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VATIKANAS NEPRIPAŽĮSTA PASKIR 
TO ISPANUOS ATSTOVO

I
------------------------- - I

VOKIETIJA RAGINAMA IŠEITI IŠ 
TAUTŲ SĄJUNGOS

Kuboje Numalšinti Gyventojų Sukilimai; Bur- 
moj, Indijoj, Nukauta 500 Sukilėlių; Briand 
Apleido Genevą

ATSISAKO PRIPAŽINTI 
ATSTOVĄ

RAGINAMA APLEISTI 
T. SĄJUNGĄ

VATIKANO MIESTAS, ge 
gūžės 23. — Ispanijos respub
likos laikinoji vyriausybė at
stovu Vatikanui (Šventų jam

BERLYNAS, geg. 23. — 
Vokietijos. įtakingas pramo
ninkų laikraštis “Deutsche 
Allgemeine Zeitung” ragina

VAIZDAS IŠ ISPANIJOS SOSTINES MADRIDO
ŽINIOS IS LIETUVOS

SUGAVO KONTRA
BANDĄ

VĖL ATSIRADO STUMBRŲ

Sostui) paskyrė Imis de Za- Vokietijos kanclierį keisti vy- Draugijos bažnyčią, mokyklą ir kitas fetigas

p Balandžio 29 d. naktį Klai
pėdos krašte Panemunės ra
jone pasienio policija ties Rū

kų kaimu Pagėgių apskrity 
sulaikė kontrabahdos: 600 lit
rų eterio, 500 litrų denatūra
to, du vežimu su 4 arkliais Ir 
pakinktais. Kartu sulaikytas 
žinomas kontrabandininkas 
Kišneris iš Katyčių kaimo Pa- 

I gegių apskrties. Antrasis ko
ntrabandininkas Prūsaitis, pa
sinaudodamas nakties tamsu
mu pabėgo. Kontrabanda per

duota Panemunės muitinei.

Atvaizduojama, kaip pašėlę radikalų ^kurstyti riaušininkai gėrisi padegę Jėzuitu

Lenkų laikraščiai praneša, 
kad Bielapųežos giriose vėl į- 
siveisė stumbrai. Prieš kuri 
laikų buvo atgabenti keli už
sieniuose pirkti stumbrai. Šio
mis dienomis jie susilaukė 
prieaugliaus. Miškų adminis
tracija labai rūpinasi stumb
rais, net nori uždrausti lanky
tis tose girių dalyse, kur stu
mbrai laikosi. “R.”

NERIU PLAUKIA TROBOS

Ineta. - riausybės nusistatymų užsie
Popiežiaus valstybinis sek- politikoje.

rotorius kardinolas Paeelli Ragina, idant Vokietija iš- 
pranešė Ispanijos vyriausv-: eitų iš T. Sųjungos, kuri vi-

22 JAKOBITŲ DVASIŠKIU 
. ATSIVERTĖ KATA-

LIKYBENz ~

CHICAGOJE

b<*i, jog paskirtas atstovas y- sas laikas nedraugingai atsi-, ERNAKUTiAM Indiia. —• X* • 1 • . -» . V • 1 • v* t 1 • • l * *ra negeistinas ir kaipo toksai 
nepriimtinas

neša į vokiečių tautų ir visas Atsivertus Katalikų Bažnv- 
laikas kenkia gyviesiems Vo- čion klaidatikių jakobitų arki- 
kietijoe reikalams. Pareiškia, .vyskupu] Ivanios įr jo 8ufrar 
kad T. Sųjunga yra tarptau- ,ganuį vyskupui Teofiliui, 22 
tinė santarvės valstybių įstai- jakobitų kunigu daugiau, pa- 

z *sidavė Šventojo Sosto globai,
,gi 19 kitų padavė raštu pra- 

NUMALŠINTI SUKILIMAI Symns priimU Katali-
KUBOJE kų Bažnyčion. ......

* Kaip atsivertęs arkivysku-
AVAN1A, Kuba, geg. 22. ivanjoa> taip ir kunigai 

500 sukilėlių. Šimtai sužeistų. “ Kubos respublikos viduji- uoliaį (larbuoja.si visus klai-

NUKAUTA 500 SU
KILĖLIŲ

SIMLA, Burma, Indija, ge
gužės 23. — Atvykę iš provin
cijos Amerikos misionieriai 
praneša, kad Burmoje pasta-1 
raišiais laikais nukauta virš

BRIAND GRYŽO Į PA
RYŽIŲ

PARYŽIUS, geg. 23. — Iš 
Genevos parvyko užsienių mi- 
nisteris Briand, kuriam T. S. 
tarybos suvažiavime nepavyko 
pravesti savo sumanymų.

Nėra žinoma, ar Briand iš
eis iš ministerių kabineto.

PORTORIKIEČIAI UŽ 
NEPRIKLAUSOMYBĘ

PONCE, Porto Riko, geg. 
23. — Unionistų partijos va
dai iškėlė sumanymų Porto 
Rikai pasiskelbti nepriklauso
ma valstybe.

IŠVYKO J AMERIKĄ

LONDONAS, geg. 23. — 
Amerikos J. Valstybių amba
sadorius Britanijai, gen. Ch. 
G. I)awes, išvyko į Amerikų.

BUVUSIS KARALIUS IŠ
SIŽADA SAVASČIŲ

MADRIDAS, geg. 22. — 
Vietos laikraštis “Heraklo de 
Madrid” praneša, jog buvu
sia karalius Alfonsas išsiža
da visų savo savasčių Ispani
joje sųlyga, kad tai visa būtų 
panaudota bedarbių naudai.

LILLE, Franci j a, geg. 22. 
— Streikų sukėlė apie 100,000 
darbininkų audiminėse, nesu
sitaikius užmokesnių klausi
mų.

ni, reikalų sekretorius paske- yra -im.
Ibė, jog saloje sukilimai nu- tai tūkstančių, gnųžinti Kata-
malSinti Pavojingiausi gyve- lik Baž fios M„. 
ntojų sukilimai buvo įvykę 0- 
riente provincijos miestuose 
Manzanillo, Jiguani, Gibara,
Chaparra ir Holguin. Ištiki- ___________________

ma vyriausybei kariuomenė DPITROIT, Mich., geg. 22. 
ka>p pranešta, visur ,8b nike _ T liktasis Pran.
sukilėlius, .Sginklayo pobeų,,.^^ Ant]ėjimo reil:aje
ir įv e aro apgulų. važiavimas įvyks Dun Seotus

Imtasi priemonių, kad kito- Kolegijoj, Detroite, liepos 1, 
se Kubos dalyse nesukiltų gy-.2 ir 3 d. Suvažiavime klausi-
ventojai. mas: psychologija.

Savo ražu vietos policija ie- ------------------------ <■
ško revoliucionierių ginklų sa- KATALIKŲ LIGONINIŲ 
ndelių. - . SĄ-GOS SUVAŽIAVIMAS

PRANCIŠKONŲ AUKLĖ
TOJŲ SUVAŽIAVIMAS

NUSIGINKLAVIMO KON- t, ST. PAUL, Minn., geg. 22. 
FERENCIJA ĮVYKS — Birželio 15 ligi 20 d. čia 

įvyks Katalikų Ligoninių Sų- 
jungos suvažiavimas. Posėd- 

• T. žiai bus turimi šv. Tomo Ko-

GENEVOJE

GENEVA, geg. 22.
Sųjungos taryba išsprendė, legijoje. 
kad tarptautinė nusiginklavi
mo konferencija įvyks Gene-' FRANCOZAI PROF
voje. Prasidės vasary, 1932 
m.

Vokietijos atstovas iškėlė 
sumanymų, kad konferencijai 
valstybės pristatytų nuodug
nius pranešimus apie šiandie
ninį jų apsiginklavimų. Suma- 
mymas nepripažintas.

PADIDINĄS DAIKTUS 
APARATAS

PITTSBURGH, Pa., geg. 
22. — Patobulintas kratomųjų 
vaizdų aparatas taip, kad juo- 

mi galima kiekvienų daiktų 
padidinti 200,000 kartų ant 
ekrano. t

RIAI REKOLEKCIJOSE

SUSPENDUOTAS PO- 
UCMONAS

Suspenduotas ir traukiamas 
tieson parkų poliemonas jP. 
Balano už vieno piliečio ap
mušimų ir dar areštavimų. 
Pasitaikė, kad tas pilietis tu
rtingas — Chicago Railway 
Time Co. prgpdentas M. C. 
Hess.

Hess arti Grant parko ėjo 
šaligatviu, tik staiga pro jo

------------------------------------- dūnų kaimu, Šilutės apskrity
PARVYKO KARDINOLAS ' mlail{4 kontratand„s 400 iit- 

MUNDELEIN . . ;rų eterio ir denatūrato, 3 bu-
“ , tebus romo, vežimų su pora

NEW YORK, geg. 23. arklių ir pakinktais. Kartu su- 
Iš Europos gryžo Jo Linine- jaįkytas ir kontrabandininkas, 
ncija Kardinolas Mundelein, Rimkug Mikas gilių kaįmo 
Cbicagos Arkivyskupas. Tauragės apskrities. Kontra-

AREŠTUOTA ŠIMTAI banda perduota Rusnės mui-
AUTOMOBILISTŲ tinei “R ”

Pirmųjų policijos kampani- ŽYDAI PRIEŠ KALENDO- 
jos dienų — užvakar, Chica-1 
goj areštuota 1,552 automobi-1

RIAUS REFORMAS
J, A -->■--

P iniu laiku viso pašau- terys ir suorganizavo R. Krylistu, neturinčiu miesto “lai-
snių.” Už pasiliuosavimų kie- žydai suskato reformuoti 
kvienam užstatas ispradžių savo kalendorių. Tačiau yra 

galvų praūžė akmuo. Akmenį [ buvo 25 doleriai. Paskiau pa- ’r tokių, kurie tai reformai 
metė į vienų vaikų poliemonas didinta ligi 100 dolerių. priešinasi. Jų yra nemaža ir 

Lietuvoje, kur palyginti žydaiBalano.
Hess sustojo ir perspėjo po- 

liemonų. Šis gi pradėjo keikti 
ir puolėsi žmogų mušti. Paga- į

Bal. 25 d. naktį Jonavos po
licija sulaikė tris Vilija plau
kiančius trobesius. Iš kur tie 
trobesiai ir keno — nežinia. 
Policija stengiasi surasti jų 
savininkus. “R.”

RAUDONOJO KRYŽIAUS 
SUKAKTUVES

WASHINGTON, geg. 22. 
— Vakar čia įvyko pokytis, 
kuriuomi minėta Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus 50 metų 
sukaktuvės.

Pirm 50 metų čia Clara Ba- 
Įrton namuose buvo susirinku 
apie 75 įžymieji vyrai, ir mo-

žiaus organizacijų.
Vakar pokyly dalyvavo k-

pie 800 šios organizacijos da
rbuotojų. Buvo ir prezidentas 
Hoover ir vyriausiojo teismo 
teisėjas pirmininkas.SULAIKYTAS UŽ AUTO- 3™ «ana ^erai įsigalėję. Čia

MOBILIŲ SUSIKŪLIMĄ dabar renkami parašai prieš: Pasakytomis prakalbomis 
__________ norimų įvesti reformų. Tuos visi aukštino šios organizaei-

liaū paėmė į policijos stotį, j Sulaikytas F. Dalkus, ku- parašus su memorandumu jie 
riam važiuojant jo automobi- mano Per užsienių reikalų rai
bus susikūlęs su kitu ir tame misterijų įteikti Tautų Sųjun- 
kitame žuvęs B. Butler. Ne- 8ai« “R.“

laimė įvykusi balandžio 28 d. ’ ---------------- —
. ______ PERVAŽIAVO TRAUKINYS

STREIKAS ATŠAUKTAS PER MOTERIŠKĘ

jos gailestinguosius darbus.

POLICIJAI PARĖDYMAS

Pietvakarinėj miesto daly 
plėšikai dažnai dienos metu 
puola ir apiplėšia didžiulių 
krautuvių trokus, kuriais iš

vežiojanti žmonėms į namus 
įvairiausi pirkti daiktai.

'Policijai parėdyta imtis vi
sų priemonių išnaiki-ti tuos 
piktadarius.

PRIPAŽINTAS ESĄS 
SVEIKO PROTO

Trečiu kartu įvykusioje 
Wheaton miestelio teisme by
loje chicagietis J. Preston pri
pažintas turįs sveikų protų ir 
jo nugalabinimas paskirtas į

PARYŽIUS, geg. 22. — birželio 19 d’

Trumpas pavasario atostogas preston praeitais metais
Francijog valstybės Universi
tetų katalikai profesoriai ir 
šįmet praleido rekolekcijose. 
Jų buvo apie 700.

nužudė M iss Agnės Johnson, 
pirmiau jų kriminaliniai už
puolęs.

SURINKTA MAŽIAU 
MOKESČIŲ

7 ŽMONES VOS IŠ
GELBĖTA

ISLANDIECIAI NORI 
RESPUBLIKOS

REYKJAVTK, Islandija, 
geg. 22. — Islandijos gyven
tojai senai darbuojasi Už sa
los nepriklausomybę, 'pagaliau 

išspręsta šį klausimų baigti
Atšauktas Chicago trokų ve-1 Mažeikiai. Mažeikių stoty 

žėjų ir gatvių valytojų strei- manevruojantis garvežys per- 
kas įsimaišius majorui Cer-> važiavo skersai geležinkelį ė-Į gyventojų balsavimu, kas Ha
makui. jusiu Brazdienę StaBę, 26 me- skirta į birželio 12 d.

_________ * i tų amžiaus moteriškę, iš Ma-' Ligšiol Islandi jų valdo Da-
Už neteisėtų narkotikų par-^žeikių miesto. Brazdienei nu

ravimų areštuotas Chicagos piauta dešinė koja iki kelio ir 
policijos chirurgas Dr. Rab- dešinės rankos du pirštai. Su- 
hins. įžeistoji nugabenta Mažeikių

apskr. ligoninėn. ' “R.”

nija.

PASVAIGĘS NUŽUDĖ 
ŽMONĄ IR DU VAIKŲ

Šv. Pijaus bažnyčioje, Ash
land avė. ir 19 gat, rytoj pra
sidės Novena Šv. Judo pagar
bai.

MIRĖ ĮŽYMUS KATALI
KAS DARBUOTOJAS

YVASHINGTON, geg. 22. 
— Mirė Justin MėGrath, Ka
talikų Gerovės Konferencijos 
Žinių Tarnybos direktorius.

