail. J. P. Saba- 
lauskų, H. Block, Juozų So- 
cks, L. Rosenthal, Elena VI- 
žiutę, dail. Leveckų (Levą), 
Joną Subačių, dailės mokyto
jų ir žinovų J. F. Tamošaiti ir 
kitus.

5) Paskiausiai nutarta, kad 
šio ratelio tikras vardas bū
tų šioks (Lietuvių kalboje) 
“Lietuvių Dailės — Meno Ra
telis” (anglų kalboje) “So- 
ciety of American Lithuanian 
Artists”. Mes negalime save 
vadintis American Lithuanian 
Arts Society, nes tada žodis 
“Arts” duotų reikšmę, lyg 
kad po žodžiu “Arts” tiktų ir 
šie dalykai (jie ir tinka) liau
dies paprastoji dailė, kaip tai 
išdirbti pardavimui burkšti-

drožiniai, rakandai ir taip to
liau. Vienu žodžiu, po ‘Arts’ 
liktų, kaip tai anglai sako, 
“peasant arts and crafts”. 
Todėl mes ir pasivadiname ne 
“American Lithuanian Arts 
Society”, bet “Society of A- 
nierican Lithuanian Artists”. 
Mūs tikslas pirmoje vietoje 
via vienyti, remti ir kelti sa- 
'■9 tikruosius dailininkus-kes 
ir dailėje talentuotus asmenis 
ir tik antroje vietoje padėti ir 
remti lietuvių liaudies dailę ir 
menų.

Mūs Dailės — Meno Ratelis

kviečiami kreiptis šiuo adre-įrilankymu. 
su:

J. F. Tamošaitis,
503 West 57 Street,

New York City.
Dar žodis. Gerbiamieji dai

li įlinkai-kės! Prašomi tėmyti

Valdybą.

Town of Lake. — Nek. Pr. 
Pan. Šven. Mergaičių Soda- 
licijos mėnesinis sus-mas į- 
vyks nedėlioj, liepos 12, šv. 

laikraščiuose visus mūsų pra-j Kryžiaus parap. mok. kainb., 
tuos, kur 1 vai. po pietų.

Visos narės kviečiamos at 
si lankyti, nes yra daug svar
bių reikalų svarstymui. Neuž
mirškite atsivesti ir naujų na
rių.

Ryto 9 vai. sodalietės eis 
“in corpore” prie Šv. Komu
nijos.

Valdyba.

da po pietų. Visi nariai kvie
čiami laiku būti, nes turime 
daug svarbių reikalų svarsty
ti. Taip-gi atsiveskite naujų 
narių įrašymui, kad padidinus 
mūsų draugijų.

Valdyba.

i ninė dirba net ir šventadie- 
Į niais pamaldų metu. Piktinasi 
katalikai, eidami į bažnyčių
(pieninė netoli bažnyčios), 
juokiasi ir miestelio žydai.

“Ž. P.”

nešimus, ypatingai 
bus pažymėta, kame ir kuomet 
tamstų kūriniai bus priimami.

Kviečiame visus ratelio na
rius ir visus dailininkus-kes 
skaitlingai susirinkti į sekan
tį susirinkimų, kuris įvyks lie
pos 14 d., 8 vai. vakare. Auš
ros Vartų parapijinėje svetai
nėje, ant Broome St. ir arti 
Varick St., New Yorke.
Iš anksto ačiū sakome tiems,

DEL ŠIAULĖNŲ PIENINES

, . v • |kurie ateis ir prisidės prie šiokviečia prisidėti prie parodos r
darbo — mus dailę skelbti, ro-ir tuos, kuriij vardai nėra 

paminėti aukščiau šiame strai
psnyje — visus iš šios apie- 
linkės ir iš toliau, jei galima. 
Paroda įvyks apie pradžių 
rugsėjo (September).

Įvairūs lietuviai dailinin
kai kės, dailės mylėtojai ir rė
mėjai ir kiti, susidomavę bu
simąja paroda, ir mūs ratelių,

dyti ir kelti ne tik vien mūs, 
bet svetimtaučių tarpe.

J. F. Tamošaitis.

PRANEŠIMAI
LIETUVIŲ RADIO VALAN

DA.

Šiaulių apskr., Šiaulėnuose 
kovo 10 d. pradėjo veikti pie
ninė. Tai labai pagirtinas da

AUTOMOBILIAI

AUTOMOBILIŲ PIRKt-
_____________ JAMS IR SAVININKAMS

i Pirm pirkimo naujo karo, širdingai
Brighton Park. - Draugija

Gvardijos Pirma T)iv Šv. Ka- Uauaios mados automatiškais jtal-
. . ' . ’ " syTnais, sport Royal tekiniais ir kl-

Zlliuero Karai laikys pusme- tais Ištobulinimais, kokius tiktai
... • • i • i i NASH taip gali Įrengti už tokiastmį SUSirinkimų liepos 12 d. prieinamas kalnas.

