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TARP MASKVOS IR SUOMIJOS KILO 
NESjITIKIMAI

ISPANIJOJ SUIMAMI KOMUNISTAI IR 
KITI TRIUKŠMADARIAI

Susirinko Į Posėdį T. Sąjungos 

Taryba z į

MASKVOS SU SUOMIJA 
NESUTIKIMAI

MASKVA, geg. 16. — Ma
skva skelbia pasiryžusi nu
traukti diplomatinius santy
kius su Suomija dėl Kareli
jos krašto.

Karelijos kraštų kol-kas val
do Maskva. Dabar tenai iški
lo veikimas atsimesti nuo Ru
sijos ir pasiskelbti nepriklau
somuoju kraštu.

Bolševikai sako, kad tas Ka- j GENEVA, geg. 15. — Šia-! 
relijoj veikimas esųs tai šuo-. ndie čia susirinko į posėdį T.

KAUNE SUDEGĖ OPEROS 
RŪMAI

KAUNAS, geg. 15. — 
sras sunaikino Lietuvos

Rado Programas 
Nuo 2 iki 3 Vai.

Seimas Įvyksta Gimimo 
Parapijos Salėj

Rytoj, 1 vai., šv. Panelės Gimimo parapijos salėj,
-------------- ' Marųuette Parke,. įvyksta Šv. Kazimiero Akademijos Rė-

i “Draugo” ir Peoples Fur- mėjų Seimas, j kurį renkasi šios draugijos ir kitų draugijų 
niture Kompanijos radlo pro- bei organizacijų atstovai, kuriuos nuoširdžiausia sveiki- 
gramas įvyks rytoj sekma- name> linkėdami pasisekimo kilniuose darbuose, remiant
dlenį gegužės 17 d. papras- miisV tautybės tvirtovę Amerikoje.____________________
tu laiku, tai yra nuo 2 VAL.!
Iki 3 VAL. PO PIETŲ 

Vakarykščiame “Draugo”
num. buvo pranešta, kad ra- 
dio programas įvyks kaip ir 
pereitą sekmadienį nuo 4 iki 
5 vai. Tečiau penktadieny, 
gegužės 15 d. su radlo sto-

tinės operos rūmus. Sudegė phejan Medalį jam prisega U-to atstovas khn. C. L. O’Don-
visos scenerijos ir kostiumai 
Nuostolių būsiu apie 100,000 
dolerių.

T. SĄJUNGOS TARYBA 
POSĖDYJE

nell.

CHICAGOJE

NUBAUSTAS 50 METŲ 
KALĖJIMU

šventasis tėvas puus xi is
VATIKANO PER RAINO KALBĖJO 
APIE PUSANTROS VALANDOS

ROMA, geg. 16. — Šventa
sis Tėvas Pijus XI vakar perTaigi, rytoj, gegužės 17 d.

___f5'2 vai. po piety nusistatykite radio paSakĮ iig, pamokslu
1 ŽUVO, i SUŽEISTAS “y,“ [Tdl? a~ ,s 1° ‘1?s kas buvo girdima visam pa-į 

- WBBM ir išgirsite puikų Muly
Grand ir Nįrmandygat kP- ‘‘Dra“g°” Peoples Fumi- Kalbėjo iš savo naujos en- 

rtėje pabėgęs, automobiliu va- ^ure ra<^^° programą. ciklikos apie darbo ir kapita-

Į__JJ f Fred Smith, 47 metų raa-
mių darbas. Tų, sako, p«tVlK{ Sąjungos taryba: Svarbiausias šinistas, kurs balandžio 7 •

2— f___ T____ 2__ _____ •_________ rvhnio Vlonaimoa _ tol An ACtfl TsVlzlll lfTH-lltn* _____

žiavęs vyras 'Užlėkė ant. dvie
jų laukiančiųĮgatvekario žmo
nių. Vienas Užmuštas, kitas

tas.

IŠKORTAVO KARVĘ
tina ir įvykusios priešais .so
vietų atstovybę Helsinkiuose 
suomių nedraugingos demon
stracijos.

taryboje klausimas — tai Au- Marshall Field & Co. krautu 
strijos—Vokietijos muitų uni- vėje nužudė žmogų, kada su- 
ja, kų Franeija su savo talki- čiuptas plėšimuose, teismo nu-
ninkais griežtai kovoja.

ISPANUOS BAŽNYČIOS 
PILNOS ŽMONIŲ

KAREIVIAI ŠAUDO f 
STREIKININKUS

baustas 50 meti} kalėjimu.

r Fred Smith apie 30 mėne
sių neturėjo darbo ir virto

MADRIDAS, 
Visoj Ispanijoj

geg. 15. — 
vakar, kaip

STOCKHOLMAS, Švedija, 
geg. 15. — Sandviken, poperos

VYSKUPO MORRIS 
JUBILIEJUS

lo išdavi} paskirstymų ištrau
kas.

Jo Šventenybės enciklikos 
pilnas tekstas bus paskelbtas
už dešimts dienų.

i
! Nauja enciklika prasideda 
žodžiais “Guadragesimo an-

•lizmas ima gretintis prie ka
talikiškų tiesų, bet negalimas 
•yra daiktas vienu kartu būti ;(| 
geru kataliku ir ištikimu so
cialistu.

Pamokslo pabaigoje Šventa
sis Tėvas klausytojams sutei
kė apaštalinį palaiminimų.

Šventasis Tėvas Pijus XX 
vakar ryte šv. Petro Bazili
koj laikė šv. Mišias susirjn-^ 
kus apie 30,000 tikinčiųjų, ku
rių keliolika tūkstančių buvo 
maldininkai, atvykę į Leono 
XIII enciklikos “Rerum no
varum” 40 metų sukaktuvių, j 
•iškilmes.

VAIKU RANKŲ DARBO 
, DAILĖS PARODA WEST 

SIDĖJE

. l f Panemuny, Rokiškio, yra no” (Keturiomis dešimtimis
LIT LE ROCK, - r . —- susįdarįusi lošikų kompanija, metų). Tai kaipir Leono XIII 

Praeitų savaitę i ingai kurį jau ne vįen^ pilietį ap- “Rerum novarum” enciklikos
minėta vietos vyskupo Morris tuštino. Ypač lengvai pavyk- papildymas. Enciklika padali- 
25 metų vyskupavimo jubilie- gta> kai nugirdo žmo- nta į tris dalis.
jus. Iškilmėse dalyvavo aug geRs neSgnįaj turguje parda- 1. Jo Šventenybė išskaičiuo- 
arkivyricupų ir vyskupų Bu- ,vg karvę R naktį .§ Leono xm encikRkos
7° 7. ’ °, *r y?° ten pralošė. Tuo tarpu pini- plaukiančių ir apturėtų visuo-
las Dougherty, Philadelpbijos Ruvo skjrtį bankeliui sko- menėje naudų.

lų apmokėti. Reikia išnaudo-J 2. Pijus XI nurodo įvyku- 
tojus suvaldyti. “M. L.” sies atmainas visuomeniniuo-

------------------- se klausimuose 40 metų laiko-
TRYS NUSKENDO, VIE- tarpiu, t. y. nuo to laiko, ka- 

NAS IŠSIGELBĖJO da paskelbta Leono XIII en-

NEW YORK, geg. 15. — Į ------------- į ciklika. Pažymi, jog reikalin-
Dayton, O., sutraukta apie! Grinkiškis. Balandžio mėn. ga pertaisyti visų ekonominę 
700 karo orlaivių. Rytoj įvyks 25 d. vakare, grįždami iš dar- sistemų, atatinkamų šiems lai- 
ore lavinimai Sekmadienį vie- bo norėjo per Šušvės upę prie ,kams ir visuomeniniam tei
ną. orlaivių dalis skris į Chica- iKairėnų malūno persikelti 4, singumni. Turi būti teisingas 
gų, kur turės paradų ežero pa-' piliečiai. Atsitiko nelaimė.- va- darbo ir kapitalo išdavų pa
kraščiais. Paskui gryž atgal ltis apvirto ir nuskendo du skirstymas. Nežymus turtuo- 
zį Dayton, susijungs su liku-, broliai Šeškauskai ir Jurevi-' }įų skaičius pertekęs visokių

‘ ®iais ir aPlank>'s utinius pa-čius; vienas šeškauskas išsi-' gerybių, gi proletarijatas kas-
pasauias, Kiras P^S0 kraščius ir miestus. t » .. --------- • „

AUTOMOBIUAUS SU
VAŽINĖTAS

paprastai, iškilmingai minėta košelės pramonės centre, keli________
Viešpaties Dangun Žengimo') šimtai streikininkų nukėlė , 47-oje gatvėje, ties Rock 
šventė. Išlikusios nuo riaušių riaušes ir pasipriešino karino- wep aVe., automobiliaus užmu- 
katedros ir bažnyčios buvo pi-Į menei, kuri panaudojo gink- gtas išlipęs iš gatvekario P 
Inos žmonių. Vietomis melsta- lūs. 6 žmonės žuvo ir daug Valasinas, 35 m.
si tarp rūgstančių bažnyčių 
griūvėsiu.

Visoj šaly areštuojami riau
šininkų vadai: komunistai ir 
įvairios rūšies juodašimčiai. 
Prezidentas Zamora pripažįs
ta kai-kur buvusį autoritetų

sužeistų.

20 ŽUVO RINKIMŲ 
DIENOJE

Automobiliu važiavęs vyras 
sulaikytas.

arkivyskupas.

ORO LAIVYNO MA
NEVRAI

APSIGYNĖ PLĖŠIKŲ
iK tCAIRO, Egiptas, geg. 15. 

— Vakar įvykusių čia rinki
Du plėšiku užpuolė vaistinę, 

2116 North Leavitt gat. Vai-
apsileidimų riaušių malšinime. n,ų metu tūkstančiai streikuo- stininkas — karo veteranas, 
Sako, kaltininkai busiu pa- jaučių darbininkų susirėmė su jr jo brolis pakėlė kovų pikta- 

kariuomene. 20 žmonių žuvo dariam. Vienas plėšikas pavotraukti tiesom

MADRIDAS, Ispanija, geg. 
16. — Už apsileidimus imtis 
reikalingų ir griežtų priemo
nių malšinti riaušes, kada bu
vo plėšiamos ir deginamos 
bažnyčios, vienuolijos ir kitos 
katalikų įstaigos, pašalintas 
iš užimamos vietos šio miesto 
policijos viršininkas.

ir virš 200 sužeistų.

KARDINOLAS BOURNE 
PASKIRTAS POPIEŽIAUS

i ATSTOVU

Jingai

laukiamuoju gatvėje automo
biliu.

DU SUGAUTU

ROMA, geg. 15. — Šv. Jo- Policija suėmė du įtariamu

gelbėjo.

SUIMTA 14 KOMUNISTŲ

anos iš, Ark 500 meti} mirimo plėšiku, kuriedu su kitais ke- 
sukaktuvių iškilmėsna popie- savo, sėbrais anų rytme-
žiaus atstovu (legatu) paskir-'ti mėgino apiplėšti Roosevelt 
tas Jo Eminencija kardinolas 'Trust and Savings bankų, bet 
Boume, AVestminsterio arki- policijos buvo pastebėti ir su-

M- L.”.dien prakaituoja ir nieko ne
turi.

3. Aptaria abelnai visų šia
ndieninę ekonominę sistemų 
ir nurodo, kad sistema savai- 

Švėkšnos valsčiaus tarybos me ne taip jau daug blo- 
Francijos ambasadoriui P. Tūpesčiu, nuo balandžio 20 d. ga> deja, persisunkusi netei- 
Claudel Amerikos Katalikų ^iviiestely bus vykdomos teismo. Rybėmis įr išnaudojimais.

PAGERBTAS FRANCUOS 
AMBASADORIUS

WSHINGTGN, geg. 15.

16. vyskupas. spėjo pabėgti.
MADRIDAS, geg,

Policija puolė čia neleistinų Iškilmės įvyks* mieste Rou-; SUIMTAS JAUNUOLIS 
koipunistų susirinkimą ir su- en, (Francijoj. Į* Suimtas Wm. Wire, 18 m.,
ėmė 14 raudonųjų. • -------------------- •kurs anų dienų važiuodamas

Komunistai mėgino priešin-| SIMLA, Indija, geg. 15. —’iautomobiliu susikūlė su kitu 
tis, bet nepavyko. Rasta ne- Indiečių vadas Gąndhi sutin-j automobiliu ir pasprūdo. Tam 
maža kiekybė ginklų ir amuni- |>ka vykti į Londonu konferen- kitam gi automobiliuje nuo to 
cijos. cijon. t susidaužymo žuvo du žmogų.

ŠVĖKŠNA IŠSIPRAŠĖ 
TEISMĄ

Universitetas suteiks teisių 8esU°8- Ibi šiol su bylomis tu 
doktorato garbės laipsnį. Iš- rėjo vykti į Nąumiestį. Pirmo- 
kilmės įvyks birželio 10 d. ji teismo sesija įvyko balan-

Aušros Vartų parapijos mo
kyklos vaikų rankų darbo dai
lės paroda prasidėjo gegužės 
10 d. Paroda tęsis dar šian
die ir rytoj.

Parodos atidaryme dalyva
vo daug žmonių, ypač nenuį* 
žas skaičius motinų.

Buvo suruošta programėlė. 
Vaikučiai labai gražiai apdai
navo savo motinėles, nes tai 
buvo “Motinų dienoje”. Pa
sakė dailių deklemacijų. Kaž
kurios motinėlės net apsiaša
rojo iš pradžiugimo.

Parodoje yra nemažai įvai
rių ir įdomių dirbinių. Nema
čiusiems yra verta šiandie ar 
rytoj apsilankyti ir pasižift- 
rėti.

Garbė seselėms mokytojoms 
už jų sumanumų ir darbštumų 
paruošti tokių gražių parodų.

Kasim. (MaPni,*.

džio 20 d.
NEW YORK, geg. 15. - 

Mirė įžymus teatrininkas Da- 
vid Belasco, 78 metų.

“M. L.”*

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie išdaJies de
besuota ir šilčiau; vakare vė
siau.