DIDELIS SPROGIMAS 
PABARZDŲ STOTY

Kėsintas! susprogdinti 
keleivių traukinį

WASHINGTON, geg. 22. 
Šiais administraciniais metais 
per 10 mėnesių surinkta fna- 
žiau mokesčių apie 360 milio- 
nų dolerių, palyginus tai sa 
praeitais metais. *

Dideliuose pagyvenimų na
muose, 5165—67 Sc. Micbigan 
avė., kilo gaisras. Septyniems 
žmonėms — negrams, nebuvo 
galimas išėjimas. Išgelbėti jie
ms iššokant per langus ant 
ištaisyto gaisrininkų tinklo.

PAGERBTAS SAN FRAN-

CISCO ARKIVYSKUPAS

SAN FRANCISCO, Cal., ge 
gūžės 22. — Vietos arkivys
kupui E. J. Hanna Kalifor
nijos Universitetas suteikė ga
rbės Teisių Doktorato laipsnį.

Bal. 27 d. Pabarzdų stoty, 
Švenčionių apskr. įvyko dide
lis sprogimas. Tuo laiku pro 
stotį turėjo praeiti keleivių 
traukinys, kuriame turėjo va
žiuoti aukšti karininkai iš Vil
niaus. Užmuštas mašinisto pa 
gelbininkag Grinevičius iš Vi
lniaus. Išgriauta bufeto siena. 
Kitų aukų nėra. Nustatyta, 
kad sprogo padėtos granatos, 
užvestos laikrodžio mechaniz
mu. Kaltiriinkai dar nesusek
ti. “R.“

MEDFORD, Wis., geg. 22< 
— Pasvaigęs nuo naminių 
svaigalų vartojimo J. Fleish 
tmann nužudo savo žmonų ir 
du vaiku. Paskiau kelias va
landas grųsino kitiems trims 
vaikams. • - m

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie saulėta ir 
maža temperatūroje atmaina.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.86 
Francijos 100 frankų - 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.91 
Vokietijos 100 mrk 23,82 
Šveicarijos 100 frankų 1&.27
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iul — 75c. Europoje — Metams >7.80. Pusei Me-
Kopija .Mo.

ams ir koreenondentams raitų negrų- 
Jel neprašoma tai padaryti Ir neprlstunClama tam

tai pašto lenkių.
Redaktorius priima — nuo 11:M Iki 11:M vai. 

Iblmų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
celbimai sekančiai dienai priimami iki 5 

vai. po piet.
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DIENOS KLAUSIMAI

KOLEGIJĄ NUPIRKUS.

ne ateitimi. Prieš keletu metų mes tik svajo-j 
jome apie kolegiją, nesugalvodami jokių prie-, 
monių jai įkurti, o šiandien, ačiū Marijonų', 
Kongregacijos iniciatyvai ir pastangoms, "ko
legijų jftu turime.

Darant tokį didelį žygį, be abejo, reikėjo 
stambių skolų užtraukti. Bet, atsižvelgiant į. 
būtinų bernaičiųkolegijos reikalingumų, vi
sa mūsų visuomenė ateis į pagalbų, padės iš
mokėti skolas ir naujasai Amerikos lietuvių 
tautybės židinys — kolegija gražiai vystysis 
ir bujos.

KATALIKU PERSEKIOJIMAS LIETUVOJE.
Esant karo cenzūrai, mūsų .tiduotas •kariuomenės teismui, 

spaudoje negali visai pašil o- j ± K un. Strumila — kariuome- 
dyti jokie straipsniai ir net nes teismui, 3. Kun. Lipnic- 
kronikos žinutės, kuriomis vi- kas nubaustas 14 ir 5 pa- 
suomenė mėginama informuoti rom arešto, 4. Kuri. Blažys —: 
apie esamų būklę Lietuvoje. 12 par arešto, 5. Kun. Kaza-

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS
Rašo:

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

Tel. Ganai 6764 ‘

PASTABiLĖS

Tautininkų spaudai puolant ir 
klaidinant visuomenę, nors 
šiuo būdu stengsimės duoti 
trumpos, faktais paremtos, 

[medžiagos apie katalikų per
sekiojimus Lietuvoje.

Pasirodo, kad Brooklyno “V-bė” savo Vyriausybė pasisavino sau 
vyskupams priklausan

čias teises.

Prieš keletu dienų mūsų dienraštyje buvo 
skelbta, kad Marijonų Kongregacija jau 

galutinai nupirko tinkamus rūmus lietuvių 
rnaičių kolegijai Amerikoje. Vieta esanti 
m, žemės daug (300 akerių), rūmai erd- 

is. Vieta patogumo ir susisiekimo atžvilgiu
|rgi gera, nes Atlantiko pakraščiuose gy- 

ena apie du trečdaliu visų Amerikos lietu-, 
tių. Naujoji Anglija, kurios pačiame vidury- 

koįegijai vieta nupirkta yra tirštai lietu
viais apgyventa. Ten yra apie dvidešimts lie-įr. *

Avių parapijų, neskaitant artimų New Yor- 
>, New Jersey ir Pennsylvanijos lietuvių

(ĘoloUijų.
Ai žinia visiems Amerikos lietuviams yra 

idelis džiaugsmas. Bet labiausia, be abejo, 
įauginsi rytuose gyvenų lietuviai nes jų 

tpylįnkėje susikuria didelis kultūrinis ceii- 
5,1.kuris bus gyvu tautinio veikimo šalti- 

iu. IKolegijų lankų bernaičiai ruošas piie?
fęBiinn, prie vadovavimo. pri^^fes įs- 

ligos pririš savo tėvus. Atsiras rėmėjų kuo-
, ^Prasidės didesnis judėjimas.

įlies, vakaruose gyvenantieji lietuviai, to 
įtęo rytiečiams nepavydime; nes galu gale
mes juo naudosimės. Be to, girdėjome, kad 
trįįonų Kongregaeija nemano likviduoti ša- 
Chieagos veikiančios kolegijos. Taigi, kam 

pėr toli savo vaikus siųsti į Thompson, 
A, siusime į Hindsdale, jų pra plėsime. A-

rt tą, mes čia ir daugiau kultūrinių centrų 
iine, kurie mūsų tautinį veikimų palaiko ir

Btiprįna.

nesųmonėmis visus kitus liberalų laikraščius 
pralenkia. Priėjo prie to, kad mūsų dienraš
tį prailėjo vadinti bedievišku ir laisvamaniš
ku už tai, kad “Draugas” užstoja persekio
jamus katalikus Lietuvoje ir karts nuo kar- sau teises> priklausančias tik 
to tautininkų vyriausybei primena jos netei- i Bažnytinei Vyriausybei. Baž- 
sėtumų. įnytiniai ir valstybiniai įstaty-

. hnai sako, kad nusikaltusius
Mes tikėjimų statome pirmoje vietoje, i kuniguS) beeinant savo parei- 

nes ant juo remiasi tautos likimas. Dievas [gas gali bausti tik Bažnytinis 
visų pasaulį ir visas tautas sutvėrė, dėlto pir- teismas. Tuo tarpu visoj Lie- 
ma Dievui garbę atiduodame, o paskiau tau
tos ir savo reikalais rūpinamės. Liberalai sa-

Mūsų vyriausybė pasisavino

kevičius — 5 parom arešto, 6. 
Kun. Spūdas — 10 ir 15 parų 
arešt., 7. Kun. Kinta — 14 
parų arešt., 8. Kun. Matulevi
čius — kariuomenės teismui, 
9. Kun. Venckus — 12 parų 
arešto, 10. Kun. Markauskas i 
Šėtoj administr. būdu nubaus-i 
tas 300 lt. už pav-kų susirin i 
kimų zakristijoj. (Už tų patį1; 
sus-mų nubaustas ‘Pavasario"į 
kuopos narys Rusa Petras 200 
lt.), 11. Kum Šalčius nubaus-! 
tas 500 lt. arba 1 mėn. 
jiino ir 1,000 lt. arba 1 
arešto.

Be oro žmogus negali gyveu 
ti. Tyras oras stiprina krau
jų, stiprina sveikatų, gaivina 
[žmogaus proto ir kūno pajė
gas; o suterštas ir tvankus

kalė-!

TYRAS ORAS. Broliai lietuviai, taupykime
savo sveikatų, kiek galint; 
stengkiuiės prailginti savo 
amžį. Tyras oras ir saulės 
spinduliai teikia' sveikatų. 
Kiekvienas lietuvis darbinin
kas lai stengiasi eiti pėsčias

oras silpnina kraujų ir ardo į dirbtuvę, kad gautų progos 
žmogaus sveikatą, trumpina bert keliolikų miliutų pakvė- 
jo amžių. ! puoti tyru oru. Laike pietų

Tyro oro aptiekoje pirkti įeik išeit lauk iš (dirbtuvės, 
nereikia. Tyru oru turi teisę valgyti pietus lauke* pasikui- 
naudotis kiekvienas, tik reik tinti prieš saulę ir pakvėpuo- 
netingėti semti tų reikalin- ti tvru oru. Pabaigoje savai-
giausių ir pigiausių pasaulyje tės, reik „t '.V: ’:r.oti
gyduolę. f už mies.y į girias, f lietuviš-

Tvriausias ir sveikiausias kas gegužines. Kas šventa- 
oras yra giriose ir. laukuose; dieniais sėdi namie, tas savo 
o labiausia suterštas ir ne- amžių trumpina. Vasaros ine- 
sveikiausias oras yra priplė-.tu, kiekvitm. riczg'is
kusiuose — tamsiuose kam-'sustiprinti savo kraujų, ’... 1 
bariuose ir dideliuose miestuo-'būt atsparus prieš ligas, ku- 
se. irios siaučia žiemos metu.

Orų suteršia įvairios dili- Miestuose oras yra tyresnis 
. .kės, įvairios dujos, dirbtuvių naktie < metu nei dienų, mat 

neleis, kad jų vaikus policija ,;duniaj, automobilių išdegintas naktį kaminai mažiau rūksta,

men

Paskutiniu laiku policija' 
pradėjo kištis Į mokyklų rei-

tuvoj viešoji ir slaptoji poli-lkaius jį netik lnokinius tar
ei ja seka pamokslus, po to ku-Įd(^ J)et įsako dargį1 II** TA* '• I u v V JUOS Iltį-

ko, kad jio yra geros,u taut.mnka, nea D.e- nigus tardo, raSd prot„k„l„s l)a„8ti. Ypatingai tu0 pagal.s6 
vo iivpiipazista, jo nogarbina, o t,k toata teismas ar io.nondantai jo utenoB „ krt Viršinin-
rūpinasi. Būtų,gerai, kad fašizmų garbintoja į juos baudžia. įdoMu, kas va- 
“ V-bė” parodytų bent vienų savo plauko žmo įuos pas ligonį-‘pamaldas

jo Utenos apsi 
kas p. Valevičius 
policija. Tikimės,

ir Šiaulių 
kad tėvaigų, kuris būtų dėl tautos meilės savo gyvy- .Jaikys> kaį.kumg^ kalėjime 

bė praradęs. Katalikai tai gali įrodyti. ’bus ? Tai yra didžiausias ka-
. i. + • 414-“7 • A • • i »’italikų laisV§S įžerin,aS- PoH' niokvklų mėtytų. Yra nekaltai

Ku„U, ;at,-itiiiinkŲ n- pavapu.,nkų sa- cijo8 pareigos tvrfrkai daboti,' il6ali„t„ ,, Kražin,
vo galvas paguldė uz tėvynę. Reiškia, tie amo ;c tikėjimo dalykams aiš- viekS
nės, kurie tikėjimų stato pirmiau, o tautų, kįiįfĮp 1 S

po nuovadas tampytų ir iš automobilių mažiau dūzgia; 
užtai kiekvienas privalo mie-

:šmų ir Biržų gimnazijų.
.. , . i • • • , v . , , 7' Vyskupai ii kunigai q nubaustų, sumažinant elge-

pakkiau, kai reikia ir numirt uz jų moka, kuo- lgerįau uį policijų ir šni 
met tautininkai — liberalai nei tikėjimo, nei i
tautos Reikalais

pils, kas galima per pamokslų 
nesirūpina. Kas myli Dievų sakyti, kas negalima' Policija; 

ir savo artimų, tas myli ir savo tautų. Toks

gazolinas ir žmonių susigrū
dimas. Toki padėtis yra kiek
viename'didėliame inieste: "Už-'goti prie atviro lango. Vasa
lai miestų gyventojai yra la- ros uit Lu. visi buto langai pri

sič pažymius, vien Marijam
polėj 55. Mat jie buvo nuėję į 
stotį palydėti savo pažįstamų1

biau išblyškę, silpnesni, nėr-'valo l.ūt visad atidari, kad

irdavo a,,,, ,, . u- savo taaų. ioks ia„ Ila)lal.ytll ap8ilankydn-į - MaJiionį k„ris ko,„endanto
žmogus ja t.kras tautmmkas - tevyga.ms, ,,,a s„„lk,gse, kur vieoki pikti
Ties jis nėra veidmainis.

*. A f

■' . <*
V-be” aklai gimTama Lietuvos tauti

ninkus, tokių nesąmonę pasako:
“Ir Lietuvos tautininkai nėra joki sniur-

darbai sugalvojąiųi, kinuose- 
kur jaunimo ’ dorovė nuodija-

kataiikybės reikalų 
Apie Marijampofes 
žiaurumų jau esate 
todėl neberašysime.

vingesni ir dažniau serga. Lai
minga Lietuva, kad milžiniš
kų miestų neturi, bet...

Bet trečia dalis mūsų tau
tos gyveną Amerikoje. Didžiu-

ni.y.*^‘ima lietuvių dėl duonos kųsnio 
politdjos djr()a po genM,? kasyklose, ar 
girdėję,ma. Bažnyčioje kunigas žmo-

įnes piktų darbų nemokys. Iva- |odej neberašysime. Utenoj
1 • L • c 4- • l • 4-n mkt - >» i Serbia savo šešiems mokiniams sumažinta

timnkai. Smurtininkai yra tik “Naujienų” ir ir knnįLriis ir nesukęs kad ............................................. .... .
Keleivio, draugai pleckaitmmka^^^ teismus bei * Matymais nu

pusbroliai, krikdeinų pučo ir brolžudiško ka-!kalėjiinus vaĮkįos tai> k|wl ‘ b J
ro Lietuvoj siekianti kri kdemai. ’ ’ Ar kas su | kuni'gai katalikybes reikalus
pratote, kų tuo norėta pasakyti? Spėjama, į 
kad ne.

Visuomenei patieksime nu
baustųjų bei tardomųjų kitni- 

sųrašų:
Neaiškindami “V-bės” sapno apįe kaž-j1 

kokį krikdemų brolžudįškų karų, mes norime

kaiiib; . iai nuolat vėdintųsi. 
Oro, brangūs lietuviai, dau

giau tyro oro ir gaivinančios 
saulutės spincfolių jums reik.