Nekalto Prasid. Šv. M. P. par. BALZEKAS MOTOR SALES
77 “ _ , . 4030 Archer AvenueParsiduoda groceme, kaina 

pigi, lietuvių ir lenkų apgy- 
ventoj vietoj. Priežastis — iš
važiuoju į farmų.

4842 So. Marshfield Avė.

PARSIDUODA
FLORIST SHOP 

& KENDŽIŲ STORAS
Išpildome gėlių užsakymus vestu

vėms, pagrabams, paroms ir kitiems 
atsitikimams.

Tel. Humboldt 4989

MARIE RAULINAITIS
1737 Wabansia Avė. Chicago.

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši-
'•taių, sviesto Ir sūrių. 

4(44 SO. PAULINA 8TREET 
Tel. Boulevard 1389

Lafayette 2082

AUTOMOBILIU mekanikas eksper- 
I tas lietuvis, seniausias Chicagoj, pi- 
j gial taisys jūsų namuose. Lafayette
1329.

KUOMET JŪS

—turite čekį išmainymui 

—siiti»ČĮat£ ipinigus ar mokate bilas
■» r 5 1

—skolinate aatifr.saVo šėru ar borui
' * t iMį,

—reii«tlaūj.^te ^Jbi'uių morgičių ant savo

-/i
y -J . •' t ' •* •.

—dedate Itrangmenas į bankines skryneles

—norėtumėte gauti bank#? nuomonę apie
investmeigg’spr JJiznio transakcijų ••'į’į

—norite keMuti ^kia Traveler’s I

—perkate pinb.iįfe|n|Sr^w'-i^ ar kitas ver 
tybes J j, J

DIREKTORIŲ TARYBA:

WILLIAM BRIETZKE 
Prcel denius

SAMUEL ,4. FEINBERO
Metalai

Apd-rauda
jt^.a.. h. tn'rrcHiNSON 

i.'. t?eJnbnontal Sį!a.le Works 
•’ ’’ jfttANtC 3^Č,4arge

-mokėkite bilas savo čekiais
• ' . V:

-nenain
sųskaiton

i

tau
< u,

i f

Works, Ine.
MICtfA'ftT, 'IfAlSEL 

Direktorius.

B. M. O'CONNEI.L 
Viee-P rezidentas. Kasteri,is 

LEONĄ Rp’ <*, ’REID 
"Y.ltslnger, Healy and Retd, Advokatai

A. L. 8TRACHAN 
A. L. Strachan and Son

MŪSIŠKIS GERINUSIUS U
• BANKAS.

ĮSTEIGTAS 191.1

Ajlglys ir 8ta.t$bos Medžiaga 
J. W. tJTESCH. SR.

Apdraudė
BERNARD W. WILLARI> 

Wark-Beaoon Steel Furnitūrą Company

• ’ ‘,‘, ,WMer„„^RVOOKI--'>

Marquette Park 
State Bank

6314-20 So. Western Avenue* )

Aštuoniolika Metų Ant Šio Paties Kampo

Sekmadienyje, liepos 12 d., 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų, iŠ sto 
ties WCFL 970 kl. bus duo
damas gražus lietuvių pro
gramas lėšomis Jos. F. Bud- 
riko krautuvės, 3417 So. ITal- 
sted St. A. & A.

Dievo Apveizdos Parap. —
Susivienijimo Brolių ir Seserų 
Lietuvių draugija laikys pus
metinį labai svarbų susirinki
mų liepos 12 d., 1 valandų po 
pietų, mokyklos 3 kambAry. 
Kviečiu visus draugus-es su
sirinkti ir užsimokėti visas 
skolas už mirusius ir atsiveš’i 
nors po vienų naujų.narį. I>a- 
'bar vyrai ir moterys priimami 
ilygomis teisėmis.

Susirinkite visi anksti, kad į' 
galėtumėme greitai susirinki
mų atlikti ir'važiuoti i’ f,‘D r- 
augo” pilg^ikų, ų^s gerai ži
note, ir matote ka&| J‘,prau- 
gas” mūsų d^iukijat:daug pa
tarnauja,Čakelbįlarbaš’mūsii su! 
sirinkimus .tytus^Aiėpesį. Dėlto 

■■ » įjy’ i, '
Pastrenduoja kambarOut šviesus 

gražiai Ištaisyti, pigiai li«0'i|12 iki 
$17 Ir aukščiau. 4600 S. iPaallna St.