KRATĖ KAIMO MER
GAITES

Pagirių policija balandžio 
.21 d. Leliūnų kaime kratė pa- 
vasarininkes A. Čyvaitę ir M. 
(Grigaitę. Policija kažko ieško
jo, bet nieko nerado. “M. L”

šventasis Tėvas smerkia 
didelių turtų krovimų ;(konce- 
ntravimų). Pareiškia, tas yra 
Uranijos ir despotizmo pase
ka Kad to visa išvengti ir 
atitaisyti, reikalinga grąžinti 
sveikuosius krikščionybės ir 
visuomeninės 'filosofijos dės 
nius.

i Jo Šventenybė nupeikia ko
munizmų ir abelnai socializmų 
pareikšdamas, kad nors socia-

PLATINKITE “DRAUGĄ

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.86 
Franci jos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.91 
Vokietijos 100 mrk 23.82 
Šveicarijos 100 frankų 19.27,
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“DRAUGAS”
Uelo* kasdien, ttakyrua aekmaaienlua 

F PRENUMERATOS KAINA: MeUms — ««•*. Pu- M Matų — 61.50, Trims Mėnesiams — «>.**. Vienam 
■įteeatul — 76c. Europoje — Metama fl.99. Pusei Me- 
K — *«.**. Kopija .ttc.
’ BaaAmdarblams Ir korespondentams raitų necrų- f“ Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlatunfilama tam 
Įualnl palto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11;** Iki lt:** vai 
kandi ao. _
I Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

kelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“DRAUGAS”

NUOŠIRDUS PRAŠYMAS 
VISUO

tautas ir valstybės grąžinti į gyvenimą pa
mintą po kojų krikščioniškąjį teisingumą. Di
dysis Popiežius griežtai reikalauja, kad dar
bininkai kartu su visais kitais piliečiais bū
tų pašaukti valstybės darbui ir tai ne kaip |Brangieji: — Jai dirba, tik mūsų, mūsų
kokie vargšai ar kokie maištininkai, o kaipo mte laikraš |i»unoaios kar<°» švietimui.

l SVEIKATA - BRANGUS TURTAS

žmonės ir lygus su kitais piliečiai. Šia enei
klika nuimta kaukė nuo tų, kurie prįsideng-į*’U0H kiek pirmiau skait 
darni krikščionvue išnaudojo ir naujus vergi-Į^esen^ Kazimieriečių Kongre-; 
jus retežius darbininku,,„ kalė. Enciklikoje ««*W. kurioB ,u"'f8

Bado:
Dr. Al. M. Račkus
2130 W. 22 St. Cbicago 

Tel. Canal 6764
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nepamirštama pabrėžti ir tai labai ryškiai, 
kad raudoname socializme yra pasislėpęs pik
tas žmogaus priešas. Tai buvo aiškus įspėji
mas, kad pradėjus vykdyti socialiam#, žmo
nija baisios nelaimės susilauks. Taigi, Leo
nas Xm buvo ir didelis pranašas. Pralietas 
darbininkų kraujas bolševikijoj aiškiausia 
patvirtina Didžiojo Popiežiaus pranašavimo 
teisingumą. ! .

Šį reikšmingą jubiliejų mums reikėjo ne 
tik spaudoje, bet ir savo organizacijose tin-

lės Kazimierietės taip kil
niai, sėkmingai ir labai atsa
kančiai mokytojauja didžiu
moj lietuvių" parapijų mokyk
lose Amerikoj, nuo senai buvo 
reikalas įsigyti namą Rytinė
se valstijose. .Ten daug dar
buojasi seselių y- suvirš aš
tuoniasdešimt. Jos neturi di
desnės vietos, kur galėtų va
sarą suvažiuoti rekolekci- 

Sugrįžti į Cliicagą irgi

„kaitė, kad ,Wkls4i"»«‘- »•<>“ > privalom 
remt, gerbt ir padėt joms su 
įlyg išgalės.

Pirmieji aukotojai.
Kiekviena auka eis tam tik. 

alui “ Mažos Gėlėlės Fondan’\
kuris keliamas nupirkimui’ J <4 žmogus yra sudžiūvęs Į pridėti po 3 svarus prie aukš- 
namo Rytuose, i“ly« pintis”, arba jei yra čia u paduotų skaitlinių.

Seselės Kazimierietės visuo nutukęs — išpurtęs ‘‘kai ha’-Į Kieno svoris žymiai skiria

»■
KŪNO SVORIS IR SVEIKA

TA.
” 50-54, ” 133 sv.

Augalotesnės moterys, ant 
kiekvieno colio perviršio turi

DIENOS KLAUSIMAI
DIDĮJĮ JUBILIEJŲ ŠVENČIANT.

Vakar visas kultūrinis krikščionių pasau
lin, milijonai krikščionių darbininkų šventė 
didelę šventę. Romon buvo suvažiavę visų 

lių organizuotų darbininkų atstovai. Pats 
piežii^ Pijus XI kalbėjo į tų atstovų su- 

ažiavimą. Kalbėjo per radio dėl to Popie- 
us kalba aktualiu darbininkų klausimu 

uvo girdima visame pasaulyje.
Toji šventė, kuri taip iškilmingai yra 

švenčiama, yra tai 40 metų sukaktuvės nuo 
os dienos, kada Popiežius Leonas XIII pas
kelbė išgarsėjusią encikliką “Rerum Nova- 
m”, kurioje begalo tiksliai ir rinitai nuro- 

lonią, kaip reikalinga rišti svarbieji socia
li klausimai, o ypatingai darbo klausimai, 

kultūringoje ir gerai organizuotoje Vakarų 
Europos visuomenėje šis popiežiaus raštas 
iliko neišdildomus pėdsakus. Jis vis labiau 

jeikią į gyvenimą, į darbdavių ir darbinin- 
sa» tykių klausimą. Alės leidome savo skil- 

se, “atkarpoje, ‘‘Rerum Novarum” tencikli
ką mūsų malonūs skaitytoj galėtų šn

ipą?, imt i su tuo garsiuoju dok$ta|tati£ Jį tig
rių skaityti keliais atvejais, studijuoti.

Yra žmonių, kurie mano, jog toji enci- 
ika teliečia vien darbo žmones ir dėl to tik 
ims tėra reikalo su ja susipažinti. Bet ‘‘Re

rum Novarnm” yra dokumentas, parašytas 
irbo ir darbininkų klausimu. Del to jis vi- 

iems lygiai, darbdaviams ir darbininkams, 
iri rūpėti, visi turėtų nuodugniai su juo #u- 

įžinti. Ši enciklika privalo būti žinoma vi- 
ems veikėjams ir visiems valstybių reika

lų tvarkytojams.r
Popiežius Leonas XIII begalo gyvai- ir 

iai. atjautė visų laikų gyvenimą su visolnis 
nelaimėmis ir dėl to labai aiškiai nušvietė 

tolius, kurias eidami nelaimių galėtumėme 
rengti. Enei klikoje gyvai vaizduojant gy vė
lo tamsumus, Ikonas XIII įspėja visas 

RB«a'Jwj!Bg i JMMMJAH.

kautai paminėti. Ir mums reikėjo tam tikslui J0111 • ougU*o 1.gl savo aukas į “Mažosios ’Je'e- sveikata
kokią nors iškilmę suor
eilę surengti. Bet, mums rodos, tam dar yra F"1*”**v«w» tomniue -.įx 
iaiko. tiinlsjoine, jog Chicegos F«h>radjoei<Se8eli'»,l«*-*3500 ,“*w-- 
Apskritys yra išrinkęs konuaiję, kuri tokį pa-|tiui “,okal" Rt“to«'’
nunčjinų planuoja suorganizuoti. Lietuvių wi tos algos negunna .
Darbininkų Sąjunga, kuri savo veikimo pa-fk’ lo l|tidarb-o reikia išsiiual- 

matus enciklika “Borun. Novarum” yra pa-.“'“’ •P-h'MK. >«■“»» aprit-

met bus aukotojams dėkingos ka” tai privalo saugotis, nes si ar Į vieną ar į kitą pusę nuo 
ir, štai, reikšdamos savo gilų J° sveikatai ir gyvybei gręsia normos, tai privalo neatidė- 
dėkingumą, šiuonii skelbia p’r Pavoius- Kiekvienas lietuvis įliojant eiti pas daktarų, m* 
muosius aukotojus. t privalo padaryti savo sveikn-

I Pirmieji aukotojai, atsiliepę ^os inventorių bent keturis 
į Seselių prašymą, prisiuntė kai‘tus į metus,

<ali rastis dideliu sveikatai
pavojų.

nes žmogus I Būti perdaug 
brangiausias yra pavojinga.

nutukusiam 
Daktaru bei

•ganizuoti, paskaitų negalnua Uel priežasčių: pon(ja” kars buvo pas- turtas. Svarbiausias sveikatos apdraudos Įstaigų statistikos

ir pradėtas
• lapkričio mėnesi, 1930 m.

štai gerb. aukotoja;:

Gudavičių įr Jackevičių Šei
mos iš Pliiladeiphia, Penna,

grimlnsi, ŠĮ jubiliejų galėtų gražiai paminėti Pint> W*tąjį (K)
savo seime, Brooklyne. Specialūs bažnyčioje luoks^ daf^ądėti mo- p Rimkienė iš
pamaldos, pamokslas ir rimta paskaita seime !tiniSkaiu_namui Chicagoj sko- j|eig]kts jjl. $5.00

būtų tinkama šiam paini-,>«<*<*••• anįra, vietos Kun j y Kudirka iš Phi
stoka motiniškame vJtoMje. Ki-\ . ,• uv .. •ladelplua, Penna, atėjo su pir
tokio išėjimo nematoma, kaip .. • r irtąja stambesne vieno asmen;
kad įsigyti namą Rytuose, k«-į aiikj( uiųsdwnas

apie Encikliką
liejimui priemonė. Tada LDS Centrą pasek- Į 
tų kuoixj.s ir kitos draugijos.

RĖMĖJŲ SEIMAS.

Rytoj įvyksta šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų draugijos seimas, kuris, spėjame, bus 
skaitlingas.

Kas remia šv. Kazimiero Seserų vienuo
liją, kurios reikšmė musų tikybiniame ir tau-
tiiuamc gyveni,™, yra labai didelė, tas remia « J»rdavi«mi. tildai,lą vietoj 

su triobesiais tinkamais įstai
gai — akademijai. Seselės tu
ri J. E. Chioagos ir Pliiladel-

Popiežiaus Leono XIII Enciklika 
“Rerum Novarum”.

t •*
(Tąsa)

Kokiose ribose tai darytina, nurodo 
Its reikalas, kurio dėliai vartojama įs- 

Ifctymų pagalba, t. y. įstatymai nepriva- 
'griebtis daugiuu nei toliau siekti, ne
to reikalauja blogybės ar pavojaus pra 

linijtnas.

Be skirtumo teisės visų piliečių turi 
iti Iventai - gerbiamos; vyriausybė turi 
liūtis, kad kiekvienas gulėtų naudotis 

Ivo teisėmis, drausdama ir bausdama 
skvieną teisių laužymą. Bet, ginant ata

kų žmonių teises, reikia ypač atsižvelg- 
į silpnuosius ir biedinuoeius. Turtingie- 
yra savo turtais apsišarvoję ir netiek 

Skalauja valstybės globos, biedi.nųjų gi
liuos yra l>e turtų ir patys neapsigina 

skriaudų, todėl daugiausia remiasi
Itybės globojimu. Užtatai valstybė ir 

tįvalo ypatingai rūpintis darbininkais,
jie didumoj yra biedni.

perepjj rodyklis yra kūno svoris, aiškiai } ...„Jo, kini >ogus 
j su vasarinėmis drapanomis,'sulaukę virš 36 metų am- 
:privalo būti šioks: žiaus, jei vra nutukęs tait e •

Vyrams, ūgio 5 pėdų ir 
Icolių: rių svoris• į e

normalus arba net kiek ma
žiau sveria. Bet mi. Lng::: o 
skaičius yra mažesnis pas 
tuos, kurie pirm 30 metų am- 

140 sv.! žiaus sveria bent 10 svarų

Cbicago

i{ mokslo metu pąjnadotų a-
kademijai, o atairtJįų iūėW «u .. Ma,w penna

važiuotų mūsų Seselės savo 
mokslą pagilint, rekolekcijas 
atlikt.

Nužiūrėtos yra kelios vietos 
artį Pliįladelpliija. Ten randa-

ir Akademijos Rėmėjų Draugijos darbą.
Ši draugija, kaip mes nekartą jau esame

liastebėję, per kelioliką savo darbą įųętų yra.
Haag padariuki.Aft dirba-dan^ kVf «
;riM-to ji faivaid i; ,„#4 ,bvrB„o,Os«Lri»“’0,»ir Suryti >wą »ugfi 
daugiau ir dar nuoširdesnės paramos smi- ta"' Visk*,'aprfipibta

tik pinigų visai neturima 
ttam tikslui.

Šiuomi reikalu kreįpdamfs į 
gerb. lietuvių Visuomenę, ir 
gerk katalikų lietuvių dva
siški ją, prašydamos paremti | 
Sesučių šventą darbą ir jų j 
pasiaukojimą lietuvių tautai 

aukojant taip bažnyčiose, 
kaip ir draugijose bei pavie
nių asmenų tam reikalui.

luonreros
l£LttU AL V1M1 AAVLLZO<fc VLV«?AAV^a iSUfc*!'

laukti. Tą savo paramą galėsime suteikti ir 
rytoj, skaitlingai dalyvaudami Rėmėjų Sei
me.

“V-hė” sako, kad mes norėtumėme, jog 
kunigai ir vyskupai būtų įstatymų neliečiami. 
Esą “demokratijos principai, už kuriuos 
“Draugas” sakosi stovi, remiasi tuo, kad vi
si piliečiai turi būti lygiai prieš įstatymus 
atsakomi.” Taip, bet ar “V-bė” nežino, kad 
dvasiškija persekiojama laužant įstatymus.

Gerb. Seselės jaučia, kadLietuvos Konstitucija ir konkordatas garan-
luoja katalikiškojo veikimo laisvę, o tautinin- i joms sunku prašyti jiuoso 
kai ją varžo, veikėjus persekioja. Taip yra dėl prastuose laikuose. Bet į ką
tO, kad Lietuvoje dabar nėra teisėtos vyriau* 
švbės, o yra tik uzurpatoriai.

Belieka apsvarstyti keli didesnės svar
bos dalykai. — Visųpicyi vyriausybė ir 
įstatymai privalo ginti privačią nuosayy- 
bę. Esant tokiam svetinių turtų gobšu
mui, reikia suvaldyti minias, nes jei leis
ta yra siekti savo gerovės, teisybės nelau
žant, tui nei teisingumas nei visuomenės 
gerovė neleidžia imti to, kas yra kito, 
ir dėl kokios tai nesąmoningos lygybės 
grobti svetimus turtus. Žinoma, didelė 
darbininkų dauguma bevelija pagerinti 
savo padėtį nieko neskriaimlama; bet y- 
ra nemaža ir tokių, kurie, prisiklausę vi
sokių neteisingų nuomonių ir trokšdami 
pervartų, vartoja visas priemonės maiš
tams kelti ir ragina griebtis prievartos. 
Šitame reikale vyriausybė privalo įsikišti 
ir, sųvaldydama kurstytojus, apsaugoti 
darbininkų dorą nuo Jb gadinančių veiks-' 
nįų ir teisėtus savininkus nito plėšikų pa
vojaus.