D-ro Račkaus Atsakymai į 
Paklausimus.

ba rūkstančiose dirbtuvėse. ATSAKYMAS M. B. Iš I

matytų tikybos pamokų mo
kykloje. Vietoj šv. Ministeri
jos iš gini-jos be teisės atleis
to kap. Kun. Lomano, II kla
sės auklėtojų paskirta moky
toja nekatalikė.

Šimtai tūkstančių lietuvių per laiške aprašytų simpto-
dienų dienas nemato saulės' nuJ sprendžiu, kad jūsų mer- 
šviesos, nealsuoja tyru oru.įkaitei neužilgo atsiras mėne- 
Užtai neapsakomai daug Įie-«nės, užtai jos nervai yra da- 
tuvių gyvenančių Amerikos i)ar kibai jautrūs. Motina pri

valo švelniai apie tai dukterei 
paaiškinti kad sulaukus mė-

Ąr taip ar šiaip kalbėsime, bernaičių 
Elegijos įsteigimas yra labai reikšmingas 
lykas. Tai bus nauja ir tai pati stipriausia 
sų tautybės tvirtovė Amerikoje. Del to Ma 
jnų Kongregacija širdingos mūsų visuo- 

! padėkos ir stiprios paramos užsipelno, 
ji rimtai rūpinasi mūsų tikybine ir tauti-

pabrėžti, kad tautininkai yra smurtininkai, 
nes jie neteisėtai Lietuvą valdo, sulaužę kon
stitucijas dėsnius, visokį valstybinį padoru-

Kunigas Prialgauskas a-

KIEKVIENAS TURI ŽINOTI 
APIE UEOVį?

fabzo Kriščiūno paskaita Omalios lietu
viams).

Malonu yra patiekti apie mūsų jaunų
Istybę keletu minčių, kurių kiekvienas 

etts ar tautietis negali nežinoti, kaip' 
jos kūrimosi, ekonominio ir kultflri- 
lįąbiirtinio jos stovio ir santykio su

irio broliais amerikiečiais.
Taip pat malonu yra matyti, kad

įstos gyvendami taip toli, nuo tėvų šu- 
nepaniiršote dar jos ir išlaikėte" ;ti- 

lįetuvio būdo pažymį. Gilioje senovėje 
luvis pasižymėjo jHistovumu, pjrį^irifti- 

prie savo tautos įpročių ir tikybos, 
jo tokio butą, liudija šis istorijos fak- 
kada visoje beveik Europoje žydėjo 
ikybė, tame kultūros centre — Vo-

miestuose serga įvairiausiomis 
ligomis, kamuojasi ir miršta , 
nesulaukę žilos senatvės. Ras- įliewiniU neišsigųntų ir nepa- 
ti lietuvį sulaukusį 70 metų Įdarytų sau kokių kvailybių, 
amželį Amerikoje, yra didi Tamsta nebijok; pavojų, kad 

| retenybė. jos protui kas negero atsitik
tų nėra; dei visako, patariu 

kų praleidus, pasilinksminus. Tas daug prisi- • nueiti su dukteria pas dakta- 
d?s prie išugdymo tampresnės vienybės. rų. Tuo tarpu, mergaitė ne-

—i----------- privalo skaityti sensacinių
O vis dėl to prezidentas Hoover išdrįso pa- žurnalų bei jaudinančių kny- 

daryti pareiškimų, kuriame priešinasi mažinti'gų ir neprivalo eiti į kinenia- 
darbininkams ijjgas. Mat, 1932 m., rinkimai, tografus, tol kol nepereis kri- 

' nebe “už jūrų — inariii. tiškas perijodas.

(Bus daugiau) 
ssr;

Cbicagos lietuviai katalikai dar yienų
mų ir teisėtumų. Pleckaitininkai norėjo pada- J gražų dalykų padarė. Susitarę parapijos įstei-
rvti sunirta nuversdami smurtininkus, bet1 y ,• ir , . r,m A \ |ge gražų ir tikrai moderniškų Vytauto Par-
jiems tas nepavyko. Taigi, tuo atžvilgin t. y. r

kų, kuris vasaroMttetu bus kaip ir kokiu lie
tuvių centru. Kiekvienų sekmadienį ten su
važiuos tūkstančiai lietuvių, kad bendrai-lai-

siuurto atžvilgiu tautininkai ir plečkaitinin- 
kai vienodų turi rekordų.

‘uz jurų — manų.

dūrė apsupta iš įvairių pusių visokių or- žusiam vežikui ar šoferiui kad jo čia gini- : liuko. Daug jų krito įx> Širvintais kovoje
denų, kurie sėjo protestantiškų sėklų. Bet 
ar Lietuvoje prigijo protestantizmas? Ne, 
nes lietuviai konservatyvus, ankštai pri
sirišę prie savo tautos ir tikybos. Tiesa, 
jie ilgai jos ir nepriėmė bet kartų jau 
priėmę, jos daugiau nebekeįtė. Taip ni
šai, norėdami lietuvius surusinti, ir ko
kių jie priemonių nesigrieliė, visos jų 
pastangos nuėjo niekais. Todėl dabar visų 
žiūrima į Lietuvą, kaipo į Įmstovių, kan
trių ir ištvermingų tautų

Tiesa, daugelis iį tamstų žiūri į Lie
tuvą nekokia akinti. Įsivaizduojate jų, 
kaipo žemų neapšviestų, mažai kultūrin
gų kraštų, knr tik vien vargas, sunkeny
bės ir visokios kitos blogybės. Ta tams
tų nuomonė iš dalies galima pateisinti, 
nes prieš, 20 ur 30 metų, kaip jų apleido- 
le, Lietuva tokia ir buvo. Bet dabar jau 
kitaip. Daug kas atsimainė, Pasikeitė ne 
tik išoriniai, bet ir išvidiniai. Išvažiuoda
mi [atlikote didelius sodžius, aukštomis 
liepomis apaugusias sodybas, o dabargimsta protestantizmas. Ši

palietė dąięg valstybių; kurios vir- į jau to nėra. Ątvąžiavęs amerikonas į sa 
protestantiškais kraštais. Lietuva atsi- vo tėviškę, dairosi išlipęs ir netiki atve-

tasis kaimelis, kol jo neįtikina išėjusi pa- z 
sitikti' jo sena motutė. Ir iš tikro, tie ilgi 
kaimai išsiskirstė į vienkiemius, trjpbų 
pilni laukai lyg »ėte prisėti ir vaizdas vi
sai kitoks atrodo. 1

Bet kas svarbiauitfĄ tamstos paliko
te Tėvynę rusų pavergtų, visų persekio
jamų; palikote juo'dabardžius “urednin- 
kus, načelninkus”, kurie visokiais būdais 
išnaudojo mūsų tėvus, kurie pavydėjo 
melstis iš lietuviškos maldaknyges ir- jų 
atminėjo. Jūsų broliai buvo kankinami 
kariuomenėje tolimame Kaukaze ar kur 
panašiai. O dabar kas? Lietuva nepriklau
soma ir savystovė valstybė. Išvažiuoda
mi nesitikėjote, kati Lietuva bus tokia 
laiminga, kad taip greit bus įskaityta pa
saulio valstybių šeimoje. Neįsivaizdavote, 
kad lietuviai galės laisvai atsikvėpti ir 
pasakyti, kad ir nitą esame laisvi, ly
gūs, kaip ir visų kilų valstybių piliečiai.

Tiesa, nepriklausomybė ne taip leng
va buvo atgauti. Daug jaunų bernelių 
paaukojo už ,įų; s*Vo gyvybę. Ne viena 
motutė neteko savo sūnaus, sesutė bro-

su grobiku lenku. Ne vienas žuvo mūsų 
brolis gindamas Tėvynę nuo beširdžio bol
ševiko. Bet lietuviai ištesėjo, parodydami 
nepaprasto narsumo. Jie galėjo atsispir
ti prieš daug didesnį būrį lenkų, prieš 
daug skaitlingesnį pulkų bolševikų. Kun 
negalėjo kulka išbaidyti priešo, ten ėjo 
ant durtuvų ir kovų laimėdavo. Pamatė, 
kad lietuviai yra neįveikiami, pradėjo 
vesti derybas. Susitaikė su bolševikais, ir 
šie laikėsi sutarties. Pradėjo tartis ir su 
lenkais. Pasirašyta buvo iš abiejų pusių 
garsi Suvalkų sutartis, kuria einant 
Vilnius buvo pripažintas ir atiduotas 
lietuviams. Bet klastingi lenkai sulaužė 
sutartį ir netikėtai užgrobė Vilnių. Todėl 
šiandie lietuviai neturi su lenkais nieko 
bendro ir tol neturės, kol jie negrųžins 
Vilniaus. To pareikalavo visa tauta ir tas 
klausimas tapo lyg koks konstitucijos dės- 
nys, kad kol Vilniaus neatiduos — su len
kais — nei žodžio, nes neteisingiausiai ir 
skaudžiausiai lietuvius apgavo.

Iš Jo viso galite spręsti koki teunki 
buvo mūsų valstybės kūrimosi prudžiu.

Bet užsidegę Tėvynės meile, vyrai palikę 
savo žmonas, sūnai savo motinas, stojo 
į savanorių eiles ir bėgo vyti priešo laiu 
kan. Pamatę jojant kokios parapijos vv- 
ių būrį, kiti neiškentėjo.Tuoj ruošėsi jie 
ir taip vis daugėjo kariuomenė. Per trum
pų laikų ji tvirtai susiorganizavo, kad 
priešas nei žingsnio toliau nebeįžengė i 
Lietuvų. Tik skubo bėgti galvatrūkčiais 
užgirdę lietuvio šūvį. O koks buvo lietu
vių pasiryžimas atgauti nepriklausomy
bę galite tamstos spręsti iš šio vaizdelio. 
Netoli Kauno rinkosi savanorių būriai. Į 
štabų atvažiuoja su menka kumelėle se
na bobutėlė, įsisodinusi į ratus tris savo 
sūnus ir ožkų. Pamatę visi pradėjo juok
tis. Bet kada išlipus iš ratų senutė prisi
artino prie vyresniojo ir susijaudinusiu 
balsu tarė: “Brangus karininke, atvežiau 
visus savo sūnus ir vienintelę savo gyvu
lį — ožkų, tik vykite priešus iš Lietu
vos.” Tų matydamas vyresnysis net ap-. 
siašarojo ir pasakė “jei visi taip i»siryš, 
tai mes laimėsime”. Ištikro, nevieno butą 
tokio pasiryžusio ir pasiaukavusio, kaip 
ta senutė, nes kova buvo laimėta.

f •:
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Naujo

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

įėjimas (Entrance) Į Naują Chicagos Lietuvių Katalikų Vytauto Parką.

IŠKILMES
Naujoj Salėj Gros Modemiška Or-

-
kestra. Bus Atidaryta Naujas Bufe- 

tas, Naujas Restoranas, Naujas Bow- 

ling Alley, Vaikams Žaismavietė 

(Playgrounds.)

Bus Iškelta Jungtinių Amerikos Val

stybių Ir Lietuvos Vėliavos Benui 

Grojant Amerikos Ir Lietuvos Him-• X- . * - » ,x
nūs. Dainuos Jungtinis . Parapijų 

Choras Iš 800 Dainininku, Komp. 

POCIUI Vadovaujant. Kalbės Įžy

mūs Kalbėtojai. PARKAS ATSIDARYS 12 V AL 

RYTO.

Vytauto Parko Moderniška šokių Salė

TARP VYČIŲ CHICAGOS LYGOS 1930 m. ČEMPIONŲ 

CICEROS 14 KP. IR WEST S1DE 24 KP. TYMŲ.
* > • • 1 ’ f , •

INŽANGA 50c Vaikams Aiiykosins Si Tini! - VELTUI
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DRAUGAS

i ,
šeštadienis, Geg. 23 d., 1931

kLIETUVIAI AMERIKOJE
• ____

CICERO, ILL

MONTREAL, CANADA

Radio A. Ž.

. X
coroje dabar, visur tik kal-

GraSus vakaras.

Sekmadienyje, Balandžio 2(i 
| X liaubkų, mūsą gerą biz- dieną, šv. Teresės draugija

Ja ne namo, 
italai sako.

bet “stoto”. —

meną, šeima susilaukė gra- 
Kui tik nepasisuksi Ii- j,jos ,iukrtųės kuriai davė

vardu Zita. Sveikiname Baiib-
ba tik įengiasi piie Šv. Anta- kll 5ejn,ynjj jr jų jauną duk

relę/
X .Uatvekaris užmušė An

tanu .ludiekį ant Cicero Avė. 
prie Madison gatvės. Reiškia
me gilios užuojautos Judiekių 

į randasi*ant 115 gattės, tarpe §einiynaj#
Crawford ir Cicero Avė. j y k'u»;

;<V Atvažiavę parkan rasite 
gražiausią, moderniškiausią 

, savo įstaigą.
" 'Šokiams puikiausia svetai-

no parap. metinio pikniko, 
* kuris bus gegužės 31 d., nau

jume Vytauto parke.
X Vytauto parkas, kuriamu

bus mūsą panų), piknikas,

e

■

X Ketvirtadienyje, gegužės 
21 d., su iškilmingomis baž
nytinėmis apeigomis tapo'pa
laidotas Pranciškus Mikutis.

X Sekmadienyje, gegužės
,'nė, valgykla pirmos rūšios. Vi l7 ,,j,,„ Misiose vir5 w va!_ 
(•akiems žaali.aas, mažiems ke|i|f pjo pli(J pirmos kou,uni. 
ir dideliems, patogiausi įtai-
symai. Bovvling alleys taip ge
rai įrengtą nei viename pik-
niko darže nėra. Pavalgius, 
atsigerti rasite tokią patogią 

‘ vietą, nuo kurios nenorėsite 
atsiskirti.

X Gegužės 24 d., 2 valan
da po pietą įvyksta Vytauto 
Parko viešas atidarymas.

L Ciceriškiai žada visi va
žiuoti į atidarymo iškilmes.

X Vytauto parke bus tokia 
' naujos mados garso mašinęri-
ja, kad į ją kalbant 
net už Chieagos.

girdėsis

lietuvių parapijos svetainėje 
sulošė labai juokingą komedi
ją “Karolio Teta”.

Nežiūrint lietingos dienos, 
publikos į parengimą prisi
rinko apipilnė svetainė. Žiū-

i X Tėvas Augustinas, pran
ciškonas, Šv. Antano bažny
čioje duos Šv. Antano Nove- vjRU ,^ai apgai|etina, kad, 
nos Misijas kurios prasidės i v, 
birželio 3 d.

