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ŠV. MIŠl6t UNIVERSL- .

Europa Nepasirengusi Nusiginkluoti; Naujas 
Lenkijos Ministeris Pirmininkas - Prystor; i 
“Mažosios Santarvės” Sąmokslas Prieš Aus
triją; Ispanijoj Šaudomi Komunistų Sukurs
tyti Žmonės; Romoje Ima Nerimti Fašistai i

PREZIDENTUI PALY
DOVAS TETO STADIJUME CHICAGOJE

J)KTR?\T’ į1** APIPLĖŠTAS IR NUŽU- 
tą). — Detroito Universiteto DYTAS
stadijume atviram ore aną die-
ną laikytos šv. Mišios už per- Xt »• ” x ,, . .,. . u x vi • Nežinomi piktadariai api-sekiojamą katalikų jaunuome- , ,. 1,, . _ ... plese ir nužudė turtinga ne-ne sovietų valdomoj Rusijoj. ,• .. • • ,d kilnojamų savasčių savininkų,

17,000 kataliku vidurinių buvusį siuvėjų Samuel Bloom, 
mokyklų mokinių ir šiaip ti- 64 m., 4501 No. Troy avė. Sa
kinėtųjų dalyvavo pamaldose, vo pagvvetfftne jis rastas pri- 

■ Mokiniai surengė įspūdingas muštas ir pasmaugtas. Viskas 
vaikštynes. išgriosta ir išvartyta. Viešru-

Stadijume be pasakyto vy- my kai-kurie daiktai sudaužy- 
skupo Gallaglier pamokslo ka- ti. Aišku, jis kovojo užpuolė- 
lbėjo dar ir Detroito Univer- jus.
siteto prezidentas kun. McNi-' -------------------

9-4EMS ITALAMS BYLA 
ROMOJE

IR VĖL DUODAMA VĖJO se Rūmuose, be kitko prezi-

Perorganizavus Prezidento cholaR ir/arygrove Kolegi- 
Hooverio sekretariatą Baltuo- ^°R Prezi en aa r- erry.

MIESTO FINANSŲ 
PAGERINIMUI

BRIANDUI dentui palydovu (aide) paski- 
I rtas G. A. Hasting iš Nev 
Yorko. Vadinasi, jis yra pre-

PAŠVENTINO KERTINI 
AKMENI NAUJOKYNUI

Chicago finansų padėties 
pagerinimui miesto aldermo- 
nų taryboje iškeltas sumany-ROMA, geg. 29. — Devyni PARYŽIUS, geg. 28. 

italai intelektualai (apsišvie- Francijos parlamente išnaujo ridento štabo narys.
tę) šiaurinėj Italijoj areštuo- puolamas užsienių ministeris 1,1 x . .. . , . . . . . . .
ta praeita rudeni. Jie kaltina-1 Briand. ŠinoĮtart už jo nepa., NAUJAS LENKIJOS MINIS- ^ntKit^h-rUnis akmuo sta-, anot. vu>i tur, 2,500 dolerių

NAPA, Cal., geg. 28. — Mt. mas, kad iš asmeninių (per- 
de la Šalie tomis dienomis pa- sonalių) mokesčių būtų paliuo-

mi sąmoksle prieš fašistų val
džią. Šiandie čia jiems speci
aliajam fašistų tribunole pra
sideda byla. Tarp jų yra keli 
profesoriai.

Podraug su jais buvo areš
tuota apie 15 kitų asmenų. 
Niekas nežino, kur jie dingę. 
Gal jie buvo fašistų agentai 
ir paliuosuoti. O gal ištremti! 
į kokią salą.

tomam Krikščionių Brolių vertės asmeninių daiktų.
________ naujokynui, kurio pastatymas Kai-kurie aldermonai aiški-

VARŠAVA, geg. 28 _ Nau a*8^e’s aP*e 509,000 dolerių, i na, kad toksai paliuosavimas
. jas Lenkijos ministeris pirmi- Iškilmėse dalyvavo nepapra- inno asmeninių mokesčių ar tik

T, a ninbas yra pulk. Aleks. Pry- štai daug tikiAčiųjų. Pašven-■ne^a^s bl,t priešingas konsti-

vykimus Gerievoje kovoti Au
strijos—Vokietijos muitų uni 
j‘7-

Briand išeitų iš kabineto.

TERIS PIRMININKAS

stor. tinimo apeigas atliko Salt La- , tucijai
__ i__ ••___ ‘ __ t I-NUSIGINKLUOTI NEPA- ! J.° kabinetan ieina visi > ke vyskupijos vyskupas J- Mi- 

vusieji ministeriai, išėmus iž- tty. \ yskupas sake pamoks-
SIRENGUSIOS do ir prekybos. Iždo minigte- 

ris . yra Jan Pilsudskį, niar-, 
šalo Pilsudskio Brolis, šis pa- ‘

TAI BENT BUSIMASIS 
ŽENTAS

DRAUGAS
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3c A COPY 
Telefonas: Roosevelt 7791

METAI-VOL. XVI

KUNIGŲ IR AIEHMNKŲ BYLA KARO 
TEISME

Nuteisti Du Kunigai Ir Keturi 
Studentai

Gegužės mėn. 12 d. 8 vai. pusdykiai. Arklys grąžintas

WASHINGTON, geg. 29.
Vienas areštuotų profesorių • IstYru8 politinę padėtį Euro-; ataragig ir toliang pasilieka 

kituomet yra buvęs ministerio ,P°-le atrandama, kad Europos karQ ministeriu.
pirmininko Mussolinio artimas'nepasirengusios nu-( ____________ _
sandraugas. .siginkluoti. Jos yra linkusios

tolinus stipriai saugoti valdo-

i FRANCIJOJ
Tod Garvey, 20 rii., įsilau

žė į savo įmylimosios Miss Vi
ola Cbrapkievič namus, 2844

ryto kariuomenės teismas na
grinėjo kunigų ir ateitininkų 
bylą. Savo draugų ir pažįsta
mųjų lydimi kaltinamieji at- ■ 
vyko į teismą. Visi keturi ku- j 
nigai su sutanomis, o studen- Į 
tai ateitininkai — savo kor
poracijų uniformose.

Teismo sudėtis:
Pirmininkas pulk. Budrevi- 

čius, nariai — kap. Tūmavi-
čius, leitn. Leknickas, viršila_ **Mockus ir vyr. pusk. Kežys. 
Teismo prokuroras yra majo
ras Gudavičius.