Ilgesnis ar sunkesnis darbas ir užino- 
kesnis, luikomas jteruiažu, neretai duada 
darbininkams progos susitarus mesti dar
bą ir liuosa valia nustoti dirbus. Vy- 
riausyliė turi prašalinti šitą da*nai pasi
kartojančią ir sunkią, blogybę; šitos rū

Uetuvių Dienos pelno dalis

Metų 15-19, Svori s 124 sv.
2(424, ” 131 sv.

n 25-29, ” 134 sv.
n 30-34, ” 137 sv.
ŽŽ 35-39, ” 140 sv.
j j 40-44, ” 142 sv,
n 45-49, ” 144 sv,
Ž, 50-54, ” 145 sv,

Augalotesni vyrai ant kiek

4 ^trumpiau gyvena, nei tie ku
rių svoris tame amžiuje yra

virš romios. Taigi sulaukus
144 sv. 130 metų, reik saugotis netuk-
145 sv. jti. Kas sulaukęs 40 metų am- 

aus sveria 40% virš norina-
vieno colio perviršio turi pri-Gio svorio, tas bent aštuone

$549.56. ‘dėti po 4 svarus prie aukš-
Vyšniauskų šeima iš Pitts-.^mū paduotų skaitlinių. Pu

tom, Penna $100,00. į vyzdžiui: vy.as 30-34 metų
Prisiųsta aukii iš Luzerne, amžiaus, 5 pėdų ir 7 colių u- į jaunučiais, taipgi yra pavo- 

Penna $15.00. !&i°> privalo sverti 449 sva- jinga padėtis. Staigus svorio
Federacijos skyrius iš Bal-'rus (1374-3x4=149). nukritimas, inimant kitus sun-

timore, Md. $160,00.
Gerb. kun. J. Lietuvninkas

iš Baltimore, J£d. $100.00,

Balti mofv, to. $Ol 
Gerb, kun. A. Bubinskas iš

Baltimore Md. $25.00.
P. Marcelė Dainelienė iš

Baltimore, Md, $5.00.
P. M. Žemaitienė iš Balti

more, Md. $5.00. '
5 Pp. Kondrotavičiai iš Wor- 
cester, Mass. $50.00. 

Franciškus
$23.00.

Moterims 5 pėdų ūgio:
Metų 15-19, Svoris 112 sv.

20-24,
•25-3S, - Vj,. 

b?
35-29,
40-44,
45-49,

>»

tą metų trumpiau gyvens nei 
privalėtų gyventi.

Peri:lenkas svoris, ypač pas

ptomus, gali reikšti džiovos 
pradžią To reik saugotis. 

Kiekvienam lietuviui pata
lu -ąv. ręJĮkjg-čiais pasisverti, nes 
121 sv, tas daug nekainuoja. I-uuku 

pastebėjus svorio nenormalu
mus, galiniu išvengti ligos ir 
perankstyvos mirties

115 sv.

124 sv. 
128 sv. 
131'šv.

iš Minersville, Penna $50.00. ro Akademijos Rėmėjų drau-
Šv. Pranciškaus parapija 

iš Minersville, Penna $75.00.
(jerb. kun. F. Virmauskas 

Kanapeckas So, Boston, Mass. $25.00.
t Labdarybės dr-ja iš So. 

P. Petronėlė LaurinaitienėBoston, Mass.

ir kur kreipsis, jei ne pas sa
vuosius! Juk josYfcė savo nan-

irie

$25.00.
P. Juozas Gerdžįunas iš 

Chicago, 11.. $212,56.
Auš kalnių šeima iš Miners

ville, Penn. $16.00.
Gerb. kun. M. Daumantas

Sv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Draugija.

Chicagoj prie Motiniško Se
serų Kazimieriečių Namo yra 
susiorganizavusi Šv. Kazimie-

gija, kuri gražiai veikia Cbi- 
cagos parapijose per savo sky
rius ir padeda Seselių reika
lams, kiek' galėdamos. Pra
šome ir laukiame naujų A. K. 
R. skyrių bent tose vietose, 
kur Kazimierietės mokytojau
ja. Ten kur jos dirba, ten tu- 

vri būti atjaustos ir remia
mos. x

Štai, dabar augant Vienuo- 

.(Tąsa ant 4 pusi.)

šies nedarbas kenkia ne tik savininkams, 
bet ir patiems darbininkams; jis yra 
žalingas ir prekybai — pramonei bei vi
suomenės gerovei; o kadangi paprastai 
tas neapsieina be prievartos ir sumišimų, 
tai jis dažnai stumia į pavojų visuome
nės ramybę. Kad ta nelaimė neatsitiktų, 
yra tikslingiau ir naudingiau valstybės 
įstatymais iš anksto pašalinti tas prie
žastis, kurių dėliai- pramatoma kilsiant 
nesusipratimą tarp darbdavių ir darbi
ninkų.
b) Valstybe privalo globoti darbininko 
sielos reikalus ir rūpintis jojo gerove.

Yra daug darbininko reikalų, kuriuos 
valdžia privalo ginti jų visų pirma sie
los gerovę. Kad ir gera ir geistina žmo
gui yra jo gyvybė, tai vistik ji ne galu
tinas jo tikslas, kuriam jis yra gimęs, to
ji gyvyliė tėra kelias, priemonė, pažįstant 
tiesą ir mylint gėrį, sielos gyvenimui 
tobulinti. Siela nešioja savyje Dievo pa
veikslą ir panašį į Jį; joje glūdi toji val
džia, per kurią žmogui įsakyta valdyti 
žemesnius padarus ir padaryti sau nau
dinga visą žemę ir paklusniomis jūra*,

pataukit ant jūros žavių ir dangaus paukš 
čių ir ant visų gyvulių, kurie kruta ant 
ž-eitiės” (Gn. I, 28). Tuo atžvilgiu viri 

'žmonės yra lygūs ir nieku nesiskiria tur- 
’ tingieji nuo biednųjų darbdaviai nuo dar
bininkų, valdytojai nuo valdinių “nes tas 
pats yra visų Viešpats” (Rom, 10, 12). 
Niekam nevalia žmogaus vertės žemini i 
— pats Dievas žmogų valdo su didelč 
pagarba — ir trukdyti siekti tos tobulv- 
1/ės, kuri veda į amžinąjį gyvenimą dan
guje. Žmogus nei pats savo valia negali 
leisti elgtis su savimi priešingai savo įgim 
<*iai, nei gali norėti pavergti savo dva
sią, nes čia kalbama ne apie teises, ku
riomis žmogus savo nuožiūra naudojasi, 
bet apie priedermes Dievui, kurias rei
kia šventai išpildyti. Iš čia seka, kad rei
kia šventai išpildyti. Iš čia seka, kad 
reikia susilaikyti nuo darbų ir užsiėmimą 
šventomis dienomis. Žinoma; čia nemano
mu apie kokį nors didesnį dykinėjimą, 
tuo labiau ne apie tą nedarbą, kurio dau
gelis nori ir kuris tik padeda ištvirkti ir 
pinigus praleisti, bet maitom apie religi
jas pašvęstą poilsį. Su religija sujungtas

darbų ir rūpesnių, kad jis galėtų pagal
voti apie dangaus dalykus ir kad atiduo
tų- Amžinajam Dievui Jani prideramos 
ir tęisingos garbės. Tokia yra šventomis 
dienomis darytinio poilsio esmė ir tiks
las; jį Dievas Sename Įstatyme atskiru į- 
sakymu paliepia; “atsimink, kad švęstum 
sabatos dieną” (Ex. 20, 8). Ir pats savo 
pavyzdžių^ pamokė, skirdadias sau ano 
reikšmingo poilsio, kai sutvėrė žmogų: 
“ilsėjosi septintoje dienoje nuo viso dar
bo, kurį buvo atlikęs”. (Gn. 2, 2).

Kalbant apie žemiškas žniogaus ge
rybes, valstybė privalo visų pirma apgin
ti vargšus darbininkus, nuo gohšų žiau
rumo, kurie nesivaržydami naudoja žilio-L
nes, kaip paprastus daiktus savo pelnui. 
Nei teisybė, nei žmoniškumas neleidžiu 
reikalauti tiek darbo, kad dėl to ir sielų 
silpnėti) ir kūnask dėl per didelio nuosar- 
vio sunyktų. Žmoguje viskas, tai gi ir 
jojo dirbamoji jėga yra apibriėita tam 
tikromis ribomis, kurių negalima per- 
žeugti.

U Pripildykit žemę ir ją pavergkit ir vieš- I poilsis atitraukia žmogų nuo kasdienių (Bus daugiau)
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Iškilmingas Atidarymas Naujo

VYTAUTO PARKO
/Prie 115th St., Tarpe Crawford Ir Cicero Avės. Už Šv. Kazimiero Kapinių.

j

K

V —

* i ' '-X

Parkas Atsidarys 12 Vai. Ryto
IŠKILMĖS PRASIDĖS 2 VALANDA PO PIETŲI v

Bus Iškelta Jungtinių Amerikos Vai- Choras Iš 800 Dainininkų, Komp. 
stybių Ir Lietuvos Vėliavos Benui POCIUI Vadovaujant. Kalbės Įžy- 
Grojant Amerikos Ir Lietuvos Him- mūs Kalbėtojai.

nūs. Dainuos Jungtinis Parapijų

Rungtynes
TARP VYČIŲ CHICAGOS LYGOS 1930 m. ČEMPIONŲ - 

CICEROS 14 KP.‘ IR WEST S1DE 24 KP. TYMŲ.
t t . ■ • * ' , »* ' •5 * J K 1 • z . v '

Naujoj Salėj Gros Modemiška Or- wling Alley, Vaikams Žaismavietė 

kestra. Bus Atidaryta Naujas Bufe- (Playgrounds). 

tas, Naujas Restoranas, Naujas Bo-

INŽANGA 50c Vaikams Atvykusiems Su Tėvais - VELTUI

I

•f II

l

F ♦ M.-
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Jockaus Plėšikų Gaujos 

“Romanas.”

(Pabaiga)

Tada abu pabėgėliai susiti
ko miške ir gyvendavo pas 
Slušuio tėvus arba pas Lukau- 
skus Vaitelių kaime, kur Sluš- 
nys turėjo savo meilužę. Gu- 
Vę apie tai žinią, jsdieija su 
šauliais apsupo Lukauskų na
mus. Čia vėl prasidėjo smar
kus susišaudymas, kurio me
tu Slušnys buvo nukautas. Ja
ckui ir šį kartą pasisekė pas
prukti. Nuo to laiko jisai sla
pstėsi Endriejavo ir Veviržė
nų apylinkėse ir karts nuo 
karto užpuldinėdavo žmones, 
atiminėdamas mažesnes pini
gų sumas ar šiaip ką pagrob
damas. Čia susidėjo su kitu

piplėšti seną altaristą, ką tik 
atkeltą į OtUšlaukę, pas. kurį 
tikėjos rasti mažiausiai bent 
10,000 litų.

Velykų pirmąją dieną Joc
iais su Lengvinu atkeliavo į 
Grušlaukę pas Br. Mikutavi
čių ir, aptarę plėšimo planą, 
išėjo į miestą pasiieškoti sau 
maisto. Tos pačios dienos na
ktį netoli miestelio užėjo vėji- 
n) maitiną ir šalia jo gyvena* 
Ūlą namelį. Įlindę pro langą, 
pasigrobė kepalą velykinio py
rago ir puodą košelynos ir tą

pusgyvę. Apiplėštasis kun. 
Gaigalas pareiškė, kad plėši
kai iš jo išnešė 10,000 litų pi-, 
nigjų, revolverį, šaulio liūdi-' 
jinią, kelis laikrodėlius ir šiaip 
smulkesnių daiktų, vertų dur 
apie 1,000 litų.

“Romano“ galas
Joekus ir Lengvinas — Ta

mošauskas iš kun. Gaigalo nu
ėjo tiesiai į Latviją. Tų pačių 
metų balandžio 23 d. jie' jau 
buvo Liejiojoj ir sustojo pas 
savo draugą Bekerį. Ten jie 
nakvoję pa« prostitutes, gir
tuokliavę su jomis iV '‘poniš
kai” važinė jęsi automobiliais.

Gavusi žinią apie nekvies
tus svečius latvių krim. poli
cija pradėjo juos gaudyti. Jo
ekus buvo areštuotas 1930 m.

NUOŠIRDUS PRAŠYMAS.

visą proviziją nusinešė į kle 
bonijos daržinę, kur skaniai! gegužės 2 d. ryto 3 vai. be-
viską, supaščiavojo ir įšsimie- ! miegant pas prostitutę. Jo
gojo. ! draugas buvo suimtas tuose

pačiuose namuose, tik kitam

(Tąsa nuo 2 pusi.)

lijai, auga ir jos reikalui. 
Reikalingas, kaip jau minėjo
me, hainas Rytuose. Ir tai bū- j 
tinai reikalingas. Dabar lai
kas geras pirkt, nes “real es
tete” atpigęs.

A. R. D., norėdama padėt 
Seselėms ir Rytuose įsigyt 
pastogę, leidžia lotą (dovano
tą p. Bar. Naugžentietiės). Lo
tas gražioj Chicagos daly, 50 
pėdų ‘front’. Bilietėlis — an
ka 25c.

Seselės išsiuntinėjo tuos 
bilietėlius su prašymu savo 
prieteliams, kad paremtų ši 
darbą. Kas nenorėtų loto, jo 
vieton galėtų pasirinkti naują 
1931 Model Ford automobilių.

“DRAUGO” R ADIO

Piknikas
NEDĖLIOJĘ, BIRŽELIO-JUNE 7 D., 1931

VYTAUTO PARKE,
Prie 115, tarp Crawford ir Cicero Avės* už Sv* Kazimiero kapinių
Šiame piknike bus labai įdomus 12-kos seniausių Chicagoje lietuvių kontes-
tas; taipgi bus daug Ir kitokių įvairybių. 
Visus užkviečiame dalyvauti “DRAUGAS.”