į X Ciceros parapijos pikni
ko šeimininkės sugavo virš 
šimto gražią paukščiu, iš, ku
rią virs piknikui pietus. 

z X Ciceros lietuviai pui- 
1 kini pradėjo organizuotis prieš 
netvarką taksų kėlimą ir 
žinomų išnaudojimą.

X Ponas Kfeas ir Kimba; k
eina į frontą lietuviams, Mi- 

X Nesenai t iceioje l nkulio retieji lietuviai abudu čia gir 
Šamo agentai vieną lietuvio' Tikįinasi> kad pi.a(|5s 
namą sausino. Darbavosi net ‘ <|augiau |ietuvh, Urpe dar. 
visa dieną. Dabar, sako vie- |)ll0{įs jr parodys, jog lietu

kas žmogus, to namo sienos viai nioka ir politikoje tinka- 
iš girtybės net sviruoja. Gai-įjnai atstovauti savo reikaįus.

LABDARIŲ CENTRO 4 PASKVRE LEKT0R,l,M 
F VALDYBA

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St.
Tel. Lincoln 3044

Rašt. P. Fabijonai ti s 
2320 W. 23 PI.

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 S. Oakley Avė. 
AGITATORIAI:

Kun. K. Matulaitis,
2334 S. Oakley Avė.

V. Duoba
2328 W. 23 St.

J. Dimša 
3225 Limo Street 
M. Šlikas

10555 S. State St. 
Visokiais Labdarybės rei

kalais kreiptis į valdybą arba 
agitatorius, 

t

Kun. Kraujalis' paskirtus 
lietuvių kalbos lektorium Vil
niaus universitete. “R. ”

feft

šie: Lordas Bobberley — V. rodo. Viduje 
Bačys, Šv. Teresės dr-jos pir-' apnikus, apdulkėjus. Šį pa-1 sis mūsą* bažnytėlėje papuo- 
mininkas ir didelis lietuvių vasarį, pastangomis gerb. kle-jšalas buvo Chieagos ir apie- 
vei kojas; Lordas Cbesney — bono ir parapijonų, panau-1 linkės vargonininkai. .Jie ne- 
K. Juškevičius; advokatas jinta. Atkvarbuota stacijos ir į tik sustiprino chorą, bet ir 
Sj»etick — Vadas 1 ten ulei ka; stovylos atnaujinta. Prieš at-j vieni kad užtraukė, tai, rods, 
Jokūbas — A. Navickas; Ka- laidus, vietinės darbščios mo- viršgamtiška jėga sujudino 
rolis — M. Bliudržius; Bras- terėlės apšvarino bažnytėlę ir

buvo šiek tick,vo malonu klausytis. Didžia i- viai, turime reikšti padėkos 
mūsą gerb. kleb. kun. S. J. 
Bartkui ir gerb. varg. A. 

Stulgai už to viso suruošimą.
Sužin.

sėt — J. Pelakauskas; Don- 
na Lucija — M. Arlauskaitė; 
Ona — M. Paulauskaitė, Kat
rė — O. Bandžiutė;

rėtojai gana sočiai prisijuokė j Dereikevičiutė; Ma
iš ‘‘Karolio tetos’* ir, būda- rytg ~ M- Mikalauskaitė; gi 
mi pilnai patenkinti, ramiai
skirstėsi į namus, išsireikšda
mi, kad ir antru kartn eitą 
pasižiūrėti šios juokingos ko
medijos.

Žinoma, nenuilstančiai dar
buose Šv. Teresės draugijai 
to tik ir reikėjo. Ir, štai, 10 
dieną gegužės minėtoji kome
dija antru kartu buvo suloš
ta. Šiuo tarpu irgi atsilankė 
gražus būrys žiūrėtoju. Ta-

kai Į) pinu u, taip ir antru sy
kiu, pasitaikė lietinga diena, 
per ką tolimesni gyventojai 
negalėjo pribūti ir pasigerėti 
mūsą artistų gabumais, taip 
gi sočiai pasijuokti.

Artistai šio veikalo

visus. Šio įvykio įspūdžiui 
sunku išreikšti, nes, bendrai, 
muzika yra sunku žodžiu iš
reikšti. Tad mes, westvillie

REMKITE VISUS BIZNIE
RIUS IR PROFESIONALUS, 

KURIE SKELBIASI 
“DRAUGE”.

gėlėmis išpuošė. Dabar daro 
malonų įspūdį.

Misijos.

Balandžio 30 prasidėjo mi
sijos, kurias davė Tėvas Au-

sufleriu buvo mokytoja Ęlena J gminas Dirvelė,x prandško- 
Bandžiutė.

Artistai savo užduotis atli
ko kuo geriausiai, ypač pasi-
žymėjo savo gabumu V. Ba 
evs. Karolio tetos rolėje. 

Vakaro pelnas skiriamas

nas. Jis sakė iškalbingus, tu
riningus pamokslus, kurių 
žmonės atydžiai klausėsi.

40 vai. atlaidai.

Atlaidai buvo geg. 3, 4 ir
pradines '.nokyklos lietuvių,5 Anomis. Prie šių iSkilmilj, 

matyt, iš anksto rengtasi.vaikučiams vasaros ekskursi
jai.

Garbė mūsų jaunimui, kad 
pasižymi gražiais darbais.

Buvęs.

WESTY1UE, ILL

1S

Gerb. kleb. kun. S. J. Bartkus į 
turėjo pakvietęs -vnisijonierių 
ir daugiau kunigų. Gerb J 
varg. A. Stulga, turbūt, ir gi• 
r,emaliai darbavosi, kad trum
pu laiku išmokino tokius iš
kilmingus mišparus, kurių bu-

Bažnyčia.
Šv. Petro ir Povilo R. K. 

buvo I bažnytėlė gražiai iš lauko iš-

ADVOKATAI

ŽMONES ŽINO
KAD

ŠVEDŲ AMERIKOS UNIJOS
Dideli, Modemiški Motorlaiviai

Keleiviams, Failui ir Pireltėms Pervežti
NEW YOSKO ^kL/UFEDOS
(iPat

1 SMCCLtLES KRMUiRMKM I LIETUVA 
W*>wofkla m«l«»rh»l»i'n “GMlFSHtH/iM”

Gcgn-žės d. Ekskursija, Amc.r. Liet. Taut. Federacijos
Birželio SI »l. I’irma "Jaunuolių Ekskursija” rengia

Ainer. Liet. Ekon. Centras.
Liepos 2» <1. Specialė Lietuvių Ekskursija.
IUii«l<?učio 1 d. Specialę Lietuvių Ekskursija.

Platesnių informacijų ir laivakorčių kreipkitės J savo 
laivakorčių agentų, ar bet kurių Švedų Amerikos Linijos 
raštinę.

KYVEIMSH AMERICAN LINE
181 North Michigan Avenue, Chlcago, III.

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

DRAUGO” RADIO

PIKNIKAS

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunaa Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telepbone Randolph (727

2151 W. 22 St. e iki 9 vak
Telephone Roosevel’ 9080 

Namo: 8 iki 9 ryte Tel. Repnb. 9«0»‘ ' j- • • ‘ / f i
~PAOLM.ADOMAITIS

* ADVOKATAS
Ofisas vldurrr testyje 

- Room 2414
ONE NORTH LA SALLE BLBG

ONE NORTH LA SALLE dT. 
(Cor. La Šalie and Madison Sis.) 

Ofiso Tel. STATE 2704; 4412

””j. P. WAITCHES
Lietuvos Advokatas

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 Iki 9
Subatomis nuo 9 iki 9

52 East 107th Street
Kampas Kllchigan Avė.

Tel. PuIIman 5950—namų Pull. 0277 
Miesto ofise pagal sutarti

127 N. Dearborn Street 
Ketvergals ofisai uždaryti.

Peoples Furniture Co.
KRAUTUVES

• /
Yra Geriausia ir Saugiausia Vieta Pirkti

Radios, Parlor Setus
' . * »

Ir Visus Kitus Namų Reikmenis

NES ČIA YRA VIEN TIK 

Užtikrintos Prekės, Įvairesnis Pasirinkimas, 
Mandagesnis Patarnavimas, ir

ŽEMESNĖS KAINOS
Seklyčiom setus Peoples 

Krautuvės <lirba nuosavo 
je dirbtuvėje, ir parduoda 
tiesiog vartotojams už dir
btuvės kainą.

J’asirinkimas gražių Jac- 
(Įiiard setų, kurie yra verti 
iki $100.01), Peoples kairia 

'Tik po ...........

$56.30

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

8PEC1A LISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit par 

tikrų specialistų, ne pas kokj nepa
tyrei). Tikras specialistas, arba pro- 
teaorius, neklaus jtisų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats. 
po pilno 16«gzamlnavlmo. Jus su
taupysit laik^ Ir pinigus. Daugelis 

,kitų daktarų n e ga J ėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradylnul žmogaus kenks
mingumų.

Mano Kadlo — Scopo — Itagrl.
, X-ltay Roentgeno A piratas Ir vi
siškas bakterlologlfikas egzaminavi
mas kraujo atidengs man Jūsų tik
ras—negeroves. Ir Jeigu afi paimsiu 

gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy-
J'Vumas sugryž mus taip kaip buvo 
' pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio. žarnų, Inkstų, odos, kraujo nar
vų, širdies, reumatizmo. kirminų 
kidegimo žarnų, silpnų plaučių arbs 
jėign turit kokių užsisenėjusių, Jsl- i 
Gorėjusią, chronlfikų ligų, hurj nn- 
, pasidavė net gabiam Šeimynos gy
dytojui, neatldėliokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjtmas Rūmas 10) <

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės

Ofiso Vnta-ndor' Nuo 10 ryto Iki 
1 po plet Vakarais nuo B Iki 7 
Nedaliomis nuo 10 ryto Iki 1

po piet

, Birželio Ctae) 7 ifaia, 1931 m.
VYTAUTO PARKE

PRIE 115, TARP CRAWFORD IR CICERO AVĖS.
• t

Šiame piknike bus pagerbti seniausieji Chieagos lietu
viai ir lenktyniuos iškalbingume jauniausieji Chieagos 
lietuviai, tai yra mokiniai parapijiniu mokyklų. Pikniko 
vieta — VYTAUTO PARKAS — yra modemiškai 
įrengtas. Piknikierių palinksminimui bus gera muzika, 
dainos, šokiai, baseball ir kitokios įvairenybės.

Visos Chieagos ir apylinkių lietuvius išanksto šir
dingai užkvečiame dalyvauti.

Tcleph-ono Dcartiorn 0057

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

160 North La Šalie Street
ROOM 1431

Nuo.^:30 Iki G vai. vak.

Local Office; 1900 S. UNION AVĖ. 
Tel. Rooscvelt 8718 

Vai., nuo 0 iki 9 vai. vak. 
(Išskiriant Sercdas,

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 South La Šalie Street 
Room 1701 Tel. Randolph 0321

Valandos nuo 9 ryto Iki 5 vai. vak 
8241 S. Halslcd St Tel. Vlctory 0502 

Valandos — 7 Iki 9 vakarė 
Utarn., Ketv. Ir 8ubatoe vakare

C. V. CHESNUL
Į LIETUVIS ADVOKATAS 
i '
! Ofisas 2221 W. 22nd Street

Telefonas C anai 2552 
! Trečiadieniais tr Penktadieniai, 
vakarais namie pagal sutarti.
6603 So. Oampbell Avurae

Telefonas Republlc 4499

A. A. S L A KIS
ADVOKATAS 

Ofisas vldurmlestyjs
' Room 1502
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 West Washlngton 8t.
Cor. Washlngton and Clark Sta 

Ofiso Tel. Central 3Ž78
Namų Tel. Hyde Park 829S

I ’as i r i 11 k i m a s gražiausi ą 
setų dengtų su aukštos rū
šies Moliair verti iki $125, 
l’coples kaina tik $64.50.

Kitokių setų platus pa
sirinkimas už kainą nuo 
$25.00, iki $300.01) ir aukš
čiau. ‘

Puikiausi Radios, šių metų 
mados galite Pi^oples Krautu
vėse įsigyti už mažiau kaip 
pusę kainos.

Pasirinkimas naujų kombi
nacijos radio su gramafonu, 
Goluinbia, Kennedy, Knight, 
Pbilco, ir kitų. Nekuriu jų kai
na siekia iki $225.00, dabar 
Peoples Krautuvėse galite įsi
gyti tik nž ..............................

$80,00
Nauji šių melų mados aut 

stalo pastatomi radios pil

nai įrengti tik im>.......... .  • • •
$29.95

L<n<li iis Iš mokėjimai Suteikiami Visiems Payal 
Narų ir Iši/alę.

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Hemloek 8400

Chieflgo, III. x
Lafayette 3171 

\ /
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Kviečiame Visus,

BELSKIS DAY AT GARY GAMĖS FOR TO M0RR0W. WAUKEGAN, ILL.

NAUJAMADIS PIKNIKAS
ŠV. ANTANO PARAPIJOS, CICERO

i NAUJAME VYTAUTO PARKE
Ant 115 gatves tarpe Crawford ir Cicero Avė. tuoj už Šv. Kazimiero kapinių
' ' BUS - ,

• . z • * t
NEDĖLIOJĘ, GEGUŽIO - MAY 31 D., 1931 m.

FIGHT FOR CHAMPION- 
SHIP STARTS.

bles the next time they įneet 
and whip So. Chicago by a 
larger margin tlian that in- 
flicted upon tliein. Būt says 
So. Chicago, “Wliat do you 
think we’re going to do if yon
start Avinning, start croche-ited to elect llim aiderman of

ĮlStli Street. Gary was loslng 
AB R ii i j,y a score of 15 to 0 untiJ the

The Providence rooters, a- 
bout one hundred of tlvem, 
traveled out to Gary to see 
tlieir team win by a score of 
21 to 4. ‘Lefty’ Joe Belskis, 
wlio was once given the op- 
portunity to try out with tlie“ 
Chicago White Sox, allowedį 
the honie team būt four hits 
throughout the entire game. 
After his splendid exhibition 
the Providence rooters wan-

i]

Bus visokiausių žaidimų, 500 praisų sulig svaro. Buck Jonės muzika, Lietu
vos Skilandžiai. Dar bus žinai — Nesakysiu. Parkas Vytauto yra moderniš
kai įtaisytas, mūsų Lietuvių.

KLEBONAS ir KOMITETAI.

K OF L GIRLS SPORTS.

Gary at Marųuette — Mar- 
ąuette Park 69 and California 
1:30 P. M.

Providence at N. Side — 
Lincoln Park North and Clark 
Strs. 3:00 P. M.