Kaltinamuosius gynė net as
tuoni žymiausi advokatai : 
prof. P. Leonas, prof. A. Tu
mėnas, prisiekusia advok. Šle
ževičius, pris. adv. Požėla, 
pris. ad“v. pad. dr. Pr. Vikt. 
Raulinaitis, pris. adv. pad. A. 
Milčius, pris. adv. Choronžic- 
kis.

Kariuomenės teismas, posė
džiavęs porą dienų, gegužės

Viliušiui, o Simanavičius pa
dėtas į kalėjimą. “M. L.”

AMERIKIEČIŲ AUKOMIS 
ATREMONTAVO VAR

GONUS

Žygaičiai, Tauragės apskr. 
Neseniai Žygaičių parapijos 
bažnyčioje atremontuoti var
gonai, kurie jau nuo seno, ap
linkinėse parapijose buvo ži
nomi savo balsų gražumu. Re
montas padalytas rūpesčiu 
kelių tos parapijos asmenų gy
venančių Amerikoje, kurie 
tam tikslui paaukojo arti 4000 
litų.

Reikėtų tiktai sutvarkyti 
giedojimą, kuris tikrai galė
tų papuošti kuklią mūsų baž
nytėlę. Daug yra apylinkėje 
katalikiško jaunimo, kurie ga
lėtų dalyvauti bažnytiniam^ 
4diore, tik gaila, kad 
pinama turėti tinkamo cliorve-

MOKSLININKAI LAIMIN- muosius Platus-
GAI NUSILEIDO IŠ Į Tad reikia abejoti apie nu- 

DAUSŲ į siginklavimo konferencijos
1932 m. pavykimus.

KOMUNISTŲ RIAUŠES 
ISPANIJOJ

13 d. paskelbė kunigų ir atei
tininkų byloj sprendimą, ku-1 
riuo, kun. Strumila, kun. Pri-

<lžio. •‘M. L.”
ROUEN, Francija, geg. 28. W- 37 gat. Mylimosios moti- 

— Nepaprastai įspūdingai mi- na* perskėlė galvą ir pagro
btos čia 500 metų sukaktu- > 800 dolerių, kas buvo pa-!^- R

_ vės, kaip nukankinta Orleano. ™sta taksoms. Bauba Bapanansk var.
geg.. 28.: — Mergelė- — šv. Joana d’Ark.i Garvey pabėgo su dviem sa-

TRAUK1N1S PAKLIUVO J 
VĖSULĄ

BERLYNAS, geg. 29. — Iš 
Austrijos praneša, kad' tenai 
Alpinu kalnuose iš dausų nu
sileido prof. A. Piecard ir jo 
pagelbininkas Kipfer.

Abu sveiku. Balionas ir a- 
liumino svaidinys ’ nesugady- 
tu. Buvo iškilusiu 52,500 pėdų 
aukštumom Sako, jųdviejų žy
giai pilnai pavykę.

‘MAŽOSIOS SANTARVĖS 
SĄMOKSLAS

MADRIDAS,
Basąue uoste ir . kitose San Buvo skaitlingas dvasiškijos.vo sėbrais.
Sebastiau apylinkėse streikuo- ir pasauliečių suvažiavimas, j 

i ja žuvininkai. Streikas juos ' T snėjo M meJ
'vakar vadavau > “P Koronerio teismui liudyta,

J "•*•*<* — “

SUSEKTA PRIEŽASTIS

BUDAPEŠTAS, geg. 28. — šes. Civilinė sargyba jų šešis.
Iškeliama aikštėn “mažosios nušovė ir 25 kitus sužeidė, .‘gerbimo iškilmėse dalyvavo 
santarvės” (ententės) pada-| Patirta, kad tarp streikinin- daug ir amerikiečių, 
ryta slapta kariškoji sutartis. veikia 40 komunistų. Vy-'

, žuvo laikraščio Chicago Dai- 
Tad Orleano Mergelės pS’jjy Xews orlaiviu skrindant

sugedus vienam sparnui.

ROMOJE TRIUKŠMAUJA 
FAŠISTAI

KOMA, geg. 28. — Kelin
ta diena čia palaidai triukš
mauja fašistai, daugiausia 
studentai. Jie puola (katalikų 
įstaigas, įžeidžia net popiežių.

Iš to gali kilti rimti Vati
kano su fašistų vyriausybe

nesutikimai.

APSKRIDO Į 10 VALANDŲ

PARYŽIUS, geg. 28. — A- 
merikietis lakūnas kapit. Fra- 
nk llavks išnaujo nustebino 
europiečius savo greitu skri
dimu.

Vakar anksti ryte iš Pary
žiaus greituoju orlaiviu jis

FARGO, N. I)., geg. 28. — 
gon. Puodžius ir darbininkas ()rpat Xorthprn geležinkelio 
Leksevičius išteisinti. ’greitąjį keleivinį traukinį ne

visi kiti nubausti: kun. Ša- toli nuo čia Į>agavo tornado

Tai sąmokslas prieš Austriją.. riausybė imasi priemonių juoB' ATSTATYTA BAZILIKA 
Būtent, sutarta, kad jei Au- ^gaudyti ir uždaryti į kalė-

strija su Vokietija vykins Jlmus- 
muitų sutarti ir neklausys per-j
spėjimų, Čekoslovakijos ka-' 
riuomenė turinti užimti Aus-1 
t rijos sostinę Vienną.

PARYŽIUS, geg. 28. — At
statyta ir atidaryta Notre 
Daines de Brebieres bazilika

LIETUVOS VYRIAUSYBĖ 
PAGERBĘ AMERIKIETĘ

Lietuvos vyriausybė Didžio
jo Kunigaikščio Gedimino Or- 
denu apdovanojo Chicagos

UŽLIETAS MIESTELIS 
BALBOA

ŽUVO LAKŪNAS
Albert’e, Somme. ši bazilika dabotoją svetimšalių tarpe 

. CLEVELAND, O., geg. 28. buvo apgriauta karo metu 
— Vietos orlaivių stoty vie
nas naujokas lakūnas leidosi Bazilikos atidarymo iškil-
ortairiu, 'pakilti M»n7k^™m‘ P™'"'"1“™ Jo Bni- 

' nencija kardinolas Verdier,

PANAMA Miestas, geg. 28. 
— Del keletos dienų nuolati
nio lietaus kilo potvinis Pa
namos perkaso miestely Bal- 
boa. Užlietos kuone visos gat
vės.

pačiu laiku kitas orlaivis lei
dosi į žemę. Šis pastarasis 
smogė j aną pirmąjį, žuvo 
naujokas lakūnas.