SEC

Rytojaus dieną 11 vai., kai
Tad prašome paimant kny

gutes išrenkant auka 25c. už 
kambary. Atvykę į Liepoją bilietelį paremti tą didelį rei- 
Lietuvos krim. policijos valdi- ncs be prfeteliŲ ir ge.
mukai pažino, zkad suimtieji radaril! pagclbo8 negak,s Se. 
yra tie patys plėšikai, kuriuos;^ įvykint to wnmnyn„. 
jie gaudė. Tada jie buvo pttr

plėšiku, Tainošausku-Lenvinu,
ir ūkininku Milių, kuris juos visi žmonės buvo suėję į baž- 
slėpdavo nuo policijos. Bėgy- nyčią melstis, juodu išsirengė 
vendaini sumanė kartą pada- į “žygį”. Pats altarista kun. 
ryti “didesnę medžioklę” ir Gaigalas su šeimininke taip 
apiplėšti turtingesnius apylin- pat buvo išėję į bažnyčią iš
kęs ūkininkus, būtent, Makru- klausy ti sumos, namie buvo li
tą ir Toleikį. Mat, iš vieno sa- kusi tik viena tarnaitė, Jftdvy- - - - - - - , c„ „ Tt, u i—vi i-
vo draugo sužinojo, kad Ma- ga Lukauskaite. Į kiemini ją ) 
kratas gaisro metu išnešęs iš plėšikai atėjo iš priešingų pu- 
degančio kluono dėžutę su šių. Radę vieną tarnaitę, ją, ,
10,000 litų. Kaip tarė, tai), ir “areštavo”, prigrasino tevol- sM° J*“8, J»ck,us 
padarė 1930 m. balandžio 7 d. vėliais, kad tylėtų ir Skubiai 
Tos dienos vakare apie 5 vai. pareikalavo parodyti, kur pa

gabenti į Lietuvą ii* pasodinti Širdingai prašome dftV kar-
kalėjimus, o jų gauja vlslš- *4 pagelbėt mūsų brangioms

ūkininkas J. Makrutas, kuris dėti kun. Gaigalo pinigai. Tai 
savo ūky gyveno vienų vienas, atsakius, kad ji žino, tik kur 
parvažiavo iš Veviržėnų tur- altarista gyvena, plėšikai ją 
gaus. Tik jo šunelis kažin ko nusivedė į kunigo miegamąjį, 
įtartinai unkštė. Tada jis at- 0 patys atplėšė rašomąjį Stft- 
sirakino priemenės duris ir lą, spintas ir susidėjo į kiše- 
buvo beįeinąs į trobą, tik tą-į nius'visus rastus pinigus. Pa
šyk prie jo prišoko du vyrai,1 skiau, jau “apsidirbę,” suma- 
-atrėmė į krūtinę revolverius nė dar “pabaliavoti,” tad iš* 
ir įsakė tylėti. Surišę užpaka- ■ eidami prisikrovė kiek tik til- 
ly rankas, apfkrąustč jo kiše- po visokių valgių. Tai maty
mus ir atėmė 700 litų, kuriuos dama Lukauskaite ėmė balsu 
Makrutas nešiojos su savimi, raudoti sakydama, kad už jų 
o paskui, viską apgrozdę dar darbus ji turės nukentėti. Plė- 
surado vekselių, žiedų, a,ūksi- į šikai buvo tiek mandagūs, kad 
nių pinigų. Nenorint sakyti a- ją ramino kaip tik bemokėda- 
pie 10,000 dėžutę, jis huvo’mi ir galiausiui surištą įkišo 
žiauriai kinkinamas. Paskui jo į kaminą ir uždarė. Už pusva- 
pasigailėjo. Surištom užpaka-• landžio parėjusi iš bažnyčios 
ly rankom įmetė į kamarą ir altaristos šeimininkė ten ją ir 
užrakino, o patys išėjo priedorado visą suodiną ir iš baimės 
pasiėmę'dar 1,700 litų vertės
vekselius, seną pistoninį Sau-' 
tuvą ir svirno rakius.

Apsidirbę su Makrutu, plė-į = 
šikai balandžio 9 d. naktį už
puolė to paties valsčiaus Rui
gių kaimo ūkininką Anicetą 
Toleikj. Įlindę per langą į vi-Į 
dų iš drebančių Toleikių pa-( 
reikalavo pinigų. Tie visus, 
kiek turėjo, tiek ir atidavė? 
Tačiau plėšikai tuo nepasiten-i 
kind ir reikalavo atiduoti pa-Į 
nčeką su auksu. ŠeimininkuiiI
atsakius, kad tokios pančekos! 
jis neturįs ir kad jau atida
vęs visus pinigus, net tūoS, j 
kurie buvo svirne, plėšikai už-j 
nRrino jam ant kaklo virvę ir 
pakabino po balkiu, tačiau pa
skiau paleido, nusivarė Į svir
ną ir užrakino. Išeidami pri
grasino, kad apie “svečius” 
niekam neprasitartų, kitaip 
Žadėjo antrą kartą atsilankę 
viską jialeisti dūmais. Patys 
įsisėdo j Toleikio vežimėlį ir 
išvažiavo. Kitą naktį vežime-.

'lis su pakinktais buvo grąžin-į 
tas, o kumelę atvedę paliko 
šeimininko kieme.

Nuo to laiko plėšikai ėmė 
dar daugiau lėbauti; girtavo, 
valgė, gėrė, nusipirko sau nau- • 
jus kostiumus ir sugalvojo a-

eija džiaugėsi lietuvių katali 
kų veikimu ir maloniai užgy- 
rė Kunigų Vienybės organi- 

rius kun. M. Pankus tą dieną zaeiją Amerikoje, išreikšJa- 
|11 vai. ryte turėjo specialę au-j mas norą matyti visus kuni- 

šioje Vienybėje; lietu-

LIETUVIAI AMERIKOJE

BROOKLYN, N. Y.
Gegužės 6 d. vakare orlai

viu iš Washington’o grįžo ku
nigai N. Pakalnis, M. Pankus,
J. Simonaitis ir J. Jankaus
kas. Jie atliko speciales misi
jas Wasliin.gton’e. Kunigų Vie
nybės Centro pirmininkas kun. [rolę toje akcijoje. Jo Ekscelcn 
N. Pakalnis ir Centro sekreto-

dienciją pas Apaštališkąjį De-igus 
legatą Arkivyk. Fumasoni Bio 
ndi Kunigų Vienybės reikalu. 
Pasikalbėjime lietė apskritai 
lietuvių katalikų akciją Ame
rikoje — ir Kunigų Vienybės

(Tąsa ant 5 pusi.)

PZUTAB EGZAMINAS 

15.00 TIKTAI 15.00

ADVOKATAI

gaujos “romanas” buvo Imig- kingos ir Visagalio maldaus
tas. Į kaltinamųjų suolą alsi- šimteriopo geradariams atly- tik^^ciaust^^^as^koių nėpa 

tyrėlj. VlkMui specialistas, arba pro

savo bendradarbių. Kaltina- Į Su gilia pagarba, 

mąjų daugumas kaltais prisi- Šv. KO. Akad. Rėmėjų Dr-ja.

P. S. Visas aukas, čekiusf- J
bei' money orderius prašome 

, Siųsti tiesiog į šv. Kazimiero 
darbų kalėjime. NukentėjUsij) vienuolynų, Šiuo adresu: 
į teisiną pakviesta iš viso 17
žmonių, o šiaip pasauliečių liu
dininkų 30. “R.”

pažino, nors neigė kai kurias 
kaltinimo smulkmenas. Visi 
jie laikomi Šiaulių sunkiųjų

St. Casimir’ O&nvent,

2601 W. Marąuette Rd., 
Cliicago, III.

SPECIALISTAS 
Taigi Benustminklt, bet eikit

(esoritt, neklaus Jūsų kas Jums kėn 
kla, at kttr skauda, bet pasakys pats 
po pilno išegzaminavimo. Jus su
taupysit laiką Ir pinigus. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradymul žmogaus kenks 
mlngumų.

KUN. K, S. PAULONIS 
KLEBONU. •tu parodė savo .gabumą sėk

mingai vesti didžiausią para- 
Dabartinis Apreiškimo Pan. piją apylinkėje taip dvasiniai, 

Šv. parapijos administrato- ta*P materialiai. Dviejuose me 
rius kun. K. E. Paulonis vys- tuose atnaujintą bažnyčia, 
kupo paskyrimu gegužės 20 klebonija ir mokykla. Dvnsi- 
d., š. ui., tampa pilnateisiu tos nai parapija aukotai pakilus.
parapijos klebonu. Linkime naujam klebonui Die-

Kun. K. E. Paulonis nors vo palaimos ir toliaus dirbti 
tik trys metai kunigu, du Bažnyčiai ir Tėvynei, 
metu administravo Apreiški
mo parapijai, bet trumpu lai-

Mano Radlo — Scopo — Raggl 
X-Ray Roehtfteno Aparatas Ir vl- 
slškas bakterlologlškas ėgėamuiavi 
m&S kraujo atidebgs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
Jus gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gy 
rainas sugryš ums taip kaip buvt 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, Inkstų, odos, kraujo ner
vų, Širdies, rsumatismo, kirminų 
uidegimo Samų, silpnų plaučių krbs 
Jeigu turit kokią užslsenėjusią, Įsi 
kerėjuslą. Chronišką Ilgą, kur) nė 
pasidavė net gabiam Šeimynos gy 
dytojul, neatldėlioklt neatėję pat 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1018

20 W. JACKS0N BLVD.
ArU State Gatvės

Ofiso Valandor" Nuo 10 ryto Iki 
1 po plet. Vakarais nuo 5 iki 7 
Nedėllomls nuo 10 ryto Iki 1

po plet

JOHN B. BORDEN
(John Bagdelunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams Bt. Rm. 2117

Telephone Randolph 672t

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak

Telephone Roosevelt 9090 
Kame: 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9609

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas viduriu leatyje 
Room 2414

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

(Cor. La Bailė and Madlson Sts.) 
Ofiso Tel. STATE 2704; <412

J. P. VVAITCHES
Lietuvos Advokates

r Tl-r -iT,

JUBILIEJINIS

mDAVSMAS

TOKIOS ŽEMOS KAINOS 
DAR NIEKAD NEBU 

VO ISTORIJOJ

DIDELIS PAVASARINIS
PIKNIKAS

— Rengia —

A. L. R. K. Labdaringoji Sąjunga

SiAatoj, Gcgnzes-May 30 d., 1931
VYTAUTO PARKE, 115 gatvė

Prasidės Po Pamaldų Šv. Kazimiero Kapinėse.
Pavasario saulutė jau sušildė šaltų žemelę, l’o žiemos 

šiurkštaus oro džiaugiasi žmonės, kad gali išvažiuoti už 
miesto ir atsigaivinti tyru oru.

Tai Labduriiigoji Sąjungų suteiks jums progos kiloge- 
riausia laiką praleisti smagiausioje vietoje patogioje 
dienoje. VAINIKU DIENOJE, GEGUŽIO 30 1). minios 
žinomų suvažiuoja į Šv. Kazimiero kapines. Taigi tuoj 
po pamaldų kapinėse ten j>at esančiame VYTAUTO 
PARKE įvyks didžiulis šaunus piknikas. Taigi į jus 
broliai ir seserys atsišaukiame ir kviečiame atsilankyti i 
tą pikniką smagiai laiką praleisti ir Labdaringos Sąjun
gos; darbus Įiaremti. •

Štai Lalslnringoji Sąjunga pastotė šv. Kryžiaus ligo
ninę, nupirko ūkį iš 141 akerio, kur hbs pastatyta našlai
čiams ir seneliams prieglaudų. PIKNIKO PELNAS EIS 
MINCTO ŪKIO NAUDAI. /

Piknikas bus puikiausias. Dalyvaus Vyčių baizbolo 
tymas, dalyvaus garsūs ristininkai, bus didelis bazaras, 
kur bus gyvų kiaulių, vištų, žąsų, avių, ančių ir t.t. Ga
lima bus lošti golfą, tenisą ir t.t. Bus traukiami juda
mieji paveikslai. Labdaringoji Sąjunga pasistengs visus 
svečius maloniai priimti ir užganėdinti.

Tai visus širdingai kviečiame į mūsų pikniką. Valdyba. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilįi

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

VVAITCHES BROLiy RAŠTINĖJE
52 B. 107 St. Kampai Miohigaa Avinui

Telefonas Fullman 5960

Real Estete, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs 

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

tkl S vai. kortuose — nuo S liti
Subatomis nuo 9 Iki 9

52 East 107th Street
Kampas Mlchlgan Avė.

Tel. Pullman 6950—namų PulL 6877 ( 
Miesto ofise pagal su tarų

127 N. Dearbom Street
Ketvergals ofisai uždaryti.

81 38

Telephone Dearbortl 0057

F. W. GHERN AUCK AS
ADVOKATAS 

160 North La Šalie Street 
ROOM 1431

Kuo 9:30 Iki 5 vai. vak.

Local Office: 1900 S. UNION AVĖ. 
Tel. Roosevelt- 8710 

Vai., nuo 6 Iki 9 vai. vak. 
(Išskiriant Seredas)

$80.00MES MOKAME CASH 
Ufc LIETUVOS 5% BONUS

Many Ordinai į Lietuvą per Radio tiktai 25 centai 
Paskolos teikiamos ant Rial Estete

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

SSF

A. A. OLIS
ADVOKATAS
U South La Šalie Street 

Room 1701 Tel. Randolph 0381 

Valandos nuo 9 ryt-o Iki B vai. vale. 
8261 S. Ualstcd St Tel. Victory 0582

Valandos — 7 iki 9 vakare 
tltarn., Ketv. ir Bubate* vakare

ŠVEDŲ AMERIKOS LINUOS
Dideli, Modemiški Motorlaiviai

Keleiviams, Paštui ir Prekėms Pervežti

MEWYORK0 BDO8

SPECIALI* EKSKURSIJOS J LIETUVA 
Visos Išplaukia motorlaiviu "ORIP8HOLM"

tieffuAs 29 <L Ekskursija, Amor. Liet. Taut. Federacijos 

Hlricllo 27 <1. Pirma “Jaunuolių Ekskursija" rengia
Amer. Liet. Ekon. Centras.

Liepo* 23 d. Hpectatė Lietuvių Ekskursija.
Kugphielo 19 d. Amerikos Liet. Ekon. Centro Ekskursija

'Platesnių informacijų Ir laivakorčių kreipkitės ] savo 
laivakorčių agentą, ,(tr bet .kurią švedų Amerikos Linijos 
raiune.

8WEDI8H AMERICAN LINE 
181 North Mlchlgan Avenuc, Chlcago, III. j

.21 State St, New York, N. ~Y. 10 State, 8o. Boston^

C. V. CHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas 2221 W. 22nd Street
Telefonas Canal 2552 

Trečiadieniais Ir renktadleolair
vakarais namie pagal sutarti.
6503 So. Campbell Av6nm

Telefonas Repubilc 4499

A. A. S1A KIS
ADVOKATAS 

Ofisas vldurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDO.
77 West Washlngton St.

Cor. Washlngton and Clark 8ta 
Ofiso Tel. Central 2975 

Namų Tel. Hyde Park 2896

Sparton Screen Grid Ra
dio vertės $112.00 tiktai

.............. it • • $^p9s^)O
Day Fan General, Motors 

9 tūbų radio vertės $150
už $49.00

Brunswick radio ir vic- 
trola krūvoje, vertės $200
“ $69.00

1931Pliilco radio ir vietro-
......$79.00

Majestic radio ir vietro- 
la vertės $225 dabar

$88.00
9 tūbų radio ir vietrola 

ver. $2IKI už. $59.00 
9 tūbų Sonora radio ir 

vietrola už $69.00 
Midget Baby (Jranjtadio

,,ž........ $22.50
Naujas grojiklis pianas 

verta $450 $98.00
Geri player pianai, varto

ti l’o .. $48.00
2 šmotų Moliai r parlor 

setai po .. $55.00
3 šmotų parlor setai

po ... $49.00
9x12 karpetai po

$18.00
Rankinės viktrolos, geros 

vežtis į Lietuvą ir pikniką 
vertės $25 $15.00

JOS. F. BUDRU,
Ine.