S. Chicago draws Bye.

UNITY L. B. C. BEATS 
CRUSADERS.

nu gerųjų Nash tymu. Žaidi
mas buvo įdomus. Abu tymai 
stipriai laikėsi. Vienok lietu
viai pasirodė geresni sporti
ninkai ir Nash tymų nugalėjo 
29 prie& 6.

Graži pradžia. Tikimos, kad 
“Birutės” tymui ir toliau 
taip seksis.

Pavasaris.

PAPILDYMAS.

Lašt Sunday tlie St. Antlio- 
ny’s Baseball teain won tlieir 
first game in tlie tri-County 
League defeating the S. N. P. 
J. of IVaukegan 25 to 4. Na
vickas pitehing for tlie Saints 
led tliem to a one sided vic- 
tory. AValking 1 and setting 
doįvn 14 via tlie strike out 
ryute. Dicksliot carried the 
batting lionors getting 4 hits 
out of 6 trips to bat. Rupnik 
took the S. N. P. J. honors 
with 2 hits out of 5 tinies at 
bat. Palucius & Kepter also 
collected 3 hits a piece. Na
vickas did his sliar-e coming 
tliru with two circuit elouts 
in the 8th inning. Next Suri- 
day May 24 the Saints travel 
to Niles Center for tlieir se- 
cond game.

A very important K of L 
Girls Athletic meeting will be 
held on. tuesday, May 26th, 
8:30 P. M. at West Side 
Cliurch Hali, 23rd and Oakley.

Ali managers are asked to 
attend this meeting.

Do not forget to register all 
the baseball players, beeause 
the first game starts May 29, 
at Grant Park.

Genenieve Bogut, pres.Unity \von its fourth game 
ivinning over the 'įveli known 
Purple Crusaders by tlie sco
re of 6 to 2.

The Lokomskis Brothers A.

“Draugo” geg. 19 d. nuirve- 
i-y straipsnyje, kuriame ap

rašyta Šv. Kazimiero Akade
mijos Rėmėjų Seimo progra
ma, koresp. praleista vienas 
vardas būtent O. Aukškalny- 
tės — Butrimienės. Šiuo klai
dų pataisome ir praleistosios
atsiprašome. .

Programo Rengėja.

tingį”

S. Chicago Beats N. Side.
Held to five hits by tlie 

effective liurling of the So.
Chicago pitchers, the optimis- 
tic Nortli Side team went
down to defeat by a score of S. CHICAGO 
8 to 3. The visitors were held j J. Zevatkauskas 
without a hit for four inninga j T. ltegashus 
wliile So. Chicago scored five ! Fryer 
tinies within the šame period. 'Lilikas 
Grigiskas, liurling for North Teculis 
Side, pitehed a very nice ga- {Kibelkis 
me būt bis iriatės failed to ;Redwiek 
come to bis aid any battingjC. 
strength. The otlier outstan- It.
ding performance of tlie lo-'E. Redwick 
sers was given by ‘VVolf’Lj. Zevatkauskas 
Pauža, who nonchalantly 
threw 'out liis chėst andi 
cauglit every ffy bąli that 
was hit any where out in 
center field.

to the So. Chicago pla- 
yers, the honors were ratlier 
evenly divided for every meni- 
ber of the team played good
balk North Side, thougli notiUrbanas 
offering any excusest was ne- Pienas 
vertheless handicapped sinoe tGrigiskas 
four of its regulars were ab- Į Nausėda 
sent due to temporary illness į Adomaitis 
>r pressing cngagements. They > 
have resolved to turai the ta-1 Totai

4
4
4
5
Oo
4

Regashius
Regashius

OO
5
Oo

SUSITVERS “BIRUTĖS” 
BASEBALL TYMAS.

Totai
NORTH SIDE
Krivis
Mockus
Vilkelis
Kaminskas
Pauža
Kisiel

1
1

0.
2
1
0
0
o
2
1
2
0
0

1 fifth inning when a couple of,
, Ed. pitehed for Unity. allow- timelv hits and two errors by 1 J

the visitors gavę tliem tlieir
f (Air runs.

44 8 11 
AB R II 

0
1

2 0 
4 ’■ 
4
O o 
2
4 
4 
4
O O
1
2

0
0
1
0
o

’0
1
o
o
1

33 3

Don’t think for a moinent 
that Gary is whimpering and 
feels its chance for first 
placc is lošt. They’re cliam- 
ping at tlieir bits waiting to 
show Belskis and the otlier 
tearus they’re not as bad as 
the score o£ this first game 
tends to indicate. That’s fhe 
ohk fight, Gary.

ing just 5 hits and striping 
out 15. The hitting lionors 
went to F. Bakšinskis and. 
S. Jankauskis. A home run
and triple to tlieir credit.

•
Next Sunday Unity plays 

A. Doublebeader at Sherman 
Park. First game starts at 10 
A. M.

Crugad. 0 0 1 0 0 0 0 1 0—2 
Unity 22011000 x—6

A. Butkienės.

Kenosha, Wis. — Naujai 
susitveręs lietuvių jaunimo 
baseball tymas, vardu “Biru
tė” praeitų sekmadienį pirmų 
syk tymas žaidė su vie

lllIllHIttlUlIlIIIIi
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PAVASARINIS RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS
Mūsų BARGENAI tarpe daugelio kitų yra dar sekami:

0!
i

"!
o
1.l
1
o!
i

1

Saugus Bankas
Central Manufacturing District Bankas 

įgijo visuomenės pasitikėjimų fx‘r devynioli
kos metų stipraus, atsargaus vedimo ir df^ 
vyniolikos metų nuolatinio augimo.

Resursai arti $ 12,000,000 apsaugojimui 
jūsų turtų -— Direktoriai ir Viršininkai yra 
žinomi ir gerbiami šioje apylinkėje — darbi
ninkui, kurie kalba lietuviškai — tas vis
kas rodo, kodėl jus privalote kreiptis j šį sti
prų ir saugi; bankų teu suvo finansiniais rei
kalais.

Central^S^Bank
ATRUST COMPANY

1110 We«t 35 th Street
• * • ACtautaf HNMBttk

S

3EE

Valstijinis Bankas Biržos Bankas

Telefonas BOULEVARD 4600

Greičiausi
PASAULY LAIVAI

BREMEN
EUROPA

1. Tarlor setas, kaina $150. 
parduodama už ................. *75.00

I. Bedruimio setas kaina $150, 
parduodam už . .. ................... *69.00

3. Dining-room setas, kaina 
$85, parduodam už ............ *49.00

Didis Pasirinkimas Itadio 
Visų Išdirbyseių

ESAM TIKKT, KAI) AaUDOSTTĖS 
SIAtg MUSŲ BARGENA1S —

— LAUKIAM.
IjIET U VISKAS KADIO 

PROGRAMAS
Kiekvieno pancdėiio vakarų, iš stoties 
WHI«’C, 1420 kilocyklcs nuo 7 iki 8 

valandai vakare.
KvicCiam klausytis—M. I’. JAVA- 

ItAUSKAS ir J. BERTULIS—savinin.

tu
COLUMBUS

CITY UPHOLSTERED FURNITURE CO.
2314-16 Roosevelt Rd. Tel. West 5743

-------------------- ------ ‘— =i=

NORTH
LLOYD

MAŽIAU NEGU 5 DIENOS ANT VANDENIO 
Per Cherbourg — 6 dienos per Bremen 

TIK 7 DIENOS J LIETUVĄ 
Spccialls trūkis 15 Brome rliaven 

Arba keliaukite
ekspresiniu laivu

Taipgi nuolatiniai kas savaitė Išplaukimai 
gerai žinomais Lloyd Kabininials Laivais 
Bei-llii-StiitiKart-Gen. von Steuben-Dresden

informacijų klauskite pas bilc vietinj 
agentų, arba

130 W. Randolph Street, Chicago

$85.00MES MOKAME CASTI 
UŽ LIETUVOS 5% BONUS

Moncy Orderiai į Lietuvų per Radio tiktai 25 centai 
Paakplog teikiamos ant Real Ettatc"

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

, . j.. ------ <----------- ■ ... —,\į.. -... ■

aa

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
V1SUOSĘ JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES BROLIŲ RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. • Kampas Michigan Avenue

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

patartinai, visi rašto darbai, ir tt.

S. F. Martinkus Nlen’s Shop
3135 South Halsted Street

GEGUŽINIS IŠPARDAVIMAS
Skrybėlių, Kepurių, Marškinių, įvairių madų apatinių, union 

siuts B. V. f)., it iš dviejų šmotų, šilkinių kojinių. Naujų petrenu 
kaklaraiščių ir visa eilė vyram reikalingų smnlkmenų.

•* Į
»

Ti

i ' ’
i
I
: i

Jeigu Jus mėgstate pasl- 
puofitj su sweterlų vasaros 
metu vietoje apsiausto, kuri 
mada dabar yra taip papu- 
lari, tai inUaų krautuvėje ra
site gera pasirinkimu gry
nų vylnų sweterlų (vairių 
spalvų, baltų, juodų sū pa- 
mrtrglnlmals, Saitų, mėlynų 
ir tt.

Marškinių mes laikome 
kelių geriausių firmų kaip 
tai Wilson Brothers. Man
hattan, Gashen, The Crest, 

Įduett Peabody ir dar kilų 
k kompanijų.

I)abar apturėjome naujų 
ISIpmentų. marškinių, nauju 
klubai gražių petrety> Ir ge
trų matu riji, kaip tai broad- 
fcloth, madrns ir perkelio.

šiiuutlinių skrybėlių sezonas jau čia put. Diena po dienos jau 
norėsis pasipuošti sn šiaudine skrybėlė. Prašome užeiti į mūsų krau
tuvę ir prisirinkti. Mes turime įvairių madų ir prekių. Taipgi turime 
gelumbinių skrybėlių, šviesių ir tamsių spalvų tinkamas dėl vasaros.

\I
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Didelis Pavasarinis PIKNIKAS
A. L. R. K. Labdaringoji Sąjunga

. ’ • 1 » \

SUBATOJE, GEGUŽES (MAY) 30 DIENĄ, 1931 M.
VYTAUTO PARKE, 115 GATVE

Prasidės Po Pamaldų Šv. Kazimiero Kapinėse

Pavasario saulutė jau sušildė šaltą žemelę. Po žiemos šiurkštaus oro džiaugiasi žmonės, kad 
gali išvažiuoti už miesto ir atsigaivinti tyru oru.

Tai Labdaringoji Sąjunga suteiks , jums progos kuogeriausia laiką praleisti smagiausioje vie
toje patogioje dienoje. VAINIKŲ DIENOJE, GEGUŽIO 30 I). minios žmonių suvažiuoji j Šv. 
Kazimiero kapines. Taigi tuoj po pamaldų kapinėse ten pat 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 Sąjungos darbus paremti.

Štai Labdaringoji Sąjunga pastatė Šv. Kryžiaus ligoninę, nupirko ūkį iš 141 akerio, kur bus 
pastatyta našlaičiams ir seneliams prieglauda. PIKNIKO PELNAS EIS MINĖTO* ŪKIO 
NAUDAI.

Piknikas bus puikiausias. Dalyvaus Vyčių baizbolo tymas, dalyvaus garsūs ristininkai, bus 
didelis bazaras, kur bus gyvų kiaulių, vištų, žąsų, avių, ančių ir 1.1. Galima bus lošti golfą, tenisą 
ir t.t. Bus traukiami judomieji paveikslai. Lalnlaringoji Sąjunga pasistengs visus svečius malo
niai priimti ir užganėdinti. *

Tai visus širdingai kviečiame į mūsų pikniką. VALDYBA.

SVARBU LIETUVIAMS 
ŽINOTI.

WEST SIDE ŽINIOS.

daržan j prašomi dalyvauti ir atsivesti
•visą koloniją.

X Automobilių paradas į 
Vytauto parką, birželio 21 d.

Iri, manoma, sutrauks
naujų narių.

Valdyba.

gio par. salėj, 4 vai. po pie- kimas, reikės apsvarstyti pa- prašomi susirinkti
tų. Tai* bus svarbus susirin- rengimus seselių naudai. Visi

■■ ■ ............- ■ ■■
Valdyba.

Brangūs tautiečiai!
Ar ant savo kalendoriaus 
rite užsibrėžę šios vasaros 
knikus bei išvažiavimus, 
d jau turit, tai pasižymėkit 
ir ir šitą.
Lietuvos Vyčių Chicagos 

kritys rengia labai dideli

jau organizuojamas. Kurie 
X Šiandien, Sekminių vigi- westsidiečiai dėsis prie to pa- 

lijoje, Aušros Vartuose prieš rado, dabar jau prašomi užsi- 
antrąsias šv. Mišias šv. Krikš-i registruoti šiose vietose; kie
to vandens pašventinimas. ibonijoj arba pas p. W. Duo- 

X Ryt visos lietuvių para-|ba (barbernėj) prie W. 23 
pijos keliauja į Vytauto Par- pleiso ir So. Leavitt St. arba 
ko atidarymo iškilmes. Užtat pas bile kurį parapijos kpmi-
Aušros Vartuose gegužinės ' teto narį.
pamaldos bus atlaikytos ryte 1-------------------

Bridgeport. — Seserų Pran- 
ciškiečių Rėmėjų skyrius tu
rės extra susirinkimą sekma
dieny, gegužio 24 d., šv. Jur-

%

Ber"- Per trečiąsias šv. Mišias, 9niką birželio 28 d
darže. Tai bus vienas 

džiausiu piknikų, ką Vy-
ai yra rengę. Bet svarbiau-|na Duršaite pasirengė Auš- 
ą, kiek ten bus pramogų

X Juozas Poška su Marijo-

ATSIDARO NAUJAS LIE
TUVIŲ RESTAURANTAS.

Brighton Park. — šiandie 
gegužio 23 d. įvyksta Grand 
Opening naujo lietuviško res- 
tauranto, kurs yra pavadintus 
Julias Restaurant. Randasi

ros Vartuose rytoj priimti 
irių da niekas nėra matęs, Moterystės Sakramentą, 
irių piknikuos dar nėra nei X Jubiliejiniu parapijos 
ivę. ! pikniku susidomavę visi para-
Užtikrinu, kad visi bus pa-PdieSM- Visi žada, atsišaukus po num. 4656So.Westem avė. 
tikinti. Drąsiai galiu šaky- i šeimininkėms, ir komitetui, 

kad ir mirsi, o šito pikni- j gausiai pkreniti dovanomis,
» neužmirši.
1J Bus pagarsėję

Šios biznio įstaigos vedėjos 
yra’ dvi seserys p-nia Julia 

kad pikniko restoranui nieko Pocienė ir p-nia Stella Juške- 
lietuviai nere’^tU pirkti- Gražus para- vičieftg. P nia Julia yra pa-

pijos labui darbas.
Aušros Vartų parap. jubilė-

jiniame piknike be šimto vi
sokių margumynų, bus base- 

3) Vienas bus naujausias į,0]0 žaidimas West Side

amštininkai.
2) Pakviesti garsūs ristikai 
rardus pranešiu vėliau).