Paryžiaus arkivyskupas. Iškil
mingas šv. Mišias laikė Ro- 
uen arkivyskupas.

TRYS SUDEGĖ AUTO 
MOBILIU JE

NUSKENDO 11 MER
GAIČIŲ

ŽEMES DREBĖJIMAS 
MEKSIKOJ

MEXIC0 MIESTAS, geg. 
28. — Vakarines Meksikos da- 

nuskrido į Londoną. Po pus-!lis palietė žemės drebėjimas, 
ryčių nuskrido į Berlyną. Ten

MARENGO, III., geg. 28. — 
Už penkių mylių nuo čia į 
šiaurius apvirto ir užsilieps
nojo automobilius, kuriuomi 

važiavo vyras ir dvi jauni 
moteriški. Visi trys žuvo liep
snose.

suvalgęs pietus gryžo į Pa
ryžių vakarieniautų. Tas vi-

MONTEVTDEO, Urugvajus, 
geg. 29. — Suimami ir j Flo-

sas skridimas ėmė 10 valan- res salą išvežami “baltųjų 
dų. prekių” pirkliai.

Vakar Chicagos vidumiesty 
pavojingai pašautas “biznio” 
ir darbo smurtininkas Daų A- 
goa.

Miss Mary E. McDowell. 
Jinai pagerbta už didelius

pasitarnavimus lietuvių tau
tai ir žmonijai.

BANKININKAI UŽ GERUO
SIUS LAIKUS

Illinois bankininkų suvažia- 
Jvime Chicagoj išspręsta viso
mis priemonėmis darbuotis už

KATOWICE, Aukštesnioji gerųjų laikų grąžinimą. 
Silezija, geg. 28. — Ties Os-. 
trowek Vislos upėje apsivožė 
perkeliamoji valtis, kuriąja 
buvo perkeliama keliolika gry- 
žtančių iš pramogų asmenų.
Nuskendo vienuolika mergai
čių.

PAŠALINTA 50 MO
KYTOJŲ

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Išryto pramatomas 
lietus; daug vėsiau.

MEXIC0 MIESTAS, geg. 
28. — Iš vietos kareivių pės
tininkų mokyklos pašalinta 50 
mokytojų (instruktorių). Vy
riausybė susekusi nepalankią 
sau mokykloje vedamą propa
gandą.

lčius 2000 lit. pinigine pabau-į (vėsula). Keletas vagonų nu- 
da, arba jos negalint sumokė-įversta nuo bėgių. 2 asmeniu 
ti 3 mėn. kalėjimo; stud. J.'žuvo ir virš 20 sužeista. 
Štaupas, kun. Žvinys ir stud.
A. Masionis kiekvienas po:
1,000 lt. arba po 2 mėn. ka- i 
Įėjimo; stud. K. Mockus —■
750 litų arba 1 mėn. 3 sav. 
kalėjimo; studentus Laboką, 
p. Svetulevičių ir J. Mikailą 
— po 500 lt. arba po 1 mėn. 
ir 3 sav. kalėjimo.

Byla buvo svarstoma prie! 
uždarų durų.

Keturi kunigai ir 8 ateiti
ninkai į kariuomenės teismą 
buvo patraukti dėl to, kad jie 
gynė katalikų veikimo laisvę 
Lietuvoje.

ŽENTAS PAVOGĖ UOŠVIO 
ARKLĮ

Lizdeikiai, Veiverių valse. 
Praėjusią savaitę policija su
ėmė Lizdeikių kaimo gyven
toją Simanavičių Kazį. Mat 
kovo mėn. buvo pavogtas Si
manavičiaus uošvio, Jono Vi- 
liušio, arklys. Buvo manoma, 
kad arklį pavogė apylinkėj 
siautusi arkliavagių gauja, l»et 
dabar paaiškėjo, kad tai Si
manavičiaus darbas.

Simanavičius policijai pri
sipažino pavogęs savo uošvio 
arklį ir pardavęs jį žydams

Šv. Kazimiero Kapinių Val
dyba primena Chicagos ir a- 
pylinkės lietuviams katali
kams, jog šį šeštadienį, gegu
žės 30 d., bus kapinėse meti
nės pamaldos už visus miru
sius, ypatingai gi už palaido
tus Šv. Kazimiero kapinėse.

Pamaldos prasidės 10:30 
vai. ryto iškilmingomis egzek
vijomis. Po to bus iškilmingos 
gedulingos šv. Mišios ir pro
cesija.

Pamaldas laikys gerb. kun. 
H. J. Vaičiūnas, asistuojant 
kun. P. Gasiunui ir kun. J. 
Jusevičiui. Tuoj po mišių pa
mokslą pasakys kun. A. Lin
kus. Keturis procesijos pa
mokslėlius pasakys kun. D-ras 
J. Vaitkevičius, M. I. C.

Pamaldose prašome daly
vauti visus gerbiamus Chica
gos ir apylinkės kunigus, var 
goninkus ir plačią katalikų vi
suomenę.

Suėję, pasimelsime už mūsų 
brangiuosius mirusius.

Kun. Ig. Albavičius, pirm. 
Ig. Sakalas, sekr.
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VAINIKŲ DIENA.

lly.toj yra Vainikų Diena, kurioje puo
šiami didvyrių paminklai ir artimųjų ka
pai. Toji diena yra švenčiama visose Jung
tinėse Valstybėse, nes ji turi patri jotinės, 
visuomeninės ir religinės reikšmės.

Puošimas kapų reikšmingas yra daly
kas. Jis parado mūsų pagarbų įnirusiems 
ir yra viešas mūsų tikėjimo manifestavimas 
į būsimų gyvenimų ir mūsų kūno prisikėli
mo viltis. Toje dienoje tikintieji meldžia
si už mirusiųjų sielas ir, puošdami kapus, 
pagerbia ir mirusiųjų kimus, kurie kelsis iš 
numirusiųjų.

iškeltas, mes būtumėme ėję j ginčus su “V-i NAUJAS VEIKĖJAS BAŽ-
be”. Dabar nebeapsimoku. Pasitenkinsime j 

pažymėję, kad kiekvienas doras lietuvis ži-1 

no, jog šv. Kazimieras buvo lietuvis ir tei
singai yra vadinamas mūsų tautos patronu. 
Nedori žmonės ir pačiam Vytautui Didžia
jam daug nebūtų dalykų prikiša. Bet rim
toji visuomenė j tai dėmesio nekreipia.