3417-21 S. HALSTED ST.
Chicago, III.

Tel. Boulevard 4705

WCFL Lietuvių progra
mai nedėliomis nuo 1 iki 2 
vai. po piet. WHFC Ketver- 
gais nuo 7 iki 8 vai. vakare.



t

Šeštadienis, Geg. 16 d., 1931 DRAUGAS

LIETUVIAI AMERIKOJE
BROOKLYN, n. y.

(Tąsa iš 4 pusi.) 
viai gavo jo pa lai minimi} ka
talikų akcijai.

Tuo laiku kun. J. Simonai
tis ir kun. J. Janka uskas atsi
lankė Georgetown Universite
te, šalo Wiashingt»ne, pas 
kun. Walsli, S. J. ir užkvietė 
kun. profesorių į vysk. Petro 
Bučio, M. I. C. vakarienę, bir
želio 7 d., Hotel New Yorker. 
Kun. AValsli, S. J. maloniai su
tiko atvykti irprakalbėti į 
lietuvius.

Po pietų visi kunigai atsi
lankė pas Liet. Ministerį Bro
nių K. Baluti.

X Gegužio 17 d. per sutna 
pp. A. Šiusai gaus palaimini
mų. iš priežasties sidabrinių 
vertybinio gyvenimo sukaktu
vių. Sveikiname Šiusus ir visų 
Šeimynų.

X Kotrina Sriubienė laimė 
jus pirmų ”Draugo” kontes- 
te dovanų, geg. 14 d. jau iš
vyko Lietuvon. Ji vadovau
ja “Draugo” ekskursijai. Su 
ta ekskursija iš Ciceros į Lie- 
tuvų išvažiavo taipgi p-lė

BASEBALL GAME TURNS 
INTO SWIM MEET.

North Side Ties Gary. Mar- 
ąuette, S. Chicago — Rain.

Lašt Sunday the baseball 
teams ehcountered miserable

Andrejauskaitė ir p. Griga-įweafĮler> An intermittent dri- 
liunas. Po atostogų visi grįš * zzje> occasionally assuming 
j Cicero. Laimingos kelionės. yie proportions of a shower, 

X Visi ciceriečiai tik kai- j resulted in the postponement 
ha, tik šneka apie savo para- of One gante and was

KENOSHA, WIS,
Mūsų Padangėje.

Pavasaris sužadina 
gamtų. Mūsų valstijoj
yra sakoma: “Wisconsin no-

visą,

pijos metinį piknikų, kuris 
įvyks gegužės 31 dienų, nau
jame Vytauto parke, ant 115 
gatvės, tarpe Crawford ir Ci
cero Avė. Tame palup. pik- 
hike bus išdalinta $500.00 do-

visij vanų. Už kų tos dovanos bus 
dalinamos, praneš pats klebo
nas.ted for beautiful sceneries”.

Vyčiai paskutinį šį pavftsa- j Kurie iš anksto perka tikie-
rį šokių vakarą rengia šeš- ĮįUS) tie turės geriausios pro- 
tadienyje, gegužios m. 16 d.,ĮgOS gavimui dovanų.
8:30 vai. vak.,‘Šv. Petro pa
rapijos salėje.

Jaunime, čia yra geriausia 
proga sueiti ir linksmai laiką 
praleisti. Čia Visi lietuviai su
eis pasilinksminti. '

Muzika bus ta, kuri yra ži
noma visam mieste geriausia.
Tikrai ji visus patenkins.<

Pavasari?.

Sekmadienyje, gegužės 17 
d., nuo 4 — 6 vai. ir 7—9 vai. 
vakare, dvejais atvejais, balt- 
gudžių par. salėj, 4304į — 17 
avė., bus baltgudžių įdomus 
koncertas ir baletas, į kurį ir 
lietuviai yra užprašomi. Pro
gramų pildo garsi T. Čuniko 
trupa.

Šįmet Šv. Antano parap. 
piknike, gegužės 31 d., bus ry 
tų kumštininkai, ristikaf, ma
lkai ir drutuoliai.

X Buck Jonės orkestrą ora- 
laiviu parsiveža visus savo 
instrumentus iš Lietuvos, juos 
pirmu syk vartos Šv. Anta
no parap. piknike.

X Praeitame sekmadienyje 
buvo Motinų Diena. Mūsų 
bažnyčioje motinų susirinko 

labai daug.

principai cause of liaving tlm 
otlier conclude in a tie. Both 
tliese ganies \vill be played 
off at the ehd of the season.

The North Side teath, opti- 
mistical in hftture, įjottffteyei? 
to Gary and piayed the re- 
gūlation nirae innings with 
no further gain to evidence 
its efforts thah added practi- 
ce derived from playing. In 
the first inning of the game 
the North Side pitclier was

very effective in liitting the 
bats of the Gary team. In. 
l'act he was so successful tbat 
Gary compiacently scored 
four times before manager 
Manstavich got the brilliant 
idea, (so he later stated) that 
bis team might do better with 

another piteher. Six runs 
were scored before Gary was 
fįnally retired. When ‘Slim’ 

-he'Adomaitis weflt in the Gary 
boys were hėld scoreless the 
reafter for f i Vfe innings, Whp- 
reas North Side scored sis ti
mes to even the count.

players swam around in the 
lakęs wliich bftd fotmed in 
center field. At one stage of 
the game, Pažėra of Gary, step 
ped back first base and 
found himself in water up to 
bis neck. Ile climbed out qui- 
te easily, then to show bis' 
virillty he grabbed a row' 
boat and stole second base.

Another lumiuary in t bis 
liectic encounter was ‘Pep’ 
Kaminskas, viltose liome run 
and three bagger aided Lis 
team in. tying Gary. In going 
around the bases he entployod

the breast stroke to get to cause of darkness, and also 
first, then got into a canoe to because some of the Gary boys 
round second, and on rea-
cliing third, used the Crawl 
stroke to swim to the liome 
pi a te.

Principally because of some 
‘sloppy’ base running, both in 
the literai and actual sei.se, 
the Gary team practically lošt 
tliis game. After acąuiring 
a comfortable margin of six 
runs in the first inning tliey 
sliould have easily defeated 
North Side. The game was 
called in the ninth inning be-

couldn’t swim. The fina! sto
re was 10 to 10. Beter luck 
and less rain the next timė 
you two meet.

GAMĖS FOR T0M0RR0W.

Providence at Gary, Tolles- 
ton Park, 15th and Taney, 2 
P. M.

North Side at So. Chicago, 
Bessmer Park,, SOtli and So. 
Chicago, Avė., 2 P. M.

Marąuettc dravrs Bye.

METME ATSKUTA
Afteb the first three innings 

the constant downpour of 
rain changed the playing dia- 
mond into a field of mud. To 
ward the seventh inning the 
players were pretty well soa- 
ked yet they batiled in, obli- 
vious of all elsc except vic- 
tory. Between innings the

gos kuopos, skaitlingas būrys surengė gražų “Bunco
motinų atvyko iš Chicagos 
Town of Lake, West Side, 18 
Str. ir kitų kolonijų.

M. S. Chicagos Apskričio 
Dvasios vadas kun. Vaičiūnas 
laikė iškilmingas Mišias ir 
pasakė gražų motinoms pri
taikintų pamokslų.

Po Mišių parap, salėj bu-
v o pusryčiai, o Vakar e Mo- 

Be vietinės Moterų Sųjun- terų Sųjungos vietinė kuopaBHBasBHBH

ty” su programa ir užkan
džiu motinoms pagerbti.

Motinų Dienoje Šv. Antano 
bažnyčioje daugybė žmonių, 
ypač jaunimo, ėjo prie Šv. 
Komunijos. Net trys kunigai 
turėjo šv. Komunijų dalinti.

Sesėlės Kazitfiierietės Moti
nų Dienai labai dailiai alto
rius papuošė. Ačiū joms!

a

2342 So. Leavitt $t„ Chicago, III
Raportas Stovio Metais, Pasibaigusiais Gruodžio 31, 1930

ASSETS

Loans on real estate .......... $494,450.00
Loans on stock ..................... 10,340.00
Interest ąccrued and unpaid 1,085.40
InStallinents on stock due

and unpaid ...............  13,120.08
Real estate, Master’s deed .. 4,621.50
Real estate, Master’s cer-

,.j tifikąte ............... ............. 3,066.41
Taxes and insurances prern-

iums adVaticed .............. 220.03
Fūrniture and fixtures ___ " 278.00
Cash on hand »'................... 7,042.49

LIABILITIES

lnstallinents paid in on stock $318,100.42
Installments paid in advance 5,564.87
lnstallinents due and nnpaid 13,120.08
Prepaid stock-Class “D”___ 50,662.50
Paid up stock-Class “E” .... 70,850.00
Contingent fund ..................... 20,523.00

51,582.14 
537.28 

,283.62

Profits—divided .. 
Profits—undivided 
Interest reserved ,

CICERO, ILL,
Radio AZ.

X Trečiadienio rytų, Sv. 
Antano bažnyčioje iškilmte- 
gai palaidota J. Karpų vie
nintelė dukrelė Juozapina.

Laidotuvėse dalyvavo visi 
trys mūsų parapijos kunigai, 
penki vargoninihkai ir dau
gybė žmonių.

Karpų šeimyna yra seni Ci
ceros gyventojai. Visur prie 
visų gerų darbų prisideda, to
dėl ir juos žmonės atjautė ją 
liūdnose valandose.

A. a. Juozapina Karpiutė 
šįmet baigė Šv. Antano pa
rapijos mokyklų. Tat laidotu
vėse dalyvavo ir visi moky

klos vaikučiai, pindami ve
lionei dvasinį vainikų — pri
imdami Šv. Komunijų.

A. a. Juozapina mirė tuoj 
po operacijos ant apendiko.

Musų visos radio stotys 
reiškia gilios ir širdingos už
uojautos Karpų šeimynai.

X Mūsų miesto Įtolicinin- 
kas K. Kakanauskas šio šeš
tadienio rytų susituoks su 
Magdele na Daineliene.

Sveikiname ir linkime Kn- 
zimieriu ir jo sužiedotinei lai
mingos kloties.

X Gegužio 17 d., 7:30 mi
šiose, mūsų Šv. Antano baž
nyčioje bus vaikučių pirmoji 
Komunija.

Diena Po Dienai
Metai Po Metų

TOTAL ASSETS .............. $534,223.91 TOTAL LIABILITIES .. $334,223.91

KECEIPTS

Cash in bands at beginning of
year ................................ $ 11,815.44

Installments ....».................... 132,157.98
Paid-up stock-Class “E” 
Prepaid stock-Class “ D ”

64,500.00
21,750.00

Ir per virš ketvirtų šimtmečio dalį pirmutinis rūpestis 
bilc kokioj šio banko transakcijoj buvo tai atsižvelgti į sau
gumų pinigų, kuriuos depozitoriai pasideda į šių įstaigų. 
Visad atsargiai veikiant, išaugo šis stiprus bankas ir laimėta 
daugiau kaip 50,(XX) kostumerių.

Bile vienas iš šių lietuvių maloniai jums patarnaus, kada 

atsilankysite į mūsų bankų: Sedemka, YagmirtftS, Rymkevi- 

čius, Žabelio, Mickewicz, Lūurinavičia, Adomavičia lt Ltttt- 
caitė.

II I ŠĮ batiką VALDŽIA paside

da savo spedjaUus fondus.
II

Peoples J^utional 'Bank
and 'Jrust Compamj 

of Chicago
<7TH STREBT AND AsHLANb AVENUE

O«ml žinomas bankas tarpe lietuvių visoj 
Amerikoj tavo stiprumu ir geru patarnavimu.

Susivienijęs su National jįepublic Bancorporation

Interest .................................. 31,465.02
Premiums...........
Membership fees 
Transfer fees ...

700.25

561.87

12.50

520.70

134,680.00

I ^1

l-Fines ....................................
Loans repakl on real estate..
Loans repald on stock.......... . 22,235.00
Takos and Insurance premiums 368.65
Bills payable ..............................................  38,000.0)

Accounts ltecelvable ... *___ “ 742.00
Contingent Fund...................... 500.00

DISBURSEMENTS

Loans on real estate............. $ 63,250.00
Loans on stock . <. 15,285.00
Installments on stock withdrawn

and matured ................. 175,020.60
Prepaid stock-Class “D” .... 19,500.00
Paid-up stock-Class “E” .... 64,550.00
Interest or profit on stock with-

drawn and matured .... 24,726.02
Taxes and insurance premiums .

advanced .................   417.28
Bills payable ........................ 70,000.00
Accounts Receivable............. 3,066.41
Interest on Bills Payable, aml

paid-up and prepaid stock 10,686.08
Contingent fund .. .................. 500.00
Expenses — general.........  654.81
Expeilses — saluries............. 3,168.50
ExpenSes — postage and print-

ing ...................................
Cash on hand .. .......................

142.16
7,042.49

TOTAL RECEil*TS $460,009.41 TOTAL DISBURSEMENTS $4(50,009.41

VALDYBA:

MIKE JASNAUSKAB, president 
JOHN GRIGAS, vice-president 
S. A. BZYMKWWICB, treasurer

JUSTTN MACKIFAVICH, secretary 
1IELEN MACKIFAVICH, ass’t-secretary

DIREKTORIAI:

MIKE J'ASNAUSKAS 
• JOHN GRIGAS 
S. A. SZYMKIEWICZ 
JUSTIN MACKIEMHCH 
JOHN KRŪMAS

JOHN KROTKAS 
ADAM, BARTUS 
DEONIZAS JANKFAVICZ 
JOSEPH KAMINSKAS

r
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WEST SIDE ŽINIOS.

X Išlydint iš AVestsidės a. 
Adelę Katkevičienę Aušros 
irtų bažnyčioje buvo atlai
dos dvejos šv. Mišios. Kun.

M&čiulionis pasakė gražų 
mokslų. Ruseekų šeimyna 
kojo dvasinį bukietų šv. 
šias už mirusių. Buvo daug 
lydovų, kurie atminčiai a. 
Adelės kieliko atnaujinimui 
aukojo $7:75.
X Arkivyskupijos Labda
rė prisiuntė labai gražius 

gailestingumo raginan- 
is atsišaukimus, kurie baž- 
čioje drauge su rinkliavos 
keliais dalinami visiems ka-i
ikams.
X Aušros Vartų parapijos 
mitetų J. E. vyskupo Bu- 

sutikimo komisija apskai- 
kad bažnyčioje per rengia

mų celebrų suoluose galės 
sti 880 asmenų ir, kad 
dar bus galima 1 sėdynių

statyti ekstra.
X Ryt Westsidės draugijų 

iotiniai keliauja į Akade- 
os Rėmėjų Dviliktųjį Sei- 

kuris prasidės su suma
. Kazimiero Vienuolyno /ko
kčioje.