Mirtas lietuvių tarpe, kurie 
ragumas nėra visai matęs, 
i sportininkai su kardais, 
pie juos daug rašo Cbica-

laikraščiai. Be to, y. 24 mergaičių4) Mergaičių baseball. Tai tymas iššauks į rungtynes ki-

eempionatui įgyti. Loš Vyčių 
24 kp. tymas su mūsų para
pijos Wbite Star kliubo tymu. 
Abu jau dabar praktikuojąs.

tyrusi gamintoja lietuviškų 
valgių. Todėl šio restauranto 
valgiai savo skoniu pilnai pri
lygs geriausiems lietuvių res- 
taurantams. Geriausios kloties 
naujiems biznieriams. *

KAD VISI 
ŽINOTŲ

Kad Budriko krautuvė y- 
ra didžiausia Lietuvių mu
zikos krautuvė Amerikoje. 
Jus galite gauti sau radio, 
pianus, refrigiatorius, di- 
džiausį pasirinkimą Chica- 
goje. Ir kainos daug žemes
nės kaip kitur.

Radio aptarnavimas vie
nus metus dykai. Pilna 
garantija su kiekvienu ra
dio.

Automobilių Savininke 
Buk Pats Teisėju!

Skaityk palyginimą konstrukcijos ir kai
nų žemiau paduotų ir pats spręsk. Kodėl 
rizikuoti tairais nežinomų išdirbysčių; jūs 
galite pirktis Firestone be extra primo
kė jinio.

Mes sutaupysime pinigus ir geriau pa
tarnausiu), nes Firestone perka roberį ir 
bovelną tiesiai — rūpestinga tairų ga
myba — savo dirbtuvės, geriausias visam 
pasauly, — ir mūsų ekonomiška pardavi
mo ir standarizuota sistema.

Ateik šiandie — mes duosime daugiau 
už jūsų dolerį. '

Nouyoucanbuy £

GUM-DIPPED
TIRES for and up

PRANEŠIMAI

Dagiausias dalykas. Vėliau 
latysite, kurios kolonijos 
įergaitės loš.
5) Ir, štai, vienas, kur vi- 
galės dalyvauti ir seni ir 

mni: šokių kontestas. Būtų 
loko, kad nors vienas senas 

kartą išloštų. Laimėjusieji
nūs dovanas.
Taigi, visi lietuviai širdin

gi kviečiami į šį didelį pik-
iką.

Brangus tautieti, jei mes 
fcftuojam ir remiam ne ka
likus, dėl ko neparemti ka
ili Id škbs organizacijos, kuri 
trbuojasi Tautai ir Bažny- 
aij Jei mes jų neremtumėm,S

būtų didžiausia gėda. 
Lietuvos Vyčių organizaci- 

ta nariai tai tikri Tautos ir 
lažnyčios kareiviai 1 
Taigi neužmirškime jų pik- 

Iko birželio (June) 28 d. 
ergmans darže. “Nuostolių” 
m«i tik 35 centus, jei tikie- 
į. pirksi iš anksto, o jei pirk- 
i prie vąrtų, tai 50c. Bet 
tnagnmo turėsi visą dieną.

Komisija.

Atydžiai skaitykite, biznie- 
ių garsinamus bargenus 
r įvairius išpardavimus.

tos kurios kolonijos mergaičių 
tymą. žodžiu, birželio 21 d., 
naujame Vytauto parke, bus

Town of Lake. — Labdarin
gos Sąjungos l kuopos susirin
kimas įvyks sekmadienyje, ge
gužės (May) 24 d., 1 valan
dą po pietų, Šv. Kryžiaus pa

PALYGINK
Šias Kainas

AUTOMOBILIŲ Gamintojai ne
rizikuoja su ‘‘Special brand” 
tairais. Kam jums rizikuoti, kuo 
met jūs galifė sutaupyti pinigus 
perkant FIRESTONE gero Otd 
field typo. Gausit Firestone ir 
mūsų garantiją.
Štai Mūsų Svarbiausios Rūšys:

On
MAKB Or CAB

Ford..

4.40-21

4.50- 20
4.50- 21

4.75-19

lest Side sporto šventė, ku-1 rapijos salėje. Narės ir nariai

SKANDINAVŲ—AMERIKOS LINIJA
ATLANKYKIME LIETUVĄ 

Ib-mkime Savo l’nstų — Klatpėdų 
Kam baladotis po svetimus krafttus. kuomet dėl lietuvių yra 
palaikomas nuolatinis susisiekimas New York — Kopenhaga
— Klaipėda

Lietuvių F. K. Ruslv. Amerikoje 
Pirmoje Ekskursija

Gegniėn — May 29 d. 
IjItii “FRBDERIK VIII”

Llnksmiatfsta Vyčių Ekskursija 
Tiesiog { Klaipėda 

Laivu “HELIJO OLAV” 
Biriollo — Jime <1 d.

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursijas 
Rengia

* Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras 
Liepos — July 3 d. 1*1 v n “FREDETUK VJTI” 
Liepos — July 211 d. lai tu “INITF.D STATES” 
Lietuvių Laivakorčių Agentams Kooperuojant

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

(vairumų ir malonumų dėl tų kurie dalyvaus ekskursijoje. 
Felkaaukite Nuo Savo Agento Laivakortės ant 

Lietuvos PaStų Valdybos Kontragento Pafttut Vežioti 
27 WhltehaJI Street, New York City 

■448 Waslilngton St., Boston, Mase. ISO La Šalie Ht, Chlcago, III. 
M9 St# Antoine 84., Montreal, Que., Oanada.

Šis gražus Victor viktro- 
la vertės $25.00 už

$12.00
grojo rekordus labai garsiai 
ir galima išsivežti į pikni
kus ir į Lietuvą.

PIKNIKAS DEL PALAI
KYMO LIETUVIŲ MU

ZIKOS IR DAINŲ 
PER RADIO

Įvyksta Nedėlioję, Gegu
žio 31 dieną Chernausko 
darže Justice Park, III. prie 
79th St. ir Archer Avė.

$300.00 prizų ir duoda
ma su tikietais dovanos. 
Kaina tikietų po 50c. Tikie- 
tus galima gauti iš kalno 
pas

JOS. F. BUDRIU,
Ine.

3417-21 S. HALSTED ST.

Chicago, UI.

Tek Boulevard 4705

\VCJTj radio programai 
Nedaliomis nuo 1 iki 2 vai. 
po pietų.

WHFC radio programai 
Ketvergais nuo 7 iki 8 vai. 
vakare.

COMPAR
CONSTMJCT1ON QUAL1TY

' »U H.D.Tire

Rubber 
Vol.-<u. 1b.

Mere Welght

Width

iThlck- 
In.

I Pilės 
atTrsad

4.— -81 Tiredumtai
Tlr.

173
13.331 

4-75 

.337

•3.39

131 39S

4.75-20

* Mali II Tirt Ord«rTlr»||

Ford.

Wbippet------- ,
Erskine.

MaliOrto Tirą

337
33.83

5.34

Nash_______
Manpiette-----
Oldsmobile 
Bniek________:

5.00-19

15-
4-74
.57«

•5.

33.55

5.9«

$4®

11.43
7

•11.40

DVIGUBA GARANTIJA. Kiekvienas Fije- 
stone tairas yra paženklintas “Firestone” Ir 
turi Flreatone Ir musų neribotų garantijų. 
Esi dvigubai apdraustas. z

“Speclal Brand” tairus išdirba gamintojai 
“mali order house”, aliejaus kompanijoms 
Ir kitiems, kurie nepasirodo dėlto, kad ge
ruosius trttrus lftdlrba savo vardu. Firestone 
deda savo vardų ant kiekvieno tairo.

Osr
CohPrieš,

M®

♦ Sp.ri.1
BrandMali
OrderTlr.
54.98

5.60
5.69

•6^5

6.75

6.98

irC«BhPrieš,per
Psir

SS.48

5.00-20
e
5^5-18
5^5-21

I**
*«7

Anburn- 
JordaB— 
Reo ...

Chrysler,
Vlking._

Hnds« 
Hupmobile

:}

5.50- 18

5.50- 19

6.00-18

19

7.10

7.90
8.57

8.75

i»je
x6.7e

=}Paekard 
Pleree-Arrow 
Stnta

6.00-20
6.00-21

7.00-20

M-4*

!!.»•
1X^®
IKM8»•-»«

8.90

1U0

11.40

11.50
11.65
13.10
15.35

*70*

ax.7e

18

Viskas, ko mes jūsų prašome, tai ateiti j mūsq sandelį Ir 
pamatyti mūsų ir kitų tairus.

PALYGINK K6NSTRUKCIJ4 — GERUMĄ IR KAINAS

URBAN TIRE SALES
.4071 Archer Avė.

Telephone VIRGINIA 0915
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C H I C A G O J E
IŠVAŽIUOJA Į LIETUVĄ. nepamiršti Lietuvoje būdama.

P. Judvitienė, nors nesenai

sokius parengimus padaryti,
bet dargi Marijonų Kolegijos j : Raumatizmas sausgėle- 
ir Akademijos Rėmėjų sky- i

DAKTARAI:

So. Chicago. — P. Antani
na Judvitienė su savo vaiku
čiais nutarė aplankyti Lietu
vę.

Gegužės 17 d. pp. Cickevi- 
čiai ir jos brolienė Judvitienė 
iškėlė gražių išleistuvių puo
tų, kurioj dalyvavo apie 100 
žmonių iš visų kolonijų. Visi 
linksniai ir gražiai praleido 
laikų.

P. J udvitienė, reikšdama 
dėkingumų visiems,

gyvena Amerkoje, bet ramiu 
gyvenimu įsigijo daug drau
gu

Tad linkime P. Judvitienei 
geros kelionės iki linksmo pa
simatymo vėl sugrįžus į mūsų 
tarpų. Draugė.

Neslkankyklte savę» skaus- 
mals. Reumatizmu. Snusgėle, 

... Kaulų Gėlimų,, arba Mėšlungiu
riems tikslams nesigailime. Ar ■ — raumenų sukimu: ties skau

dėjimai naikina kūno gyvybę 
Ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPBICO COMFOUND tuo- 
stis lengvai prašalina vlršini- 
nėta ligas; mums Šiandie dau
gybė žmonių siunčia pailėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 

I puštą 56c arba dvi už $1.05.
I Knyga: "ŠALTINIS SVEI

KATOS" augalais gydyties, kal- 
1 na 50 centų.

riauis ir visokiem kitieAis ge-
’l

Tol. Canąl $7(4

URŠULĖ NORVILIENĖ
(Po tėvais Zu tom baltė)

Mirė gegužės 20 d., S vai. vak. 
1931 m., sulaukus 39 metus
amžiaus, gimus Užtankių kaime, 
Šilalės pairap., Tauragės apskr. 
Amerikoj išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nubudime 
vyrų. Leonardų, 4 dukteris — 
Antoinette Gutzit, Alice Cox, 
Bernia Goodvvin ir Stelių, tris 
sūnūs — Bronislavų, Stanislo
vų ir Aleksandrų, sese r J Onų 
Mačienę, brolį Vincentų Zaroni- 
bų, tris žentus ir gimines, o 
Lietuvoj dvi seseris.— Marijo
nų ir Kazimierų.

Kūnas pašarvotas, randasi 
1730 S. l'nion Avė. laidotuvės 
įvyks pirmadieny, gegužės 25 
d., 8 vai. ryte iš namų į Die
vo Apveizdos par. bažnyčių, ku
rioje atsibus gedulingos pama
ldos už velionės sielų, o iš ten 
bus nulydėta j Šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Uršulės Norvilie
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečianti 
lalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę liekame, Vyras, Du
kterys. Šunai, Žentai, Sesuo, 
Brolis ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus Co. Telefonas 
Canal 8161.

tat -galėtumėm užmiršti Šven
to Pranciškaus suvargusius 
tarnus. Juk daugeliui mūsų 
yra Jie tikri broliai. Lietu
vos Pranciškonai atsiuntė mu
ms vienų Tėvų. Tas duoda mu
ms misijas, dirba nesigailėda
mas sveikatos, mes klausyda
mi gražių pamokslų negalime 
atsigėrėti. Bet jeigu sužino
tum kaip tie vienuoliai Lietu
voje vargsta, tai rodos žmo
gus pasidalintum su paskuti
niu kųsniu. Tik apie savo vie
nuolyno vargus jie neprisime
na, gal būt nenorėdami pa-* 
kenkti mūsų vietiniams rei
kalams.

Dabar išgirdę, kad Tėvas 
Augustinas jau rengiasi mus 
apleisti ir grįžti į Lietuvę, tai

TĖVO AUGUSTINO IŠLEIS- rengiame nors tų vakarienę 
TUVIŲ VAKARIENĖ PRAN-; jų vienuolyno naudai, isi ku-

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Telefonas Grovehlll 8262

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

£415 W. MARQUETTE ROAD

4/'

AIA
JONAS KVIETKUS

mirė gegužio 22, 1931 m. 
12:15 vai. po pietų, 23 metų 
amžiaus. Gimė Chicago, UI.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Petronėlę Kvietkienę 
po tėvais Mazuraitė, 3 seseris 
Agniešką Ažusenis, Oną ir E- 
leną, švogerį Pranciškų, 4 te
tas i,r gimines

Kūnas pašarvotas 3140 WaV 
lace St. Laidotuvės įvyks pa
nedėly, gegužio 25. Iš namų 8 
vai. bus atlydėtas į šv. Jur
gio par. bažnyčią kurtoj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame v isils 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nulludę:
Motina Petronėlė Kvietkionė,

Seserys, švogerts, Tetos Ir 
Gimini s.

Laidotuvėms patarnauja g'.-ab. 
Mažeika, Tel. Yards 1138.

£

IMS PAVEIKSLUS

Brighton Park. — Sękma- 
dienyj gegužio 24 d. prie lie
tuvių par. bažnyčios bus foto
grafuojami vaikeliai ir mer
gaitės pirmu sykiu tų dienų 
priėmusieji šv. Komunijų. Tų 
darbų atliks gabus- fotografas 
p. Prečinauskas, kurio studi
ja randasi po num. 4309 Ar
cher Avė.

dostin Kulis :
S259 SO. HALSTED ST. B

Chicago, 111. « ■

Gydo staigius Ir chroniškas Ilgas l 
vyrų, motorų ir vaikų N

DARO Ol’E RACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis Ir scredorala tik 

lškalno susitarus
Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray

2130 AVEST 22nd STREET
CHICAGO

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

4 ir 6:30 iki 8 vai. vakare. 
Seaedomls nuo 9 — 12 vai. ryto 

Nedėliomis pagal sutarti.