Galų gale pats vardas įstaigos nepadaro 
vienokia ar kitokia. Svarbu, kokia dvasia jo
je viešpatauja. Jei p. “V.” redaktorius ka
da nors atsilankytų j šv. Kazimiero Akade
mijų, jis ten aiškiausia patirtų, kad mergai
tės ten mokomos ir auklėjamos patri jotinė j 
lietuvių dvasioj. Jei p. “V.” redaktorius ap
sidairys aplink sav.e, jis pastebės, kad yra 
draugijų Vytauto, Gedimino ir kitokiais gra
žiais tautiškais vardais, tariaus jos yra bol
ševikiškos ir dėlto neigia lietuvybę, kovo
ja prieš Lietuvų. Šv. Kazimiero Akademijoj 
yra apsaugota ir religinė ir tautinė dvasia, 
kuomet daugelyje mūsų draugijų dėl tokių 
ponų, kokiais yra “V.” ir kitų panašių laik
raščių redaktoriai, apsileidimo, tokios apsau
gos nebuvo ir nėra.

‘‘ Darbininkas’ ’ pranešu, kad L. D. S.

NY6IOS LABUI.

Kun. Stanilovas Juozapas 
Jonelis,
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Pranešimas 1
DR. A. J.BERTASH

Perkėlė savo ofisų po mini.

756 W. 35th Street
Šiaurės rytų kamp. Ilaistei! ir 35 gatvės 

7’aipr/i pcmiaiin': telefonų.

N A l'JAS TELEFONAS
Boulevard 5914 arba 5913

\ ak: 1—3 po pietų ir 6:30—8:3/) v. v. 
Nedalioj pagul sutarti.

DR, S, NAIKEL’S
Perkėlė savo ofisų jh> num.

756 W- 35th Street
Šiaurės rytų kamp. Ilalsted ir 35 gatvės 

Taiptji pennaiitė telefonų.

NAUJAS TELEFONAS 
Boulevard 5914 arba 5913

\ ui.: mm 2 iki 4 po pietų ir nuo 7-9 v. v 
Nodėlioj pūgai sutartį.
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KUN. JONAS JUSTINAS 
KINTA.

rioje klebonauja gerb. kun. J. įvairiomis slapyvardėmis, to-

Pavasaryje, Sekminių die 
įlomis visas katalikiškas pa 
saulis džiaugiasi, nes su šv. į

Valiotas, Hartford, Conn,
Kun. Jonas J. Kripas gimė

Conn. valstybėje iš ūkininkų 
tėvų, kurie ir šiandie valdo 
gružų ūki E. Granby, Conn. 
Aukštesniuosius mokslus ėjo

dėl ir sunku susekti tikroji 
rašytojo asmenybė. Dažniausia 
rašytojas pusi rašinėja Plytai- 
tis. J, K. ir kitomis slapyvar
dėmis.

kurio primicijos įvyks sekma-jovusios 
dienų, gegužio 31 d. Visų 'Kristaus vynyne 
Šventų par. bažnyčioj Rose-/ak's ^vyskupai švenčia į ku- 
lande. Naujusai darbininkas įmgus, pasiruošiusius ilgų mc- 
Dievo Vvnvne yru gimęs ir i tų darbu tam tikslui jaunuo-

Šventėmis didėja j T“"‘° kol'='.i“jė, Hartford, |nj 
darbininku P“'“1-1'110*”1'.-108 Teologijom 

mokslus baigė garsioje sv.

Mūsų vi 
lllll Kllll. J 

nes tai

mnenėje daug lai-
KE;-:j a i: nvje,

usi-aunas, tautiniai
,, . .... pratęs Amerikos lietuvis, ko-
bernardo seminarijoje Bodiesi, . . . , , . , , .
. k- ,, .. . .... kių naujoje kartoje yra labai
ter, 5. Y. loji seininania įs-1 J maža.

seimas dėl svarbių priežasčių yra nukelia-‘ augęs Cbicagos priemiesty Ims
iki birželio 29 d. Pirmiau buvo gar- Deering, kurs randasi netoli Į Šiomis

įleido nemaža lietuvių kuni-
i- • - • dgii, kurie ir šiandie puošiadienomis u lietuviai; puutru Sveikinanio naujų kunigų ir 

visuomeninį darbuotojų ir im
kime jam gausiausios Auks

mas
sinama, kad jis įvyks birželio S ir 9 dd. Šis 
seimas, kaip L. D. S. organe rašoma, tuivtų 
jiagaminti keletu rezoliucijų katalikų akci
jos ir darbo klausiniais pagal šv. Tėvų Leo-inę lligli Scboolę. Nuo jaunų į
no XIII ir Pijaus XI enciklikos, kaipo anti-(dienų pas jį atsirado nejier-Įzal)o PaiaPt)o.je, A\ aterbury, 
įlotų bei vaistų prieš klaidinančius ir darbi-J galimas troškimas eiti į kuni-ĮUonn. Tosios parajiijos moky-į Jaunasai 
n,inkams žalingus šių dienų pirmeivių šū- gus, bet neturtas trukdė eiti H'kije .i'sal baigė pradinius liu gabumų meno srityje. Kun. 
kilis, ir tas rezoliucijas paskui uoliai vy kiu-į prie tikslo. Mat jo tėvelis be mokslus. Ankstesniųjų mokslų .1. Kripas yra geras muzikas, 

Bet, 
gabu-

'U darbuotojų eiles, kaip 
A. Petraitis, AVorcester,

inio So. Cbicagos. Baigė vieti- (katalikai susilaukė keletą nau j
i*i * i *i • k ii n,

11 (‘ YI PS'l Tll’žl < 11 11 < * 11 vl< 1H 11* ' J U K lllll U ll. K U l’l ll tcl 11)0 A ! cl 11’ i v. . . , . .. ,‘ -4 planinę IIIO )I ; * L\la>s.; kum J. Bakšys, Bodies gausiojo palaimos dirbti ta-
lankė pusketvirtų metų vieti- kum -Jonas Justinas Kinta. ’ • ’ u

Kun. J. Kinta gimė sv. Juo . ’
i . • • 4 i \\ aterbury, Conn. ir kiti.’zapo parapijoje, \\ aterbury,

i <unigas turi dide-

sai sunkus darbas, kuris tenka 
kiekvienam kunigui visuome- 
ninkui Amerikoje dirbti savų
jų gerovei!