Chrysler De Luxe 8
PIRMAS PARODYMAS GEGUŽĖS 16,1931 m.

Naujo CHRYSLER De LUXE 8, antras modelis ]>agal Chrysler Tinperial. Negirdė
tos progos žmonėms, kurie ieško ir nori pirkt automobilį šiandie. Kaina žema, išlygos 
lengvos, automobiliai gražiausi, stipriausi ir puikiausi visų išdirbysčių.

Kviečiame visus pamatyti ir pasivažinėti tais puikiais .CHRYSLER automobiliais, 
tuomet suprasit kodėl visi žmonės perka Chrysler automobilius. Kainos P. O. B.

ANT

B5E

CHRYSLER 
DE LUXE8
$1 565.oo

CHRYSLER 
6NEW 

i.oo

CHRYSLER
IMPERIAL
$2745.oo

PLYMOUTH 

.oo

M. J. KIRAS MOTOR SALES, Ine.
< Chicago, III. Tel. Calumet 4589

RAKANDŲ, RADIO, KAURŲ, PEČIŲ
Ir Visy Kitų Namam Reikmenų 

DABAR YRA SRJLIJAMA ABIEJOSE

Peoples Furniture Co. Krautuvėse
3207-09 So Halsted St.

"■■fr "-"fr- '■ 1

gė programų motinoms pagerb racijos jau grįžo iš Šv. Kry- tauto draugija laikys mėnesi- 
ti. Viskas gražiai pavyko. žiaus ligoninės. Sveiksta. nį susirinkimų sekmadieny,

10 d. p. S. 
pakrikštijo

S.

RADIO ŽŽŽ.

Town of Lake. — Geg. 10 
parap. salėje N. P. P. Šv. 

įergaičių sodalicija suren-

X Gej
Paukštai pakrikštijo sūnų . . , .G . r / susirinkimai
Ernestas Vivianas. Kūmais 
buvo p. Šniurevičia ir J. Lu
košienė. Ponai Paukštai iškėlė 
didelę krikštynų puotų, ku-( 
rioj dalyvavo apie pora 
šimtų svečių,

X Jau praplito po Town 
of Lake Šv. Kryžiaus parap. 
pikniko tikietai. Piknikas bus 
Cliernausko darže, birž. 141 P 
d.

X Labdarių Sų-gos 1 kuopa 
rengia bazarėlį šv. Kryžiaus 
parap. salėje geg. 21, 22 ir 
23 d.

X Ponai Vaišvilai, kompa
nijoj su K. Lauraičių atidarė 
gardžių gėrimėlių ir saldžių 
košelių užeigų, 4513 S. AVood 
St., arba p. Daukšo name.
Kas tik užeina, tam patinka 
užeiga ir patarnavimas.

XH. Šerauskaitė po ope-!

X Sekm., geg. 17 d. bus 
Šv. Kazimiero 

L. K., Šv. Pranciškos Rym. ir 
Šv. Elzbietos draugijų.

PRANEŠIMAI
Bridgeport. — D.'L. K. Vy-

gegužės 17 d., 12 vai. dienų', 
Chicago Lietuvių Auditorijos 
svet.

Nariai būtinai dalyvai.kito, 
nes turime svarbių reikalų 
svarstyti. Taipgi, kurie pasi
likę mokesčiu, būtinai ap
simokėkite, nes liksite - iš
braukti. P. K., nut. rašt.

Aukštos Rūšies Prekės
DIDŽIAUSIAS PASIRINKIMAS

' ŽEMIAUSIOS KAINOS
ŽMOGAUS ATMINTYJE!

Būkite Peoples Krautuvėse šiandieną, Pirmadienyje, Antradienyje, arba Tre
čiadienyje. — Nes šis išpardavimas užsibaigs GEGUŽES 20 tą DIENĄ!

3E
VICTOR kombinacijos radio 
su gramafonu 1931 mados 
parsiduoda dar už mažiaus 
kaip pusę kainos. Mados 57 
su tūbom ver
tas $306 už $148
Naujausias šių metų mados 
modelis 17 su tūbom ir vis
kuo tikra 'kaina
yra $190 dabar

MOHAIR PARLOR SETAI, yvebbcd 
konstrukcijos, naujausios mados, pa
sirinkimas skirtingų spalvų. 2 šmo
tai, sofa ir ane katras krėslas. Pa
sirinkimas skirtingų spalvų, vertė 
virš $100 išparda
vimo kaina tik $64.50

NAUJAUSIO padarymo su 
Pentode tūba Midget radio

pilnai Jrengti bu tūbom ver
ti iki $60.00, kaipo Jubilie
jaus spe-

cialė už

Geriausia Apsauga

MIK0LAS BIKULČIUS
mirė gegužio 13, lz9$l m. 7:40 
vai. vak. 39 mėty amžiaus. Ki
to iš Ežerenų Apskričio, Salukų 
Parap., Plovėjų Kaimo. Ameri
koje iSgyveoo 21 metų.

Paliko dideliame nuliudirne 
moterj Oną. po tėvais Dobra- 
valskaitė, 4 pusbrolius Petrų, 
Mikolą, Pranciškų ir Ignacą. 
Visokavičius ir pusbroli Miko
lą Alkimavičią ir gimines, o 
Lietuvoj motiną Grasildą, 2 
broliu, 2 seseri.

Kūnas pašarvotas 7132 So. 
Talman Avė. Laidotuvės įvyks 
panedėly gegužio 18. Iš namų 
8 vai. bus atlydėtas J Gimimo 
Panelės šv. par. bažnyčią, ku
rioj jvyks gedulingos pamaldos 
Ui velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas Į šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugūs ir pažjstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
(Moteris Pusbroliai ir Giminės 

lotuvė.ms patarnauja grab.
Zudeikis Tel. Yards 1741

Atydžiai skaitykite biznie
rių garsinamus bargenus 
ir įvairius išpardavimus.

Kurių jus galite rasti savo pinigams yra 
tai depozituoti juos į tokį bankų, kurs yra 
žinomas, kaipo pastovus ir stiprus.

Šis bankas vis augo ir metai po metų da
rėsi vis labiau pa siti ketinąs. Viršininkai ir 
darbininkai savo darbų žino. Daugelis jų 
kalba jūsų kalbų. Visi pagelbės jums išrišti 
jūsų finansinius klausimus ir prietelingAi 
tarnaus, jei pradėsi sųskaitų šiame stipria
me draugingame banke.

Laide
įudeil

2 METŲ SUKAKTUVES

PRANCIŠKUS
STASULIS

Aluoml visiems primename 
pie Jo mirties 2 metų sukak-
tlvee.

Netikėta mirtimi mirė gegu
te 14, 1929. Buvo sulaukęs
R metų amžiaus, nevedęs. Pa
iko dideliame nubudime daug 
raugų ir pažįstamų. Buvo ki
ls iž Tauragės Apskr.
š| atminimą daro nabašninko 

iraugas.
y Antanai, Lukošių*.

JURGIS NAKV0SAS
Mirė gegužės 15 d., 1931 m.. 
10:45 vai. ryto, 56 metų am
žiaus. Kilo iš Panevėžio apskr., 
ir parap.. Oželių kaimo. Ameri
koje išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliudirne 
moterj Eleną po tėvais Klvllai- 
tė, 4 dukteris: Valeriją, Oną, 
Kotriną ir Pauliną; vienų sū
nų Antaną, pusseserę Kotriną 
Endriškevičienę, pusbroli Joną 
Nakvosą, o Lietuvoj 3 brolius, 
3 seseris Ir gimines. Velionis 
buvo narys šv. Antano dr-jos.

Kūnas pašarvotas 1817 Ruble 
st. Laidotuvės (vyks panedėly, 
gegužės 18 d., iš namų 8:30 
vai. bus atlydėtas } Dievo Ap- 
veizdos parap. bažnyčią, kurioj 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas J Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visua 
gimines, draugus-ges Ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai- 
dotuvėset

Ndludę: Mloteris, Dukterys,
Sūnūs ir Giminės.

laidotuvėms patarnauja gra- 
borius S. M. Skudas. Telefonas 
Roosevelt 7532.

Central^^^Bank.
ATRUSTCOMPANY 

1110 Vfert M* Street 
A State Bank ACkarinjHaaeBank

Valstijinis Bankas Biržos Bankas

Telefonas BOULEVARD 4600

KLAIPEDON

3-jų Žvaklh ant grindų pa
statomos lempos kaip paro
dyta, parsiduoda dar už nie
kuomet ne-
girdėtą kalną

7 šmotų VALGOMO KAMBARIO se
tai veik už pusę kainos, šis dailus ir 
stambios išvaizdos setas, 6 kėdės ir 
padidinantis su automatiškai sulauk
siančia lenta stalas, vertas $95.00, 
sumažinta kaina
už .... $49.75

$225.00 Vertės Nauji Bruns- 
wick kombinacijos radio su 
gramafonu už mažiau pusę 
kainos be C)C> 
tūbų tik

Grojikliai pianai, grajina ge

rai ir gražiai atrodo, veik 

kaip nauji, su rolėm, suole

liu ir nu
vežimu tik$55.00

MIEGAMŲ KAMBARIŲ SETAI nau
jausio padarymo gražiausios mados, 
kamoda, lova ir šeforettas, 3 Šmotai 
verti $135.00, šia- gfr f* q ■■ p- 
me išpardavime

Naujos Mados tvirta, graži, 
ir pilnai gvarantuota Prln- 
cess plovyklė, verta $120.00, 
tik per šj išpardavimą

“* $66.00

Reumatizmas sausgėla
Nealkankykit* savęs skaua- 

mals. Reumatizmu, Sausgėle. I 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu | 
— raumenų tukimu: nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ' 
Ir dažnai ant patalo paguldo. |

CAP8ICO COMFOUND mo- į 
stls lengvai prašalina virSml-

I nėta Ilgas; mums šiandie dau- ' 
gybė žmonių siunčia padėka- I

' vones pasveikę. Kaina 50c per . 
I paštą 65c arba dvi ui 51.09.
| Knyga; “ŠALTINIS 8VEI- 1

KATOS" augalais gydytiss. kai- I 
* na 50 centų. |

' Jusliu Kulis I
I
( 8250 SO. HALSTED ST. I

Chicago, III. I
!«■■■■■■■■■■■

SKANDINAVŲ—AMERIKOS LINIJA
ATLANKYKIME LIETUVĄ

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

Lietuvių F. JT. Suslv. Amerikoje 
Pirmoje Ekskursiją 

Gegulės — May 2» d.
laivu “FREDERTK VIU”

Linksmiausia Vyčių Ekskursija 
Tiesiog | Klaipėda 

laivu “HELUG OLAV” 
Birželio — .Tune « d.

Amerikos Lietuvių Jaunuoliu Ekskursijas, 
Rengia

Amerikos IJetuvių Ekonominis Centras 
Liepoe — Jnly 3 d. Ialvn “FREDERIK VIII” 
Llepoe* — July 25 d. laivu “UNITED SfTATES” 
Lietuvių Laivakorčių Agentams Kooperuojant

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

Įvairumų ir malonumų dėl tų kurte dalyvaus ekskursijoje. 
Relkaauktte Nuo Savo Agento Laivakortės ant 

Lietuvos Paštų Valdybos Kbntragento Paštui Volioti 
27 WTiltrtiall Street, New York City 

248 Wasliington St., Boston, Mass. HM) La Baile St, Chicago, m.
M8 St. Antolne St., Montreal, Que..

Naujos mados Standard pa-
_ NAUJAUSIAI Išrasti gpringąų matra-

darymo pilnai porceliuotl Grindų uždangalai parsiduoda pi-
buffet mados gesintai pe- giai. 9x12 Felt base gražių apnl- Slinmons lšdirbystės tik po $16.75
čiai, verti veik du sykiu vų 'r P*eS'mo P° ................. 84.85 Kitokių Išdirbysčių parsiduoda tik

9x12 Felt base naujo piešimo z

$69.50 S3.98 $12.00Mos kai 
nos po P®

TzENGVŪS ISMOKftJTMIAI SUTEIKIAMA REIKALAUJANTIEMS
Krautuvės Atviros, Antradienio, Ketvirtadienio ir šeštadienio Vakarais. 

Didžiausios Lietuvių ^Krautuvės, Saiiffinusia Vieta Lankyti.,

svtfl

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St.
Cor. Riehmond St. Cor. M&plevood Avė.

TEL. LAFAYETTE 3171 TEL. HEMLOCK 8400

g
H
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ŠV. JURGIO LIETUVIŲ PAR. ORKESTRĄ SU SAVO 
KOMPOZ. A. POCIUM.

VEDĖJU Išvažiavimo koniisijon Įėjo 
vaidybos įtariai; pp. H. Ned
varienė, B. Bytautienė, U. 
Gudienė, L Gedvilienė (išva
duotoja nuturimų raštininkės) 
ir p. Ručinskienė mūsų vei
kli sujungiate.

1 kp. didžiuojasi savo vei
kėjomis ir narėmis. Štai, pav. 
lkud ir p. B. Balienė. Jį visoms • 
pramogoms bilietų daugiausiai' 
iŠĮšrduodtt. Ji dovanų visuo-’ 
met duoda. Kuopos susirinki-! 
mus regulariai lanko nors ir į 
toliau gyvendama; be to, nie-' 
kad neatsisako įeit į komi-'

DAKTARAI:
Tel. Canal 6764

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias Ir chroniškas li^<vu 
vyrų, uioiorų ir valkų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis ir seredomle tik 
lškalno susitarus

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Ši orkestrą laimėjo trečių dovanų Cbicagos vyskupijos 
parapijinių mokyklų orkestrų konteste. Jaunuolių orkestrą 
dar geriau galėtų pasirodyti, jei daugiau ištekliaus butų. J. 
M. pralotas kur.. M. L. Krušas ir orkestrus vedėjas p. A. Po
cius rūpinasi, kad ši orkestrą kiltų ir bujotų. Todėl sekma
dienį gegužio 17 d. Šv. Jurgio par. salėj įvyks šios pasižymė
jusios orkestros koncertas. Pelnas eis įsitaisymui goresnių 
instrumentų. Reikia tikėtis, kad bridgeportiečiai skaitlingai 
atsilankys pasigrožėti jaunuolių gražiu koncertu ir parems 
jų pastangas tobulintis muzikoj.

/

/

C H I C A G O J E
MOTERŲ SĄ-GOS 1 KPS. 

DARBUOTĖ.

Bridgeport. — Gegužės 12 
d. įvyko M. S. 1 kps. susirin
kimas, kuris buvo, kaip vi- į 
suomet, skaitlingas, gyvas ir 
gražiais nutarimais pasižymė
jęs.