DR. J. J. KOWARSKI$'
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W.68 Street 
Kertė So. West«rn Avinu*

Tel. Prospect 1028
Realdencija 2359 So. Leavltt SL 

* Tel. Canal 2338
Valandos 2-4 po pietų Ir 7-9 V. v. 

Nedėlioj pagal susitarimą

CIŠKONŲ VIENUOLYNO 
NAUDAI.

rienis jo midijos patiko, da-

zikai — vargonininkai išpil
dys puikų programų. Atsilan
kys daug kunigų, ir Tėvas Au 
gustinas žadėjo kiekvienam 
svečiui duoti įdomių dovanė
lį-

Tikietų daug neišplatinta, 
dėlto kas norite paremti Tėvų 
Pranciškonų misijas ir jaučia
te dėkingumų Tėvui Augus
tinui už pamokslus, tai kvie
čiame atvykti. Vietos daug pri

Tel. Dearborn 1883

DR. BENJ. W. MAGH,
DENTISTAS

Suite 1920 The Pittsfleld Bldg.
55 E. AVASIIINGTON ST.

Tel. Prospect 1157

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

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

bar parodykite jam dėkingu-i rengta.

Ofiso Tel. Victory 6893 

Rdzidencijos Tel. Drcxel 9191

DR. A. A. ROTH
A

Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 

Kampas 31 Street
VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak. 
Ncdėliomis ir šventadieniais

• • . ’ ' \
ĮO-IŽ'

T

Tel. Lafayette 6791

DR. A. J. JA VOIŠ
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Ava.
Nedeiioje pagal sutartį.

Tel. Wentworth 3000Z •
, Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

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

SVARBI ŽINUTĖ •

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė SaVO ofisus į Ofiso Boulevard 5913
„ • . . acak. o Res. Kenwood 6107naujų vietų po num. 4645 S.

i Jau buvo minėta, kad kle
bono Albavičiaus parap. sve
tainėje Sekminių vakare ren
giama vakarienė pranciškonų 
vienuolyno naudai. Dabar no
rime paaiškinti, dėl ko mes 
tų parengimų darome. Mat 
mes chicagiečiai buvome vi- 

jsieni ir visados mandagus ir 
dėkingi žmonės. Atvyko kas 
iš Tėvynės Lietuvos visus gra
žiai priėmėme. Mes galime ne 
tik savo parapijų naudai vi-

mų ir prisidėkite nors savo 
atsilankymu.

Del ko Sekminių vakare tų 
vakarienę surengėme f Del to, 
kad pelnas eina misijų nau
dai — klierikų misijnoierių 
išauklėjimui. Sekminių dienų

Pradžia 7 valandų 
nių Vakare.

Sekmi

» Rengėjos.

LIETUVIŲ VALANDA.

Lietuvių muzika ir dainos

nes. Phono 
Englcwood 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

Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

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

pietų ir 6 iki 8 vai. vakare 
Ites. 3201 S. VVALLACE STREET

11
’.T

Tel.

' A. A.
STANISLOVAS ŠLEPAS
mirė geguž. 21. 1931 m. 7:45 
vai. vak., sulaukės .pusę am
žiaus. Kilo Iš Tauragės Apskri
čio, Šilalės I’arap. Vaiklmenų 
Kaimo. Amerikoje išgyveno 20 
metų.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Oną po tėvais Jogintai- 
tė, du broliu Vladislovą ir An
taną, seserį TetMora, dvi bro
lienes Zofiją ir Marijoną ir 
švogerį Izidorių Kuiziną ir gi
mines, o Lietuvoj 3 seseris 
Zofiją, Stanislavą ir Antaniną.

Kūnas pašarvotas 4430 So. 
Hermitage avė. laidotuvės )- 
vyks panedėly geguž. 25. Iš 
namų 8 vai. bus atlydėta į 
Šv. Kryžiaus par. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į šv. Kazimie
ro kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotu
vėse.

Nubudę:
Moteris, Broliai, Sesuo, Brolie

nės,, švogerts Ir Giminės. 
Ijaldotuvėms patarnauja gt-ftb. 
Eudeikls, Tel. Yards 1741

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

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

J. F. EUDEIK1S & CO.
JOSŲ ORABORIAl 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Apaštalai apturėjo Šventųjų! per radio iš stoties AVCFL 
Dvasių' ėmė kalbėti visomis 
kalbomis ir pradėjo sakyti mi
sijų pamokslus.

Mes tuos kelis dolerius su
rinkę Sekminių dienoje irgi 
skiriame Lietuvos jauniems 
misijonierams.

Tas prisidėtas kiekvieno 
doleris nueis gražiausiam tik- 

YrfsTianRę ir patys 
pasinaudosite, nes vakarienė 
bus rūpestingai surengta. Ska 
nūs valgiai suaukoti biznie
rių. Gražus programas surengi 
tas žinomo dainininko P. K.
Sabonio ir mokyklos seselių 
rupesniu. /

Visi (Jhieagos Lietuviai mu-

970 nedėliomis nuo 1 iki 2 
vai. po pietų jau eina trečias 
metas.

Gegužės 24 dienų bus įvai
rus programas, nes dalyvau
ja rinktiniai artistai: ponia E- 
lena Rakauskienė soprano;

Phone Lafayette 9710

DR. F. S. SZYMGZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4454 SO. AVOOD STREET

Hemlock 8700

Rez. Tel. Prospect 0810

DR. B. ARON

OFISAI:
4901 - 14 St. 2924 Washington
10-12. 2-4. 7-8, 12-2. 4-6, Blvd
Tel Cicero 662'Tel. Kedzie 2450-245

DR. S. A. DOW!AT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzle 

Rez. 6622 S. Wihppie 
Vai,: 1 — 4 v. v. ir 6:30 — 9 v. v. jVal. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Tokios yra taisykles Ameri
kos muzikantų, kurie groja; 

.Juozas Olšauskas su kankle-įper radio. Todėl tokiais pro
mis; Jonas Čepaitis tenoras; 
Stasys Rimkus baritonas.

gramais gali visi pasidžiaug
ti, lies yra tikrai gera muzika

Kodėl Ųudril$u radio pro-! ir geros dainos, kurios žave- 
grainai yra geri ir minios jja net milijonus svetimtaučių, 
lietuvių juos myli? Todėl, kad*Šių lietuvių programų visas 
yra duodami geri talentai ir i lėšas padengia Jos. F. Bud-

A. L DAV1D0NIS, M. D,
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 6107 
Valandos:

Nno 9 Iki 11 valandai fytp:
Nuo 6 iki 8 valandai vakare 

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Rezidencija 
4729 Vt'est 12 PI 
Tel. Cicreo 2888

Nedėliomti
Susitartu

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Vąl.: 11 ryto iki 1 po pietų 
2 iki 4 ir 6 iki 8 v .v.’

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir nakt} 
Virginia 0036

Budriko orkestrus nariai, ka
trie susideda iš 6 muzikantų 
gauna po 17 dolerių kiekvic.- 
nas už vienų valandų laiko.

lik korporacija, didžiulė lie

tuvių muzikos krautuvė Ame
rikoje.

Kl.

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2174

DR. J. P. POŠKA -
OF. 8133 8. HALSTED STRETT 
REZ. 6504 S. ARTESIAN AVĖ. 

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

GRABORIAI:

J. F.RADZHIS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

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

OFISAS
868 Weat 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 8238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088

S. D, LACH AVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuVėse kuopiglausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516 ,

2314 W. 23rd PI., Chicago

SKYRIUS
1439 S. 49 Court/ Cicero, III.

Tel. Cicero 5927

ĄK1Ų GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

DENTISTAI

DR. S, BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai j

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

Tel. Rcpublic 78 68 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 vai. vak. 

Nedėboj pagal sutartį
Fhone Boulevard 7042

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

Arti 47 Street

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimasz 
visuomet sąžiningas Ir 
nobrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko- 
įplyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas

4603 So. Marslifield Avenue 
Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmaai Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
Chicago, III. \

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AHBURN AVENUE 
Chicago, Iii.

S. M. SKDDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WRST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7619

I. J. Z O L P
ORABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VEDftJAH

1650 West 46th St

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių (tempimą kuris 
erti priežastim galvos skąudėjimu, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-^ 
mo, skaudamą akių karštį. Nuirau 
cataractus. Atitaisau trumpą regya- 
tę ir tolimą regyst*.

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

Spociaie atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va- 
i kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 12 
po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

i .

Tel. Tarda 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Kampas 46th ir Paulina Hts. 
Tel. Beulevard 1291 > 8418

4 Nubudimo valandoje kreipkitės I 
prie manęs, patarnausiu nlmpatlš- , 
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

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

Valandos: nuo 10—4; nno 6—8 
Nedėliamia: nuo 10 iki 12.

Tel. Canal 6228

DR. G. I. BLOŽIS
DENTIHTA8

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Beredoj pagal sutarti

Boulevard 7689
• Rez. Hemlock 7691

DR, A. P. KAZLAUSKIS
de’ntistas 

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

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HAI^TED ST.

Rezidencija 6600 So. Artesian A, e 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų 

S iki 3:21 vakare

Rea. Tel. Mldway 6512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

Oakley Avenue Ir 24-tas Street 
Telef. wilmstte 1»F arba 

Canal 1718
Valandas: 1 iki 4 p. a, Panedšliala 

Ir Ketvergals vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJAL1STAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
Tel. Cicero 1268

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vėl.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 
vai. vakare

Nedėllomla pagal sutartį
4847 W. 14 ST. Cicero, Ilh

Tel. Lafayette 5820 

Rez. Grovehlll 2940

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

• > X-Ray ft Gas
4193 ARCHER AVENUE

Vai.: 9-9 Nedėlioj pagal sutartį

Vai. ryto nuo 10—12 nuo 2—4 
pietų: 7—8:30 vakare 

' Nedėliomis 10 iki 12
Telef. Midway 2880

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994
-r , - ■- r/įi

Reeidenctįos Tel. Plasa 8849
VALANDOS:- 

Nuo 19 Iki 11 dieną 
Nuo t Iki 8 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 Iki II diena
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C H I C A G O J E

jRITŪJ VYTAUTO PARKO 
ATIDARYMAS.

r Sulaukėme’ atėjo gegužės 24 I •
gd. naujo Vytauto parko oficia
lius atidarymas piknikams. 
^Sudaryta graži iškilmėms pro
grama. Bus iškelta J. A. V. 

,nr Lietuvos vėliavos. Ta pro- 
~ga, bus pasakyta keletas 
'reikšmingų kalbų. Tūkstanti
ais choras (susijungęs visųf*.
parapijų) išpildys Vytauto 
.garbei maršų ir eilę kitų pat- 
r i jotinių dainų. Bus didelės 
•basebolo rungtynės. Po visų 
.parkų bus išvedžiota garsia
kalbiai, kurie perduos kal
bas, dainas ir muzikų po vi- 
’Fų apdelinkę.
„ Parke įtaisymai visi nauji, 
fiioderniški: baras, restoranas, 
kuriame galima bus pasirink
ti skaniausių' pietų, aiskrimi- ’ 
Jė, sportui salė, du straike-1 
£iai stiprių , vyrų jėgai 
jodyti ir visokių žaidimui į- yisymų.

Taigi, rytoj Chicagos lie
tuviams bus istorinė dienų, a- 
tidaryrnas nuosavaus parko, 
kuriam panašaus nėra visoj 
'Chicagos apielinkėj.

Kviečiami visi Chicagos lie
tuviai ton iškilmėn — pasigro
žėti nuosavu parku, pasiklau
syti gražaus programo ir pa
silinksminti. Užkandžio ir gė
rimo niekam netruks.

Kelias į Vytauto parkų au- me Onos — Elenos, bernelių 
tomobiliais nėra klaidingas.
Geriausia važiuoti Cicero avė. 
iki 115 gatvės. Paskui pasuk
ti į kairę ir už bloko parko 
įėjimas.
Neturintiems automobilių rei 

kia važiuoti taip kaip važiuo
jama į Šv. Kazimiero kapi
nes ” ~

žymėtinam įvykiui Peoples 
baldų bendrovė ir “Draugas” 
parengė gražų radio progra
mų iš WBBM stoties, kuris, 
kaip ir paprastai, eis tarp 2 
ir 3 vai. po pietų. Dainuos įf 
lė Genovaitė Šidiškiutė, kuri 
laimėjo pirmų dovanų visų 
Chicagos konsefvatorijų dai
navimo konteste ir kuri neuž
ilgo dainuos sfU Chicagos sim
fonijos orkestru. Pirmu kartu 
iš šios stoties dainuos Ant.

! Giedraitis. Be to, vėl girdėsi-

KUN. LIPNICKĄ NUBAU
DĖ UŽ IŠVAŽIAVIMĄ

Kun. Alf. Lipnickų, Pane
vėžio Vyskupijos jaunimo di
rektorių. Panevėžio taikos tei
sėjas vėi nubaudė penkioms 
paroms arešto už išvažiavimų 
•be komendanto leidimo į Tau-

ragnus vesti jaunimui rekole- jame pašaro likučiais ir kitais
koijų R.’

PADEGE MUSTEIKIO 
* KLUONĄ

įrankiais. Nuostolių padaryta 
apie 5000 litų. Kvotos davi
niais paaiškėjo, kad klojimas 
buvo padegtas. Padegėjas su
imtas. “R.”

Vyžuonos. Biliūnų kaime 
Vyžuonų vals. sudegė Mustei
kio Igno klojimas su buvusiais

ŠTAI KUR GERA IR PEL
NINGA PROGA.

Reikalingas partneris prisi-

KVAIŠUS PARDAVHĄAl

Paieškau žmogaus, kurs su
tiktų duoti paskolų ant saugių 
pirmų morgičių. Pašaukti

Tel. Hemlock €346

PRANEŠIMAS
Draugams ir Pažįstamiems o

Ypatingai Ciceriečlams
Norėdami turė
ti gražius savo 
paveikslus ir 
gauti gerų dar- 
bų už tikrai pri 
einamų kainų, 
tai kreipkitės 
pas P. PUČ- 
KORIŲ, buvusį 
Ciceros fotog
rafų. •

Turintieji automobilių gali 
atvažiuoti imant Ogden agc. 
Route 18 iki Downers G rovė. 
Ten bile kas jums pasakys, 

į kur yra
DOYVNERS GROVE 

PHOTO STUDIO 
928 Warren Avė. 