J. N.
Deja, ne visi gyvieji atsimena apie įį šiuo L. D. S. seimu ir Cbicagos bei apy- laiko persiskyrė su šiuo pasan 

linkių darbininkai turėtų susidomėti ir savo |įu — buvo užmuštas dirbtu-
jisai siekė La Salette kolegi- puikiai valdo smuikų, 
joje, Hartford, Conn. Dvasi- turbūt, jojo literatiniai

apie
kad

savo artimuosius, kurie yra mirę. Pavaikš
čiokime po kapinynus, o pamatysime, kiek 
daug yra apleistų kapų. C) kas pamiršta mi
rusiųjų kapus, dažniausia ir jų sielos už
miršta, apie jas nebeprisimena.

Tėvai ir motinos, norėdami, kad 
juos, jiems mirus, vaikai atsimintų,

•jų kapus, neprivali?' pamiršti savo 
tėvų kapus tinkamai papuošti.

FmajĄi yra pažymėli, kad Cbicagos lie
tuviai katalikui, turėdami savo šv. Kazimie
ro kapinynų, ir kapus savųjų gražiai išpuošia 
ir mirusiųjų sielų nepamiršta. Kasmet “Vai
niku Dienoje” laikomos gedulingos pamal
dos už mirusiuosius šv. Kazimiero kapiny
ne, sakomi pamokslai. Tokios pamaldos ir 
rytoj įvyks.

Taipgi gera, kad ir lietuvių našlaičiai 
neužmirštami. Lietuvių Labdaringai Sujun

gei leidžiama “Vainikų Dienoj” rinkti 
prie kapinyno aukas, kurios yra sunaudoja
mos našlaičių šelpimui. Gražesnio ir kilnes
nio darbo negali būti. Ne viena motina, ar 
tėvas guli kapuose, kurių vaikai palikti naš
laičiais vargų kenčia. Mūsų labdarybė jais rū
pinasi, šelpia. Net prieglaudų statyti jiems 
rengiasi. Del to, tus kilnus labdarybės dar
bas privalo susilaukti kuonuoširdžiausios 

'visuomenės paramos, kurių rytoj turėsime
progos suteikti.

jVėje. Tas atsitiko 21 metai 111US mokslus baigė Seton inai viršija muzikos gabumus,
---------------- i tam atgal. Motian našlė likoJLill seminarijoje, Ne\vark, N. bent tuomi .jisai gali daugiau

Demokratiniai nusiteikusios Lietuvos , septyniais vaikais, o netrukus ’L Į kunigus bus įšvęstas Jo pasirodyti viešai. Reikia at- 
partijos nedalyvauja savivaldybių rinkimuo- pO tėvo mirties vaikų būrys,Ekscelencijos Ayskupo I. minti, kad kun. J. Kipras, a- 
se dėl to, kad tautininkai pakeitė įstatymų, pasididino dar viena dukterį-Į Whlsl t, b)- D- Šv. Petricijaus merikietis lietuvis, neturėjo 
kuriuo 168§-as sako, kad rinkti turės teisės mi, kuri tai dabar yra sesuo j katedroje, Newark, N. J. Kin- progos išsilavinti lietuvių kal- 
24 metus sukaka piliečiai, kurie “moka ar Kazimierietė M. Člarita. Vy-'ta priklausė Neu.arko'Vysku- lioje ir pažinti savųjų, litera- 
privalo mokėti nekilnojamo turto, arba pre-' riausioji duktė Marijona da-|lajab ’r> kaip teko girdėti, turų, bet patsai, būdamas tos 

! kybos, arba pramonės, arba amato, arba as-jhar yra p-ni Malinauskienė,! J,us paskirtas vikaru pas kun. literatūros mėgėjas, jau daug 
1 mėlis pajamų arba buto savivaldybės mokės- antra duktė Domicėlė dabar /L Simanaitį, Llizabctb, N. yru davęs savo darbo, vpatin- 

■ čius” iv valstybės bei savivaldybės tarnau- lyra p-ni \renskienė, ir viena ^a* 1,iasų laikraštijai. Dau-
i tojai. Reiškia, kiti balsuoti negalės, nes nau-(duktė, 10 metų amžiaus sulau-Į Savo primicijas kun. J. ginusia kun. J. Kipras rašo 
l ju įstatymu įvedama turto atstovavimo prin -i Rus, mirė. Be kunigo Stanislo- (Kinta laikys Švenč. Trejybės |“Vytyje”, “Laive” ir kituo- 

cipų. Beturčiams, neturintiems valstybės tur-'vo p-n.ia Jonelienr dar užau- i Btižjiyeioje, sekmadienyje, sa-.se laikraščiuose. Pasirašinėja
nybos ir nejudamos nuosavybės teisės yra gino šiuos 3 sūnūs: Antanų, vo gimtinėje, \\ aterbury,' —1  ............................■<.'............. .

Andriejų ir Mikola. i Conn. Čia gyvena jo tėvai ir ’
Jaunas Stanislovas jau arti-'daugelis giminių. Čia jam te-

Kadangi Lietuvos miestų prekyba, pra- nosi prie užbaigimo Higli ko mokintis garsioje šv. Jur- 
nionė ir nejudomoji nuosavybė daugiausia y- Scboolės, kuomet motina jani,zaP0 mokykloje, kuomet joj 
ra svetimtaučių, lenkų, žydų ir vokiečių ran-1 pranešė malonių naujienų, kad, lietuvių kalbos mokė kun. J. 
koše, o ypač Kaune, tai savivaldybės rinki- įgalės pradėti siekti prie pa-J Bakšys. Šiandie gali pasidžiau 
muose svetimtaučiai turės persvarų. Dr. Bis- geidaujamo augšto tikslo. Tai o'ti ulių laikų progomis, ku
lias, krikščionių demokratų partijos pirmi- jaunikaitis nebaigęs Ųigb r‘U Amerikoje mažu kas 
įlinkas yra pareiškęs, “kad itin skaudžiai, .Scboolės išvyko į Quigle^ Pre turi. Tokių mokyklų, kaip 
man net atrodo, kad skaudžiausiai, paliestas'paratory Scminary, buvo pri- aterbury, kurių puikiausiai 
lietuviškasis rinkikų kontingentas. Nesupran-įimtas, jų sėkmingai baigęs,iru°*€ dabartinis klebonas 
tu kuriam tikslui.” lotojo į Seminarijų. Visose kun. J. \ alantiejus, sunku ras

------------------- 'mokyklose jum sekėsi gerai, įti ir svetimtaučių tarpe.