Ponia 11. Nedvarienė, kuo
pos pirm., išdavė raportų, kąr 
tu su buvusia komisija “bun- 
co partv”, kuri įvyko balan
džio 22 d. “Bunco party” pil
nai nusisekė, pelno liko; ko
misija visoms gražiai dėkojo 
už pasidarbavimų.

Atstovės į A. R. D. Seimų.

Priimtas kvietimas į A. R. 
D. Seimų. Atstovės: kuopos 
pirm. p. H. Nedvarienė, taip
gi pp. B, Balienė, Z. Mikšie
nė, Ručinskienė ir S. Bučienė. 
Kuopa siųs dovanų seimui, 
kaip kas met, nors mūsų kuo
pa jau yra sumokėjus $100.00 
ir turi garbės būti ‘‘amžina 
narė” A. R. D. Poni B. Ba-

PADĖKA

lienė nuo savęs prie kuopos 
aukos pridėjo dar $5.00, kad 
pirma kp. visuomet būtų “pir
ma” — ir tai ne žodžiu, bet 

į darbu ir pavyzdžiu.

Nauji nutarimai.

sijų ir darbuotis gražioj sn-' Tel- Dcarbom įsss 
turtinėj. Tokios narės, tai tik
ini puošia visų kuopų. Tokios 
ir gerbiamos mūsų kuopoj.

* Naujos narės.

Mūsų kuopa pasirenka na 
les. Mes tikime į “kokybę”) 
nei “kiekybę.” (Quality not j 
ųuantity tliat matters...) 
Štai, su džiaugsmu sutikta 
p-lė V. Galnaitė, A. R. D. 
Centro rašt., ir pasižymėjusi 
idėjiniu draugijų veikėja ku
ri mūsų kuopon persikėlė iš 
21 kp. Mat, p-lė Galnaitė mū
sų kolonijoj išgyveno jau 3 
metai. Išsibaigė jos “viza 
tad ir džiaugiamės 
taip inteligentiškos ir ga
bios pajėgos savo kuopon.

Poni Jos. Šaltenas perstatė 
naujų narę, žinomo bjznie- 
riaus žmonų, p. Josepliinę A- 
leksienę. Welcome.

“Sočiai meeting.”

OR. BENJ. W. MACH,
LE.YnsTAS»

Suite 1920 The Plttsfield Bldg.
E. WASH1NGTON ST.55

JOSEFINOS KARPIUTĖS
Laidotuvių dalyviams.

Gerasis Dievas pašaukė musų dukrelę Juoaafinų 
staiga. Jus visi brangieji, kurie dalyvavote laidotuvė
se, važiavote į kapus, ir aplankėte mus namuose dė
kingi esame.

Širdingai (lekuojame gerb. klebonui Vaieuniui, a- 
biein kunigėliams, kun. M. Švarlįui ir kun. F, Juške
vičiui ir kun. Valančiui už gražias pamaldas bažny
čioje, ant kapinių ir už gražius pamokslus, Seselėms 
Kazimierietėms už dalyvavimų laidotuvėse ir atsi
lankymų į namus su vaikeliais, mokyklos vaikeliams, 
grabnešiams, vargonininkams, p. Mondeikai, Pociui, 
Brazaičiui, Daukšai, Saboniui ir Gaubiui, kurie taip 
gražiai pagiedojo.

Visiems, kurie važiavo į kapus, dalyvavo bažny
čioje ir priėmė Šv. Komunijų už musų dukrelės Juo- 
zafinos vėlę. Visiems, kurie ir nedalyvavo, bet dva
sioje buvo su mumis.

Tegul Dievas Jums brangieji šimteriopai užmo
ka už jūsų mums liūdesio valandose prielankumų ir 
patarnavimų.

Ačiū graboriui Eudeikiui už gerų patarnavimų. 
Ačių Dievui už gražų ir tyrų orų laidotuvių dienoje.

Jums visiems dėkingi
Juozapas, Ona ir Juozapas Jr., Karpai.

h
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MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ
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AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ | 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų 

Į patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingaB.

J. F. EUDEIK1S 8c CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

DR. J. J. KŪWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W.63 Street
Kertė So. West«rn Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt Si 

Tel. Ganai 2339
Valandos 2-4 po pietų ir 7-9 v » 

Nedėlioj pagal susitarimą

Tei. Lafayette 6793

DR. A. J. JAVūlS
Vai.: 3 iki b po pietų, 7 iki » «a.

Office: 4459 S. Califoruia A v • 
Nedalioje pagal sutarų.

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stevvąrt 819t

DR. H. BARTOM
SVARBI ŽINUTĖ n i ♦ • «Gydytojas ir Chirurgas

DR. M. T. STRIKOL’IS 6558 so- HALSTED street
Vai.; 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Lietuvis Gydytojas ir Chi-----------------------------------------
rurgas perkėlė savo ofisus į Ofiso Bouievard 6913

• . , zczk o Kes- Kenwood 5107naujų vietų po nuin. 4b45 S.
Ashland Ava. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Bouievard 7820. Na
mai: 6641 So. Albany Avė.,
Tel. Prospect 1930.

Telefonas Grovehill 8262

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 13 vai. ryto. Nuo 1 vąi.— 
4 ir 6:30 iki 8 vai. vakare. 

Šaradomis nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedėliomis pagal sutarti.

Ofiso Tel. Victory 6893

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po piet. 7-8 vak. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10-12

Tel. Prospect 1157

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

Vai.: 3-4; 7-8 vai. vali. Ned. 11-12 d.

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wcntworth 3000-

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

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

Phone Lafayette 9710

DR. F. S. SZYMGZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4454 SO. W00D BTREET 
Vai.: 1 — 4 v. v. ir 6:30 — 9 v. v.

TeL Hemlock 8700

Rez. Tel. Prospect 001#

OR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 6622 S. Wihpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Kuopas pirm. Jj. II. Nedva-!inajonu kuvo visoms sųjungįo-
nenė praneša kuopai, kad tiškai pasisvečiuot. 
sekantis 1 kps. susirinkimas 
(priešpusmetinis^ bus “sočiai 

Į meeting”, tai yra su arba tė- 
var- • le ir vaišėmis.Gražiai mūsų kuopai . 

kantis inteligentiškoj vadovy
bėj gerb. p. H. Nedvarienės, 
įvyksta gražių darbų ir kuo
pa nuolat auga narėmis. Štai,‘sųjungiočių iš 21 kps. ir 
dabar tartasi apie šeimyniškų ■ kps. būtent pp. P. Vaičekaus- 
išvažiavimų. Nutarta sureng- į kienės ir L. Račkauskienės, 
ti “outing” birželio 21 d., sek j Jų. atsilankymas netik kuo- 
madienyje, Marąuette Parke, pos darbuotę "parėmė, bet

Įvykusios ‘ ‘bunco palty

Laukiame sekančio susirin
kimo. Malonu 1 kps. mitinguo ) 
se dalyvaut, kur viešpatauja

», nuoširdumas ir graži vieny-

komisijos narės dėkoja už 
atsilankymų mus “buncon”

GRABORIAI:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAOOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
Ir pigiau aegu kiti 
to.dpl, kad priklau
sau prie grabų lš- 
dirbystės.

OFISAS
868 West 18 Street 
Teist Cąnal 8174 
SKYRIUS: 8238 8. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088

Phone Bouievard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKJ
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas

4603 So. Marshfield Avenue
Tsi Bemspgpg nu

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So, Tahuim Ava, 
Tek Virginia

Yards 1138
Chicago, III.

20

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

-•*' darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2815 arba 3518

2314 W. 23td.Pl., Chicago
SKYRIUS

1439 Si 49 Court, Cicero, III. 
Tel. Cicero 6937

bė.
X.

JEI TURIT KĄ- PARDUO

TI PASISKELBKIT “DRAU 

GB”.

AKIŲ GYDYTOJAI;

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS/

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

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

OFISAI:
4901 - 14 St. 2934 Washington
10-13. J-4. 7-9 13-2. 4-6. Blvd.
Tel. Cicero <62 Tel. Kedzie 2460-2461

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4739 West 12 PI. 
Tel. Cicreo 2888

A. L DAVIDONIS, M. D,
4910 SO. MICHIUAN AVENUE 

Tel. Kenwood 6107 
Valandos:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadiania

{Ofiso Tel. Victory 8687
Of. ir Rez. Tek Hemlock 3374

DR. J. P. POŠKA
OF. 8133 S. HALSTED 8TRETT 
REZ. 4504 S. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 9-12 rytais; 7-9 vak. 2-ro Of. 
.Vak: 3-6 po piet Utarn. ir Subat 
-t vak. šventadieniais pagal sutarti

D E N 11 S T A I

Phone Bouievard 7042

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

Arti 47 Street

Nedėliomis
SuEitarua

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 12 ryto
— t A-A * $SS
Telefonai dieną ir naktį 

Virginia 0036

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Telefonas Y ardų H38

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR t

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama,

3319 ĄŲBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
VUTTVVIB UHĄBGRHJg 

Didelė graši koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tek Roosevelt 7613

I. J. Z Q L P
QRĄ»QRIU8 IR LAIDOTUVIŲ 

VEDAJAS

1850 West 40th St.

Palengvins akių {tempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aktų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamu aklų karšti. Nulmu 
cataraotus. Atitaisau trumpą regys- 
t« ir tolimą regyste. ‘

Prirengiu teisingai akiniu* visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča maiiau- 
sias klaida*.

Hpcciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

' po pietų.

• KREIVAS akis ATITAISO I TRUM- 
|PĄ LAIKĄ MU NAUJU IiRADIMU
Daugėlų atsitikimų akys aiitataouKu. 
fce akinių. fcainOM pigluu kaip kitur

4712 S ASHLAND AVĖ.
Tel. Bouievard 7589

Kampas 4<th Ir Paulina Bta.
Tel. Bouievard I>e8 . 8418

Nųllųdimo valandoje kreipkitės i 
prts mane*, patarnausiu almpatU- i 
kai. mandagiai. gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykaL

Tet lard* 1828

DR. G. SERNER
LUTUVia AKIŲ mOIALUTAfl

Ofiaaa ir Akiniu Dirbtuvė
736 West 35th St
Kampas Halsted ttt.

Valandos: nuo 10—4; nuo 8—8 
Nedėliomia: nuo 10 iki 12.

Tel. Canal 8222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTI8TAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampa* Leavitt B t.)

Valandos Nuo 9 iki 13 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

BeredoJ pagal sutarti

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1831 SOUTH HALSTED 8T.

Rezidencija 6600 So. Artosian Aie 
Valandos 11 ryto iki s po pietų 

8 iki 8:86 vakare

Bouievard 758*
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 
Vąl.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Tei. Cicerą )386

DR.GUSSEN
LIETUVIS DCNTISTAS 

Vai.: kasdien pųe 16 v. vyto iki I 
vai, vakare

Nedėliomis pagal sutartį
4847 W. 14 ST, Cieoro, UI.

Rea. Tel. Midway 6513

DR. R. G. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Aveuue Ir 34-tas Street 

Telef. Wllmette 1SF arba 
Canal tfi*

Vąlandoe: 3 iki 4 p. p. Panedėllato 
ir Ketvergiais vakare

DR. CHARLES SEGAL
| Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 19—13 nuo 3—4 p* 

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 10 iki 13

Telef. Midway 2880

Tel. Lafayette 1820

Rez. Grovehill 2940

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS

X-Ray A Gaa
4193 ARCHER AVENUE 

Vai.: *-9 Nedėlioj pagal sutartį

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgai 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Recldencljos Tel. Pla*a 8166

VALANDOS:
Nee 16 iki 1> dienų
Nuo 3 iki 8 po pietų 
Nuo 7 iki I vakare 
Nedėl. nuo 10 iki 13 diena

23td.Pl


f* *
f/ *

'8 DRAUGAS Šeštadienis, Geg. 16 d., 1931

PAVASARINIS PIKNIKAS
SV. P. MARIJOS GIMIMO PARAPIJOS BUS

Sekmadienyj, Gegužio 17 D. 1931
Geo. Chemausko Darže, 79 St. 8č Archer Avė. Justice, III,

Pradžia 11 Vai. Ryto
Visus nuoširdžiai kviečiame atvykti j musų pavasarinį pikniką, nes už

tikriname, kad linksmai ir maloniai praleisite laiką,

v Nuoširdžiai kviečia, KLEBONAS IR KOMITETAI

C H I C A G O J FS

L
’ BUDRIKO PROGRAMAS.

■ ■ —■ ■ — — . . - I

Rytoj, t. y. Sekmadieny, ge- 
,-gužės 17 d. girdėsite gražų 
’radio programą iš stoties W 
’CPL nuo 1 iki 2 vai. po pie
tų, duodama J. F. Budriko1
dcrautuvės.Vėl išgirsite gra
užų ir skambų dainavimą po
nios Elenos RąkaUskienės, 
daktaro Rakausko žmonos. Ji

NEMUNE JAU MAUDOSI

kas davė net dvi valandas 
gražaus ir gero programo ir 
laiks nuo laiko ateityj žada 
duoti klausytojams ekstra vie
ną valandą, kada pasitaikys 
lietingas oras ir žmonės nega
lės į piknikus ar į laukus iš
važiuoti. Dar viena pastaba: 
palaikymui lietuvių radio pro 
gramų Budrikas rengia dideli 
pikniką gegužės 31 d. ant ry-

Laikraščių pranešimu, jau 
pastebėta Nemune du besi- 
įnaudą studenčiukai. “M. L.”

Reikia, darbininko ant farmos. BEKERNĖ IŠRENDAVTMUI 
Turi suprasti visą farmerišką darbą 

| Garai, kad būt vedęs. Turėtų užai- 
bondsuoU ir kad butų, kaip savinin
kas.

REAL ESTATE
Išsirenduoja bekernė. Plytų NAMAS ANT PARDAVIMO 
no/«niK (Jnrn nnvlinlrf Ifnnih 1

Eudainuos keletą gražią liau- tojaus po Decoration
dies dainelių. Kleofas Kušlei- 
ka — tenoras, pritariant Bu
driko radio orkestrai, sūdai- 
nuos “Ant Nemuno bangų” ir 
“Saldi gyvenimo misterija’’. 
Taipgi visų mėgiami artistai 
J. Olšauskas ir kiti palinks
mins visus savo dainomis ir 
šposais. Reikia pastebėti, kad

Chernausko darže, Justice
Parke, pilnai pasitikima, kad 
radio klausytojai parems Bu
driko sumanymą ir skaitlingai 
į pikniką atsilankys.

S. V. V. \

R. ANDRELIUNĄS
(Marąuette Jeweiry & 

Radio)
Užlaikau visokių 

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

2650 West 63rd St. Chicago
Telefonas HEMLOCK 8380

L-

W. PETROŠIUS 
1834 No. Humboldt Blvd. 

Tel. Spauldtng R5S0

pečius. Gera apylinkė. Renda 
prieinama.