Tel. Dovvners Grove 1104

uuetus ir dvigubų kvartetų. 
Žodžiu, ryt dienos radio pro
gramas bus gražus ir įvairus.

MAUDYNĖMIS 
ir kitais pasilinksminimo pa
togumais. Vieta randasi neto
li CHICAGOS, kur yra pato
gu privažiuoti Iš visų kraštų 
miesto automobiliais ir gatve- 
kariais. Žemė suvirs 100 akrų 
puikiausiu mišku ir tekančia 
šaltinio upe, jau nupirkta. Bus 
geriausios šaltinio maudynės 
ir pasilinksmiiliino vieta, ko
kia randasi apielinkėj Cbiea- 

i Bridgeport. — Keistučio gos. Įrengus tokių vietų gali- 
i spulka, 840 West 33rd Street, drųsiai tikrint, kad bus 
1 Chicago, atidarė 120 Serijų pelningas biznis. Vienam yra 

‘Rytoj atdaroma naujas Vy-įGegužio ? Dabar yra proga gera proga prisidėti prie virs 
tauto. Parkas. Dėlto tam pa-jpra<lėti taupyti savo uždirb- minėto biznio. Platesnes in- 

jtus centus. Keistučio spulka fonnaeijas suteiksime privati- 
nuo 1897 metų pagelbėjo lie- akai. Atsišaukite tuo jaus.

, tuviams sutaupinti Milijonus, M. ROZENŠKI & GO.

GERIEJI MOKINIAI — 
ATEITININKAI

Geresnieji gimnazijos moki-
Halsted St. Pasibaigus jniai yra gausingose ateitinin- 

gatvekario linijai, busai visus eilėse, kų tvirtina net prie- 
nuveš į parkų.

Reng. Komisija.
šingi ateitininkams mokytojai. 

! “R.”

KĄ GIRDĖSIME PER RA
DIO 7

PRANEŠIMAS
Cicerus ir Apylinkiu Lietuviams

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
žių grahoriškų įstaigų.

MODERNIŠKA 
KOPLYČIA DYKAI

DEL ŠERMENŲ

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

ir pagelbėjo tūkstančiams
'žmonių įsigyti nuosavus na 
mus lengvių budu, mokant 

i po mažų sumų į savaitę.
; Jeigu dar nepradėjote tau
pyti Keistučio Spulkoje, tai 
dar nepervėlų, nes teisių kny
ga neužgina nė vienam tau- 

• pyti- ________________

PRANEŠIMAS PIKNIKŲ 
RENGĖJAMS

S. D. LACMCZ !R SONUS
PAGRABŲ VEDĖJAI '

ĮSTAIGA NO. 1
2314 West 23rd Place

Chicago, III.
Roosevelt 2515—2516

į STAIGA NO. 2
1439 So. 49th Ct.

Cicero, III.
Cicero 5927
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Šiemet Naujai
Pertaisyta Studija

Su naujausiomis dekoracijomis ir šviesomis. Pri
taikinta vestuvėms ir pirmos komunijos vaikučiams 
ir mergaitėms. Kainos visiems prieinamos. Kviečiu 
ateiti pasižiūrėti. '

Pracin Studio
PREČINAUSKAS, Sav.

' «
4309 Archer Avė. Tel. Virginia 2481
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TURIU parduoti šią. savaitę 5 kam
barių gražius ir gerus rakandus, 
kaurus, elektrikin) radio, lempas Ir 
tt. su dideliu sau nuostoliu iš prie
žasties persk iri). Rakandus varto- 

.. . . . . jau 4 mėnesius. Veikite greitai. 6334
dėti prie jrenguno puikiausio so. caiifornia Avė.

DARŽO su MAUDYNĖMIS ' Restaurantas. pilnai (rengtas,, 
dirbtuvių apylinkė, gyv. kamb. užp. 
Pigiai. 4379 W. 26 St.

27 Dodge Sedan, geriausiam sto
vy, už |85, arba už geriausią pasiū
lymą, 5523 Flournoy St.

Dobermann plncher šunyčiai, pi
giai. Elsinger Pet Shop. 1159 E. 55', 
St.

Valymo ir siuvimo šapa, gera vie
ta, geras biznis, mažas investmen- 
tas. 1616 Chicago Avė. Evar.ston.

Del mokyklos štoras, arti 2 mo
kyklų, puiki vieta, geraiusi flkščle- 
riai, 4 kamb. Priežastis — liga. Už 
jūsų pasiūlymą. 1025 Webster avė.

Triuškių auginimas, 40 galvų, jau
ni, pilnas Įrengimas, gera veislė. Pi
giai 1918 So. 9 Avė. Maywood, III.

REAL ESTATE

‘4’ltTKIEWICZi(o-
CONTRACTORS

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se 

nūs priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

R. ANDRELIUNAS
(Marąuette Jewelry & 

Radio)
Užlaikau visokiu 

auksinių ir sida- 
' brinlų daiktų, vė
liausios mados ra
dio. planų rolių, 
rekordų Ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos Instru
mentus.

NAMAS ANT PARDAVIMO
Labai gražioje vietoje, prie 

729 corneįia, pat Lietuvių bažnyčios. Kam
pinis lotas 150x50 f t. Namas '

RAKANDAI. dar naujas dviejų šeimynų.' 2650 West. 63rd St. Chicago
Ant kampo dar galima staty- J Telefonas hemlock 83so 
ti didelį namų. Savininkas į T”

Rooming house, 42 kamb. 4 ka
rų gar.' 100% išrenduota, rendai ar 
pardavimui. Sherb,
Ūke View 5106.

Vartoti du mėnesiu. Privatiški na
mai, naujo modelio parloriaus setas 
885, vertas 325, Gražus šilkinis ame
rikoniškas orientališkas kauras 9x11! trumpų laikų turi 
tik |35, vertas 8150. Be siūlių 9x12 
Wilton kauras 820, Louis XVI valg. 
setas 865, vertas 8225. Miegk. setas turi būti greitai parduotas, ir

išvažiuoti 
ant ūkės. Pasiskubinkite, nes

B supapuošimais 895, vertas 8350. Cox- '. 6812 SO. WESTERN AVĖ. ,well krėslas 825, elektros radio 845, pa^iuauduokite gera progų. 

Tel. Prospect 2102 
Chicago, III.

itališkos firankos, vazos ir kitokios Kreipkitės šiuo antrašu: 
smulkmenos. 8228 Maryland avė., 1 
apt. Vienas blokas į rytus nuo Cat- 
tage Grove avė. Stewart 1875.

AUT OMOBILIAI

K. J. VALIULIS 
611 Lincoln Avenue 

Rockford, UI. 
Phone Forest 8491

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Bouievard 1389

WILLYS KNIGHT 
! 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 mekanlkaj ų A^NZOR.* [MOtO

AUTOMOBILIŲ PtRKĖ 
JAMS IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 

prašau atsilankyti ir pamatyti nau

White Sox
Kas tiktai rengia šių va

sarų piknikus, nepamirškite 
vartoti iš Lietuvos BIRUTES 
skanias saldaines. Birutės 
saldainės labai tinka lošti ly- 
giai-nelygiai ir duoda DRAU
GIJOMS labai gražų pelnų.

Todėl Gerbiamieji, remki
me savo pramonę, ir v^-to- 
kime Birutės saldaines. Meski
me paprotį vartoti žydiškas 
saldaines, kurios nei savo sko
niu nei gerumu negali prilyg
ti Lietuvos Birutės saldai- 
nėms.

Taipgi pas V. M. STULPI
NĄ galite gauti ir visokių' 
valgomų prekių iš Lietuvos. 
Visados kreipkitės pas:

V. M. STULPINAS

3255 South Halsted Street 

Tel. Victory 6122 

Chicago UI.

or Sales
’ A. Jankaitis, J. Bagdonas, pardavėjai 

S. Rumchakg savininkas
610 WEST 35 STREET

Tel. Yaids 0699

BUNGAL0W PARDAVIMUI
1 Parsiduoda mūrinis bunga- 
low šiltu vandeniu šildomas,

jus i93i nash automobilius su ve- visas vidus ųžuolo, pastatyti 
liausios mados automatiškais (tai- e i r j .

sytaials, sport Royal tekiniais ir ki- atsėjo $9,000, dabar parduo
tais ištobulinimais, kokius tiktai . . , ...
nash taip gali (rengti už tokias siu uz $5,500, nes dėl dide- 
prielnamas kalnas. nelaįmes turi būt parduota
BALZEKAS MOTOR SALES j dienų.

I

4030 Archer Avenue
Lafayette 2082

MES ŽINOM, Kį REIK DARYTI
, I,Ar jus patenkinti su savo karo eisena ir greitumu? Jei ne, 

tai mes galime jūsų karui grąžinti pep. Jėgą ir ekonomiją. Specia
liai Jrankiai, tikros dalys, dirbtuvėj išlavinti darbininkai pajėgs 
Jūsų seną karą padaryti kaip naują. Laika nuo laiko carbureterlo 
apžiūrėjimas ir' išvalymas sutaupys jums pinigų.

MARVEL & JOHNSON GARBURETER SERVICE
2426 PRAIRIE AVENUE

Esame pasirengę taisyti Bulck, Nash, Hudson & Essex, Oakland 
ir Pontiac, Oldsmobile, Vlklng, Graham-Paige ir kitus. *

{VAIRŪS KO NT R AK TO R 1AI:

Phone Virginia 20(4

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIU8
4556 S. R0CKWELL ST.

WEST SIDĖS LIETUVIAI W. BENECKAS
Pentuoju, popieruoju, grei-

213—23 Avė. Bellwood, IU.i **__ '
I Parsiduoda 3 flatų namas, 6 kamb. 
i mod., garo apšlld., ąžuolo trlmas 

perdem. Visai pigiai. Taipgi rendon 
2 fiatu. 83,000 (mokėt. Likusi leng
vais Uknok. 1622 So. 51 avė. 8v. An
tano par. Cicero.

BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVING 

Local & Long Distance RetnovaI

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408
Į -------------------------

AR Ž^DI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forniČius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei6 kamb. octagon front. bung., tai- 

lių maudinė ir virtuvė, k. v. S., dai
liai Išdek. 3 karų gar., lotas 30x178, to o irprocį ir npbmntma kaina 812.000. 1635 N. Natchez ava ,tB8’ 8erflS lr nebrangus.

Pardavimui ar mainui 3 flatų ply- i 
tų, akmens fronto rooming house, 
Washington blvd., arf\ Washtenaw 
avė. 88.000 eųuity. Už lotą arba far- 
ma. Triangle 2200 R. Carol. 6854 S. 
Park avė.

Biznio lotas, 25x125, visi pagecint- 
mai, gatava budavojlmui, S. y. pu
sėj. 83.000, rašyk J. Zden, 1019 Le- 
land avė.

Mes pervežame 'daiktus iš ir 
į kitus miestus.

Skolinam Pinigus
Neimant komiso nuo 850 iki 8300 
Sis departmentas yra po valstijos 

priežiūra

160 ak. J miestą 6 mail., prie mo- i Taipgi paskolos ant pirmų morgičių 
lio, lygi, nuvalyta- Chas. -Larsen,
Midnight Lake, Sask. Canada. J. NAMON FINANGE CO.

6755 S. WESTERN AVĖ.NAMAS Į FARMĄ.
5 šeimynų namas su'bizniu 

mainymui ant fanuos. Pagei
dauju farmos Mich., Wis. arba ( 

kaina i Ind. valstijose. Namas rendos
7217 S. CALIFORNIA AVE.Ineša $132 Morgičių $7,-.'

500. Kreiptis subatomis ar 
nedėliomis visų dienų, kitomis 
dienomis nuo 6 vai. vakaro. 
1857 W. 13 st. 3-č,ias floras iš 
fronto, Chicago, III.

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau (vairiausius namus prieinama

Telefonas Hemlock 5524 

Telef. Republic 6396

D. GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORIUB 
Statau namus kaip muro taip Ir 

medžio nuo mažiausio iki didžiausio.Jei jūsų automobilius reika-
lotvia naioisvmn tni n t vpyL-i to! nUOjU> Senų VarniŠių nnimU Ka,no" POelnafnlauslos.
Jauja pataisymo, tai atvezkite . * * 2452 WEST 69th STREET
jį pas mus. Mes išanksto ga
lime pasakyti, kiek jums at- 
seis. Geriausias darbas garan
tuotas. Kainos prieinamos.
Spe&elas — 5 gal. 100% Penn 
Oil $2.75.

BENNIE'S AUTO REPAIR 
SHOP

2444 West 22 Street 
BENNIE F. DIR2IUS, Sav. 
Biznio Tel. Roosevelt 3365

Namų Tel. Cicero 6372

nuo visų medžių. Saukit
Lafayette 7554

NAMŲ SAVININKAMS
Popieruoju ir malevoju kam
barius. Darbų atlieku pigiai ir 
gerai. Turiu keletu didelių 
sieninės popieros knygų, ku
rias pristatau į namus išsi
rinkti. Už rolę 7c. ir aukščiau. 
Atsišaukit laišku ar asmeniš
kai.

K. ANDREJUNAS

M. YUSZKA 
Plumbing A Heating '

Kaipo H eta via. neturtam* patar 
na uatu kaogarieueta.

4426 So. Weatern Avė
Tel. Lafayette 8227 •

flapos Telef. 
Hemlock 2867

JOHN YERKES
Namų Telef. 

Republic 5688

Plumbing A Heating Lietuvis 
kOMTRAKTORIUS 

Mano darbaa pilnai garantuotas 
Kainoe prieinamos

1337 So. 00 Ot. Cicero, UI/ 2422 WE8T 69th STREET

PARSIDUODA trikampis 
šmotas žemės iš U akerių. 
Rdndasi prie svarbių vieške
lių: Archer avė., 4-A ir Le- 
mont Rd. Frontage iš 1400 pė
dų, Archer avė. ir 900 pėdų 
ant Lemont Rd. Tinka geso 
stočiai, lunch standui arba 
Road Honsei. Visi pagerini
mai gesas, elektra, sewage 
ir šaltininis vanduo. Apie še
šis skėrius tankaus miško. La
bai pigiai.

P. PILITAUSKIS 
4601 So. Marohfield Avenue

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nusiunčieme pinigus f Lietu

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

Laivakortes parduodame ant 
rtsų linijų. • „

Pilnai prirengiame kelionei 
| Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome Įgaliojimus Ir visus 

legeliškus dokumentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paskolas pirmų ir 
antrų morgičių.

Apdraudžiama nuo ugnies, 
taraado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P, BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
Tel. Yardz 4669

/