Tame pačiame rašte dr. Bistras teisingai ypač pasižymėjo seminarijoj Kun. J. Kinta vra ramaus

atstovybę jame turėti.

PEOPLES KRAUTUVIŲ 
PIKNIKAS

Teko nugirsti, kad mūsų 
prekybinė įstaiga The Peoples 
Fumiture Kompanija žada 
rengti viešų piknikų, tik ne
teko sužinoti kur ir kada jis 
bus. Netenka abejoti, kad ren
giamas piknikas kaipo didžiau 
sios Lietuvių prekybos įstai
gos, turinčios tūkstančius rė
mėjų, galės sutraukti labai 
skaitlingų žmonių minių.

Girdėjęs.

aliniainos.
STATI

PASTABELES.

Brooklvno liberalų “V-bė” Amerikų at
rado. Ar girdėjote, “Cbicagos katalikai stei
gia iv. Kazimiero Akademijų. Tai puikus 
darbas”. Ištikto puikus. Tik tuo puikiu dar
bu —‘ Akademijos steigimu “V-bės” redak-

pužymi, jog faktiškai miestui ir valstybei savo linksmiu budu ir neifise- įr „luionuus būdo, kas duos 
mokesčius moka ne pirkliai, ne pramoninkai. mitiniu jumoro šaltiniu. Todėl jani geros progos daug pusi- 
ir kiti turtų valdytojai, lx*t bendrai visi gy-į seminarijoj buvo pramanytas <|u,.|>uotį suvųjų tarpe, 
ventojai be išimties, nes visi pirkliai, prumo-1“Champion joker”. • į Dieve, padėk naujam darbi
ninkui ir namų savininkai gyvena iš tos n-' Prie jauno kunigo Stanis- nin|<uįj
pyvartos, iš to vartojimo, kurį daro visi mies 'lovo iškilmingų primicijų rcn-Į 
to gyventojui. Del to aišku, visi gyventojai ginsi lietuviai Rosclunde, So.' 
turi lygias pilietines teises ir visiems lygiai Cbicago.j ir kitų apylinkių, 

torius keliolika metu .pavėlavo pasidžiaug- į turi būti leista eiti pilietines pareigas, bal-įRcngiasi ne vien lietuviai, o ir Į 
ti. Šv. Kazimiero Akademija mergaitėms įs- Į suoti. Bet toji lygybė uzurpatoriams, mato- ^svetimtaučiai, nes primicijan-į 
teigia 1912 m. Pirmoji lietuvaitė jų baigė i
1916 iii. Nuo tų metų jau šimtai lietuvaičiif 
Akademijų baigė. Stebėtina, kad per tiek 
metų liberalų laikraščių redaktoriai nesu
žinojo apie vienų iš svarbiausių Amerikos 
lietuvių tautinių ir kultūrinių židinių. Taip, 
mat, jiems rūpi lietuvių įstaigos ir lietuvybė.
Gėda.

mui, visui nerūpi. tas yra gerai 
'plačios amerikoniškos

tarp
, i

VlSllO- 
iškilmių, kuip

žinomas

k

Tvirtas Kai Uola

J. N.

KUN. JONAS JUOZAS 
KRIPAS.

Gegužės 36 d. šv. Juozapo

Steigiant Akademijų, “V-bė” pataria 
jų pavadinti Vytauto, o ne šv. Kazimiero 
Vardu. Esu tuo įstaiga būsianti lietuviškes
nė. Šv. Kazimieras esąs abejotinos reikšmės 
lietuviams. Ir su tuo patarimu “V-be” pa
vėlavo. Jei prieš 19 m. būtų tas klausimas

Lietuvos tautininkai, šalindami plaeiuo- [menės. Tokių ...... ,,
... v i , „ i ..„n. i;,, kuteilrojc, Hartford, Conn. Josius piliečių sluoksnius nuo dalyvavimo vi- sios primicijos Roselando Jie- •'

, , , ,• i i i i • i • A • • i • , -• Ekscelencija vvskupas J. Ni-suoinemniaiue darbe, daro didelę klaidų ir ,tuviai dar nėra turėję. • .
skriaudų valstybei. Kaip teisingai dr. Bis- Į Po iškilmių bažnyčioj para- k,n- B. B-, įšventina į uni
tras pasako: “Valstybė turi ne tik valdyti,'pijos salėj bus iškilmingi pie»(^us ’L Kripų. ai nau
i . • iii- »« jas darbininkas Kristaus vy-bet ir auklėti Mases reikia auklėti, m»uts- tus.
4 .. i i i i n i nyne, bet jau ne naujas musųtuiiiti. Nevienam tų piliečių darbas savival- J Bažnyčioje iškilmėms pu-, • _ . . ...
dyliėee galėtų tapti mokykla, iš kurios išeiti taikintų pamokslų lietuviškoj l't’’atūroji. Jo pnnucijoa j 
galėtų gal ne vienas savivaldybininkas ar [ir angliškoj kulbose pasakys 'lietuvių bažnyčioje, u 

politikas... Bet ne taip, kaip kun. Urba So. Cbicagos lietu-1valstvbininkas
tatai daroma naujuoju įstatymu. “Ėst modus vių klebonas.
in retins?’ Bet juk tautininkams visuomenės 
auklėjimas ir valstybės ateitis nerūpi.

tų daug darbuojasi kun. Kta-
Prie surengimo iškilmingų nislovo sesuo p-nia Domicėlė 

primicijų ir primicijinių pie Venckienė.

Kai depozituoji pinigus į Bankų, tai pirmiausiai rū
pinies apie jų saugumų. Dabar sunkiuose laikuose suu- 
guinas dar labiau turi rūpėti,
^UNIVERSAL STATE’ BANKAS buvo"1 iT^tZbėru 

tvirtas, nežiūrint pablogėjusių laikų. l’NIVEBSAL 
STATE BANKE galite gauti labai gerų užtikrintų pir
mų morgiėių mokančių 6 nuošimtį, kurie yra ne ant ilgo 
laiko ir ant gerų nuosavybių.

UNJVERSAL STATE BANKAS moka 3-cių nuo
šimtį unt padėtų taupymui pinigų.

VN1VERSAL STATE BANKAS parduoda laiva
kortes ant visų linijų ir suteikia patarnavimų ir priren- 
ginių dokumentų veltui. UNIVEHSAL STATE BAN
KAS išduodu drattus ir Travellers čekius keliaujan
tiems, kurie yra išmokami Lietuvoj dolerinis arba li
tais be’ nurokavimo ir iškaščių.