T '

Tel. Lafayette 3525
Stanley Paukšta

Grocerv and Meat Market 
4530 S. DONORE STREET

Tel. Lafayette 5469
John Kincinas

FANCY GROCERY & MEAT 
MARKET

4441 S. DONORE STREET

-M-
-H-

-L------- 1 -U-p----------- \
Phone Boulevard 0244

Reš 'bhotie HtemHck 6308

FrankPtimputis
ftiepitezetat J^Jtt J.

MetrotxilltA1i' Life IrtsuranCe Co. 
164 9 VVest 47th Street 

Res. 6803 S. Roc|ęwell Street 
V-' > 11 l ¥

Tel

i 4į>«» 49 A D fe **
CaJu’met. .*79‘f ,/■ ' y. •* ,

BANIS
EverJ'thing' ln vrtiotography 

3200 ŠO. RAUSTEI) st

—------------------------------------

Pareidun#. j; dhųįįsipaking:
sbop. Kalba piigi Biznis nuo 
senai gerai išdirbtas.

1803 W. 46 st.
Tel. Lafayette 7783

IO

J

atjto 6179

Assistant of Superintendent
Western and Southern Llf® 

Insurance Ca.
Office 1538 WE8T 63rd STREET

mmimiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiimmmiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiife
Saugu siųsti pinigus per musų įstaigą. i

*15 metų nei vienas centas nežuvo . |
Važiuojant Lietuyon, teisingas patarnavimas.
Perkame Lietuvos Paskolos Bonus ir mokame
$40.00 už $50.00 ir $80.00 dž $100.00—Lash.
Atsilankyk ypatiškai arba prisiųsk per paštą, 
apdraustame laiške.

John J. Zolp
4559 S. PAULINA ST.

Chicago, Illinois
iiimimnimiiMnmwMimuiiimiiiiiniiiiiiuiiiiiiiuviiiiuiiw!itiuimiiiiiiiiiii

Phone Lafayette 5069
Chicago Meat Market

KAZ. BŪRAS, Sav. 
1845 West 47th Street

REAL ESTATE

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se 

aus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

R. ANDRELIUNAS
(Marųuetre Jewelry & 

Radio)
Užlaikau visokių 

auksinių Ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio. pianų rolių, 
rekordų Ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos lnstru-

___ mentus.
2650 West 63rd St. Chicago

Telefonas HEULOCK 8380

Tel. Yards 5423

J. W. ZAGHAREWICZ
REAL ESTATE 

Paskolos ir Apdrauda
903 WEST 33 STREET

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. Z IŽAS• I s t
Namų Statymo Kpntraktorlus 

Statau jvalrlausluš namua prieinama

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5526

• —. — .Ai* ii. i —r— ------------------------------------------------------------ ---

Tel e C. Repullri^ 6396

'SRĮGIUr 7“
GENeu/jU? iotSf'I^AK'fęJRlUS 
Statau' namųa kaip muro taip Ir

mediko tiu0 ihahaudto lka didl^auMo. 
Kaiaost .,priednafųlau»l«»., įį:; K
245» WEST 69th STREET

JOSEPH VILIMAS< \
NAMŲ 8TATTMO KONTRAK- 

TORIU8
4556 S. R0CKWELI- ST.

ftapos Telef. 
Hemlock 2847

Namų Telef. 
Republlc 5(81

JOHN YERKES
Plumblng & Heattng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos-
2422 WEST 69th STREET

Tel. Victory 1245
DO UOLAS ELECTRIC CO.

JOSEPH 8HAGZDA8, Sav. 
Elektros relkmenoe Ir flkščle-

rlal. Jvedanie elektrą. J najrnus Ir 
dirbtuves.
$17$ S. St. 2 A«uršUs

BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVINO 

Local & Long Dlstance Removal

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 340 8

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
į Mes permufuojame pianus, 
įfomičius ir kitokius dalykus.
j - i •’ U * . -7-
• Musų patarnąvinaas yca grei
L ■ • .. ’į IĮ '‘ r l'Ti-: 'tas, geras ir nebrangus.

Mes peityežamOi daiktus iš ir

i__________■*. I. __________ ■

d i f fiYi-

Nualnnčlame pinigus Lietu
von paštu i dvi savaites, tele
gramų 1 dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame an$i 
visų linijų-

Pilnai prirengiame kelionei 
J Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome (galiojimus Ir visus 

legallškus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morgičių.

Apdraudžiama nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu ratar- 
navlmu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
Tel. Yards 4669