951 No. Lincoln Street
Tel. Belmont 6335

«PlETKIEWieZ&(C>
CONTRACTORS

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se 

nūs priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

KAMBARYS RENDON

Išsirenduoja didelis ir švie
sus kambarys vaikinui ar 
merginai. Be valgio, 2 lubos.

3362 So. Auburn Avė.

6 smagus kamb., maudynė. Ren
da pigi. 2-ras augštis. 1958 Roscoe 
St.

1-nbai gražioje vietoje, prie 
pat Lietuvių bažnyčios. Kam
pinis lotas 150x50 ft. Namas 
dar naujas dviejų šeimynų. 
Ant kampo dar galima staty
ti didelį namą. Savininkas į 
trumpą laiką turi išvažiuoti 
ant ūkės. Pasiskubinkite, nes 
turi būti greitai parduotas, ir 
pasinauduokite gera progą. 
Kreipkitės šiuo antrašu:

K. J. VALIULIS 
611 Lincoln Avenue 

Rockford, UI.
Phone Forest 8491

AUTOMO BILI AI

Remkite tuos bizmeiius i: 
profesionalus, Kurie garsi

Našlė, pasirengus išvažiuoti j Io- 
wa, parduos pigiai 5 kamb. bung. 
už $6,950, dideli kamb. k. V. šild., 
30 p. lotas, 8739 Essex avė. Atdara 
1-5 v. v. Reik $1,000. Tel. So. Shore 
8494 — Brogan.

pereitam sekmadieny Budri- 1 naši dienraštyje “Drauge

PRANEŠIMAS
Gims ir Apylinkių Lietimams

BOLESLOVAS LACHAWICZ 
PAGRABŲ VEDĖJAS IR BALZAMUOTOJAS 

1439 So. 49th Ct., Cicero, III., Tel. Cicero 5927

Po šiuo adresu gyvena 
ir toj pat vietoj laiko gra
žią graborišką įstaigą.

MODERNIŠKA 
KOPLYČIA DYKAI

DEL ŠERMENŲ

Rūpestingas, simpatiš
kas, mandagus ir priimnas 
patarnavimas. Nuliūdimo 
valandoj kreipkitės, o mū
sų patarnavimu būsit už
ganėdinti.

S. D. LACHAW!CZ !R SŪNUS
PAGRABŲ VEDĖJAI

IŠTAIGA NO. 1 IŠTAIGA NO. 2

WEST SIDĖS LIETUVIAI
Jei jūsų automobilius reika
lauja pataisymo, tai atvežkite 
jį pas mus. Mės išanksto ga
lime pasakyti, kiek jums at- 
seis. Geriausias darbas garan
tuotas. Kainos prieinamos. 
Spešelas — 5 gal. 100% Penn 
Oil $2.75.

BENNIE’S AUTO REPAIR 
SHOP

2444 West 22 Street 
BENNIE F. DIRŽIUS, Sav. 
Biznio Tel. Roosevelt 3365

Namų Tel. Cicero 6372

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
TURIU parduoti šią savaitę 5 kam

barių gražius ir gerus rakandus, 
kaurus, elektrikln} radio, lempas ir 
tt. su dideliu sau nuostoliu iš prie
žasties perskirų. Rakandus varto
jau 4 mėnesius. Veikite greitai. 6334 
So. California Avė.

šiušių taisymo šapa, pigiai, leng- 
vios Išlygos. Getrą vieta. 6250 So. 
Mapiewood avė.

PARDAVIMU! grocerlo biznis iš
dirbtas 11 metų, tirštai apgyventa 
vieta. Priežastį patirsit ant vietos. 
Galima pirkti su namu ar be na
mo. Atsiliepkite pas jgaliotin) sekan
čiai. '

JOSEPH YUKHKEWITZ 
3647 Archer Avė. Virginla O7S7

2314 West 23rd Place 
Chicago, III. 

Roosevelt 2515—2516

1439 So. 49th Ct.
Cicero, III.

Cicero 5927

GERA PROGA
Parsiduoda grocery storas. 

4 kambariai užpakaly pagy
venimui
Savininkas išvažiuoja i Lietu
vą. 1936 Canalport Avė.

!----- ■ J1""1. :■■■"

WILLYS1NIGHT 
WILLYS 6 IR 8

Taipgi didelis pasirinkimas vartotų 
karų už labai mažą kainą. Norėdami 
pirkt pigiai gerų karų kreipkitės J 
mus. Taisymo skyrių veda gerai pa
tyręs mekanikas J. MENZOR.

White Sox Motor Sales
A. Jankaitis, J. Bagdonas, pardavėjai 

S. Rumchaks savininkas
610 WEST 35 STREET

Tel. Yards 0699

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS

Parsiduoda 3 flatų namas, 5 kamb. 
mod., garo apšlld., ąžuolo trlinas 
perdem. Visai pigiai. Taipgi rendon 
2 flatu. $3,000 įmokėt. Likusi leng
vais išknok. 1622 So. 51 avė. Šv. An
tano par. Cicero.

PRANEŠIMAS
Draugams ir Pažjstamiems o

Ypatingai Ciceriečiams
Norėdami turė
ti gražius savo
paveikslus ir
gauti gerą dar
bą už tikrai pri
einamą kainą,
tai kreipkitės
pas P. PUČ-
KORIŲ, buvusi
Ciceros fotog
rafą.

Turintieji automobilių gali 
atvažiuoti imant Ggden avė. 
Ronte 18 iki Downers Grove. 
Ten bile kas jums pasakys, 
kur yra

DOWNERS. GROVE 
PHOTO STUDIO 

'928 Warren Avė. 
Tel. Downers Grove 1104

Pirm pirkimo naujo karo, širdingai į 
prašau atsilankyti ir pamatyti nau- j 
jus 1931 NASH automobilius su vė- I 
liausios mados automatiškais įtai- | 
sytnais, sport Royal tekiniais ir ki- j
tais ištobulinimais, kokius tiktai I , , . ... , .,T.„,T * «_ __i denių apšildoma, moderniški jrengl-NASH taip gali {rengti už tokias , * _. . .... _  ... k.. , , . mai. Randasi arti Marąuette Parko,prieinamas kainas.

SAUGUMAS PINIGAMS 
UŽTIKRINTAS.

6 ,kamb. bungalow, karštu van-

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avenue

Lafayette 2082

MES ŽINOM, KĄ REIK DARYTI
„4 , - •

Ar jus patenkinti su savo karo eisena ir greitumu? Jei ne, 
tai mes galime jūsų karui grąžinti pep, jėgą ir ekonomiją. Specia
liai įrankiai, tikros dalys, dirbtuvėj išlavinti darbininkai pajėgs 
jūsų seną kara padaryti kaip naują. Laiks nuo laiko carbureterio 
apžiurėjima^ i£ iš'vėljrjnas sutaupys jums pinigų.

MARVEL & JOHNSON CARBURETER SERVICE
2426 PRAIRIE AVENUE

Esame pasirengę taisyti Buick, Nash, Hudson & Essex, Oakland 
ir Pontiac, Oldsmobile, Viking, Graham-Paige ir kitus.

T

ĮVAIRŪS KONTR AKTORIAI

Phone Virginla 2064f M. ZIZAS
JOSEPH VILIMAS Namų Statymo Kontraktorlus . 

Statau įvairiausius namus prieinama
kaina '

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6526

NAMŲ STATYMO KONTRAK
TO RIUS

4556 S. R0CKWELL ST.
t Telef. Republic 6296

D. GRICIUS
W. BENEGKAS GENERALIS KONTRAKTORIU8 

Statau namus kaip muro taip Ir

Kaina tik $5,700. Jmokėt $3,000.
2 flatų gražus muro namas, ap

šildomas ir garažas. Randasi gra
žiojoje Marąuette Park apielinkėj 
arti Westem Avė. Savininkas priver
stas atiduoti už $12,000. Įmokėt $3,- 
500. Vertas $16,000.

Biznio naujas muro namas, dide
lis štoras ir 5 flatai. Randasi ant 
pačios lietuvių garsiosios biznio gat
ves 69 St. 1-mi mortgečial $20,000. 
Resiverio kaina tik $23,500. Įmokėt 
$3,500.

6 kamb, muro bungalow, karštu 
vandenų apšildoma, garažas ir pla
tus lotas. Kaina tik $7,700. Įmokėt 
$2,600.

4 flatų gražus naujas kampinis 
muro narnas Ir garažas. Randasi arti 
lietuvių Bažnyčios Marąuette Parke. 
Mirtis šeimos nario verčia pigiai 
parduoti arba mainys į jūsų seną 
namą. Gera proga,

5 flatų gaspadorlškas namas, ga
ražas Ir platus lotaa Gera aplelin* 
ke. Rendų neša į mėnesį $110.00. 
Bedarbis savininkas atiduoda tik už 
$9,800. Įmokėt $2,500, arba dau- 
giaus.

5 kamb. bungalow, karštų vande
nių apšildoma, garažas ir lotas 90x 
125. Randasi gražioje kolonijoje. Pi
giai parduodam arba mainysim ant 
2 flatų namo, Marąuette, Brlghton 
Park arba Brldgeport aplelinkės.

Rezidencijos lotas 30x125, arti 
Marąuette Parko. Kaina tik $1,500.

Biznio lotas ant 69 St, arti Wes-

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREGU VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVING 

Local & Long Distance Retnoval

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408
L

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.

Mes pervežame daiktus iš ii
liai platesnių informacijų apie į kitus miestus, 
šiuos ir kitus bargenus arba mai- l

nedėllomis pas
K. J. MACKE & CO.

(MAČIUKAS)
6812 So. Weatera Avė.

Tel. Prospect 3140

I.

į Skolinam Pinigus
[ Neimam komiso nuo $60 iki $800 

šis departmentas yra po valstijos
priežiūra

Taipgi paskolos ant pirmų morglčh

J. NAMON FINANGE CO
6755 S. WESTERN AVĖ.

NEGIRDĖTAS PASIŪLYMAS
PARDAVIMUI ar mainymui tik

rai geram stovyje 3 augštų kam
pinis muro namas su Storų ir 5 
flatais. Randasi ant gy,vos biznio gat
vės Renduojasl už $181.00 j mėne
sį. Vertas $20,000 parslduos už $16,- 

I 500 lengvom Išlygom. Dabar yra 
’ grocerlo biznis išdirbtas 11 metų, 
lysas baigiasi, galima užimti tikrai 

1 gerą biznį. Namo savininkės mal- 
Į nys J bile kokį privatlška namą ne

paisant aplelinkės.
MAINYMUI bevelk naujas vieno 

augšto muro namas su Itoru ir 6
------------------------I kambariai užpakalyje; karšto van-

Namų Telef. 'denio šiluma; randasi netoli didelio 
Republic 568$ teatro; tinka bile kokiam bizniui.

Savininkas mainys J bungatovr ar } 
kitokį privatlška namą. Atsiliepkite 
dieną ar vakarais sekančiai.

JOSEPH YUSHKEWTTZ 
3647 Archer Avė. Virginla 078?

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Peniuoju, popieruoju, grei- Kainos prielna/niauslos. 

nnojn. Šen, varnišiy nninra1 2452 WBST 6»th STREET 

M. YU8ZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis lietuviam* patar
nausiu kuogerlausta

4426 So. Westem Avė.
Tel, Lafayette 8227

ftnpos Telef.

Hemlock 2867

JOHN YERKES

’nvi - j nuo visų medžių. Saukit. Tik $15 mėn. rendos. _ .
Lafayette 7554

TT!

PAVASARINIS RAKANDU IŠPARDAVIMAS
Mūsų BARGENA1 tarpe daugelio kitų yra dar sekami:

1. Pftrlor setas, kaina $160,
parduodama už ................. *75.00

2. Bedrulmio setas kaina $160,
parduodam už . .. ................... *69.00

8. Dlnlng-room setas, kaina 
$85, parduodam už •49.00

Didis Pasirinkimas Radio 
Visų IMirhysčių

ESAM TIKRI, KAD NAUDORITftS 
ŠIAIS MUSŲ BAROENAIB —

— LAUKIAM. 
LIETUVIŠKAS RADIO 

PROGRAMAS
Kiekvieno panedėllo vakarą iš stoties 
WHFC, 1420 kiiocykles nuo 7 Iki 8 

valandai vakare.
Kviečiam klausytis—M. P, JAVA- 

RAU^KAS Ir J. BERTULIS—savlnln.

J. H. RICZKUS
4357 S. MAPLEW00D AVĖ. 

Tel. Lafayette 7545

CITY UPHOLSTERED FURNITURECO.
2314-16 Roosevelt Rd. .Tel. West 5743

Geros išdirbystės pilnai už
tikrintos maliavos.

Kainos numažintos 
Wall blot maliava .... $2.40 
Aliejinė maliava $2.10
Aliejinė maliava .......... $3.00
Aliejinė maliava .......... $3.65
Kopėčios 6 pėdų ...... $1-30

Plumbing & Heatlng Lietuvis 
KONT RAKTO RIU8 

Mano darbas pilnai garantuotas 
Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

NAMŲ SAVININKAMS
Popieruoju ir malevoju kam-. „ (J . „1 * J j 7722 Emerald, 2 fl. plytų namas,
barius. Darbą atlieku pigiai ir o-o, 4 beizm. 2 karų gar. $12.000, *- 

. m . , , . llejum S. Agentų nereik. Stewartgerai. Tunu keletą didelių ggg7.

AR IEŠKAI INEIGŲ?
10 apt. namas, 8-$ kamb. su tom., 

2-5 kamb. be forn. Mainysim ] re*, 
a,r 2 flatų, eąulty $22,000. Ineigų 
$460 mėn. Pasaulinės Parodos dls- 
trlkte. Agentų nereik UJO E. 44 st. 
Del susižinojimo Atlantic 4(74

sieninės popieros knygų, ku- 
rias pristatau į namus iSsi- "“Į-
rinkti. Už rolę 7c. ir aukščiau.
Ątsišaukit laišku ar asmeniš
kai.

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

UI geraiusią pasiūlymą mod. I 
mažai 

Luna.

Be.rwyn, 5 kamb. plyt*} bung. k. 
v. L 2 karų gar. lotas 40x125, g-vė 
ir jėla Ištaisytos. $9,000, geros išly
gos, 2624 Elmwood avė. Berwyn. III.

Pigiai $1,600 eąulty 4 lotuose už 
$1,000. Arti >8 Ir Western. Cedefcrest 
2010, 10414 So. Church 8t.

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Nusiunčiama pinigus Lietu
von paštu { dvi savaites, tele
gramų 1 dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengtame kelionei 
| Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome įgaliojimus Ir visus 

legališkua dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglčlų.

Apdraudžiama nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
Tel. Yards 4669