Universal Stato Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street
Chicago, Illinois
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Didelis Pavasarinis PIKNIKAS
Rengia

A. L. R. K. Labdaringoji Sąjunga

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

Prasidės Po Pamaldų Šv. Kazimiero Kapinėse

Purkas bus atdaras nuo 8 vai. ryto. Piknikiuriai atvažiavę automobiliais, gali savo ma
sinas saugiai palikti parke ir eiti j kapines pamaldų išklausyti. -

Primename tėvams, jog yra specialiai žaislai vaikams. Todėl savo vaikų nepalikite namie.

Nors šeštndieny pripuola metų evertis, bet dvasiškai vyriausybei leidžiant, užkan/kžiai bus 
su mėsa.

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 golfų, tenisų 
ir t.t. Bus traukiami judomieji paveikslai, kalniaringoji Sųjunga pasistengs visus svečius malo
niai priimti ir užganėdinti.

Tai visus širdingai kviečiame j mūsų piknikų. VALDYBA.

LIETUVIAI AMERIKOJE 
CICERO, IIL _

Kvietimas.

naujame Vytauto parke, ant 
113 gatvės, tarpe Cicero ir 
Craivford avė. Šis piknikas 
bus skirtingesnis negu buvę 

i kitais metais.
Į Muzika bus Buck Jonės. Ji 
griež visokius šokius.

| Šeimininkės šauniai darbuo- 

restorane

smarkiai susirgusi, l)r. Bie-| 
žio rūpesčiu ir klebono pagelbaĮ 
nuvežta i Šv. Kryžiaus ligoni- i 
nę, kur padaryta operacija - 
ir pasveikus grįžo

PHILADELPHIA PA vaizdingi ir pavyzdžiais parem ( Seserų mokytojų gražiai iš- šimtai suaugusiųjų. Puikiai at“t * h; 1.•____ ________ • __ i- i__ __________: i__

Girdėt, jog J. vyskupas I e-

ti pamokslai sutraukė bažny- i mokinti, prirengti, papuošti ir 
i čion daug žmonių. Jie supra-į sutvarkyti atėjo bažnyčion.

rodė, kaip mažulių tėvai, bro
liai, sesutės ir giminės taip

Būčvs tikrai atsilankys 
mūsų kolonijoj. Gerb. kun. J. 
Kaulakis visų trijų parapijų j 

Gegužės 30 d. įvyksta Lab- var<^.1 ?ra pasiuntęs kvietimai 
darių centro piknikas ir rink-H" 'Y^kupni Bucini. Kailan- 

Igi dabar nėra galima susta-

Dėkinga klebonui ir
Į Cicero., ^ra 
I)r. Bif i ■

ziui.

to skelbiamų mokslų ir paėmė, Pas duris sutiko juos klebo-j pat priėmė šv. Komunijų, 
ji širdin. Tai įrodė skaitlingos Inas ir įvedė vidun pas altorių, j Kadangi tų dienų prasidėjo 
išpažintys ir daug sugryžu-i Misijonierius pasakė tinkamų. |40-ties valandų atlaidai, tai ė- 
sių prie naudojimosi
mentais.

Nežinau, ar bus tokių, kuriliava an.t Šv. Kazimiero kapų
labdarių 3 kuopos komisija1 Salutinį maršrutų, tad tik-
darbuojasi, kad sudarius tai rai dar nažinoina ka’ iuo laiku [.ionierium ir jo darbu. Nuošir-

sakra- iškilmei pamokslų. '.jo priimti šv. Komunijų dide-
į Žmonių prisirinko pilnutėlė j lis skaičius parapijom?.
Į bažnyčia. Kaip kam truko Atlaidai.

Brangieji!
Šiame sekmadienyje, gegu

žės 31 d. Įvyksta mūsų Šv 
Antano parapijos metinis pik 
nikas, naujame ir gražiame Įjasi. Paukštiena
A ytauto parke kuris yra ant vaišins svečius.
11.) gatves, tarp Croivford ir J šv. Antano draugijos nariai
Cicero avė., tuoj už Šv. Kaži-įdirbs už baro.
miero lietuviškų kapinių. Į Visų Šventų moterų ir vyrų

Todėl, širdingai kviečiu vi- draugija dirbs prie visokių ra
šus ciceriškius, bulvariškius, tų ir ratukų, 
ebieagiškius ir apielinkės lie-l Elena Sulgaitė su pagelbi- 
tuvius, biznierius, profesiona- «ninke dirbs prie “Rūtos” sal
ius, jaunimų ir visas draugi- Idainių. Brolis Vladas ir-gi at- 
jas į minėtųjj mūsų parapijos!vyks su “Rūtos” saldainiais, 
piknikų. Kiti veikėjai dirbs kitus įvai-

Kviečiu visus lietuvius kle-Irius darbus.
bonus ir asistentus pas mus 
Į Vytauto parkų šiame sekma
dienyje į svečius.

Bus visokių įvairybių. Jūsų 
atsilankymas duos gražaus 
draugiškumo ir malonumo.

Ciceriečiai užtikrina malo
nų priėmimų.

Su pagarba
Kun. H. J. Vadčunas, kleb.

Klebonas kun. IT. Vaičiū
nas ir parapijos komitetas 
kviečia visus į parapijos pik
nikų. Kurie turi trokus ir au
tomobilius, prašom nuvežti 
žmonių į piknikų. Kurie yra 
apsiėmę vežti darbininkus, 
prašomi suvažiuoti prie para
pijos svetainės 8 vai. ryto. Vi
si darbininkai turi laiku su
eiti.

Radio Stotis AJJ. Kviečiami į piknikų ir clii-
X Sekmadieny, gegužės 31 j cagiečiai. Ciceriečiai nepaliks

d., 1931 m., šv. Antano para-1 skolingi. Atsilygins.
pijos bus šaunus piknikas' X P. Liutkienė, kurie buvo

Tel. Downers Grove 1395

BENEDIKTAS MOTUZAS
Gyvena Downers Grove ant Ogiden Avė — Route 18
Turi gražių užeigų smagiai laikų praleisti. Turim vi

sokių skanių valgių ir gėrimų, l^abai gražus daržas pa
silsėti ir vaikams pasilakstyti ir arkliukais pasijodinė
ti. Yra Tourst Camp dėl tų, kurie vėlai važiuoja. Galima 
patogiai pernakvoti. įrauksime jūsų atsilankymo.

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES BROLiy RAŠTINĖJE
52 E 107 St. Kampas Michigan Avenue

Telefonas Pullman 5950 ’

Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs 

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

LIBERTY PARK
PIKNIKAMS VIETA DYKAI

2 mailės Į pietus nuo Lemont prie Archer Rd., Rt. 4-A
Graši ir švari vieta au geria liula ia lletuviškala patarnavimais, švie

žias pienas, namie daryti sūriai, barbecue sen-dvičlai Ir visokie šalti 
gėrimai. Aldam dienomis Ir naktims. Pulki salė. šokiams gera 
muzika, fžlaikom gazoliną, aliejų. PUMPA DYKAI. Visas patarna
vimas dykai. Didelė vieta parkytl. Daug stalelių lauko pusėje. 
Dideli' medžiai, pavėsiai, ntkalnlai, upė, sūpynės valkams. Maži 
arkliukai jodinėti ir važiuoti. 7 metai kai tą blznj varom. Kvie
čiam visus apsistoti pas mus. Rūpestingas patarnavimas visuomet.

VINCENTAS JONIKIS, Sav.
LEMONT, ILLINOIS 

Telefonas l^eraont 87-J2

Po pirmųjų šv. Mišių apie 
9:30 vai. buvo išstatytas Šv.

(Tąsa ant 4 pusi.)

į vietų suoluose.
i Komunijos metu priėmė ne 
tik mažučiai, bet ir koki trys

galėtų būti nepatenkinti miši
nį ir jo darbu. Nuošir

dus dėkingumas ir maldos i>Pliiladelplii joj
j.įų [svečias. J. E. vysk. Būč.ys į'Bdės nusijonierių iš

Užtat, kurios apsiėmė! rink-|Ncw Yo,k» atvvk'- birM° O!'1" " a""'"tis nt‘Srei,ai is' 
ti aukas, turit šežtadienio ry-l‘L Chiragą pasieks hirž. 12 ,1. 'J'1* roektord.ečiy tarpe.

dienai skaitlinga buri rinki- bus
Rockfor-

Tikimės apie tų laikų bus Kaip prašė maldų, jos jj ir 
7* vai. Kurios dar* neapsiė.nėt, galima, susižinojus su .Jo Ek-;jY<^ tolimesniuose dar- 
o norėtumėt pasidarbuoti, taip'sC<dene’'ia’ su^'n°ti laikų, kada
gi kviečiamos atsilankyti. galės aplankyt Pliiladel-

Trokas bus 7 vai. ryto prie Phi-i°s lietuvių parapijas.
par.svetainės. Jis nuvež į ka- K
pin.es ir parvež namp.

Darbininkai, kurie dirbs 
piknike už baro bus šv. Anta- 
Tip draugijos nariai. Susirink
ti turi prie par. svet. prieš 
9 vai. ryto, kad 9 vai. galėti? 
trokas išvažiuoti.

tų ateiti j parapijos svetainę

uiose.1 .. . . . . •; 
I Misijų baigti susirinko daugi 
Visi tvarkini ėjo bučiuoti į 
kryžių, dėkodami Jėzui už su-' 
teiktas malones.

ROCKFDRD, ILL
Misijos.

Atydžiai skaitykite biznie
rių garsinamus bargenus 
ir jvairius išpardavimus.

Pirmoji Komunija.

Sekminių pirmų dienų gra- . 
žus būrelis Šv. Petro ir Povi- 
lo parapijos vaikučių priėmė

Nuo gegirž. 18 d. iki 24 bu-'pirmųjų šv. Komunijų.
vo šv. Misijos Šv. Petro ir j - ---------- - • ■
Povilo parap. bažnyčioje. Mi-
sijas davė tėvas Antanas Pet- ; 
rauskas, marijonas. Jo iškal-1 
bingi, pilni turinio, didžiai

ŠVEDŲ AMERIKOS UNIJOS
Dideli, Moderniški Motorlaiviai 

Keleiviams, Paštui ir Prekėms Pervežti 
*T«rp

NEW YORKO - KLAIPĖDOS
(čP-ej~

SPECIALES EKSKURSIJOS I LIETUVĄ
Visos Išpaiilkia motorlalvhi “GIlIVSHOb.M”

Birželio 27 d. Pirma “Jaunuolių Ekskursija” rengia 
Amer. Liet. Ekon. Centras.

Kitigphičio 1 <1. Speelalė Lietuvių Ekskursija.
Kugpluičlo 1» d. Am. Liet. Ekon Centro Ekskursija

Platesnių informacijų ir laivakorčių kreipkitės j savo
laivakorčių agentą., ar bet kurią Švedų Amerikos Linijos 

I raštinę.
SVVLDISH AMERICAN LINE 

! 181 North Michigan Avenue, Chlcago, III.
.21 State St. Ntw York, N. Y. 10 State. So. Boston

Naujos Radios
Už Žemas Kainas

Atwater Kent 7 tūbų 
Brunswick 7 tūbų 
Victor 10 tūbų ..

Sonora Radio ir Vic- 
trola sykiu

Midget Babv Grand 0

Ii ii

EE3

<S

Elektrikinės Ledautrs
GENERAL MOTORS, 

FRIGIDAIRE, MAJESTiC 
SERVILL.

Didelis pasirinkimas ir 
lengvais išmokėjimais.

Jos. F. Sudrik, Ine.
3417-21 South Halsted Street

Tel. Boulevard 8167 — 4705

WCFL Radio Programai kas nedėklienį nuo 1 iki 2 

vai. po pietų

Radio Klausytojų PIKNIKAS Gegužio 31
CHERNAUSKO DAR2E

DRAUGO” RADIO

Medslioje, Birželio durie) 7 ta, 1931 m.
«lk

VYTAUTO PARKE
PRIE 115, TARP CRAWFORD IR CICERO AVĖS.

Šiame piknike bus pagerbti seniausieji Chicagos lietu
viai ir lenktyniuas iškalbingume jauniausieji Chicagos 
lietuviai, tai yra mokiniai parapijinių mokyklų. Pikniko 
vieta — VYTAUTO PARKAS — yra modemiškai I 
Įrengtas. Piknikierių palinksminimui bus gera muzika, 
dainos, šokiai, baseball ir kitokios Įvairenybės.

Visos Chicagos ir apylinkių lietuvius išanksto šir
dingai užkvečiame dalyvauti.
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LIETUVIAI AMERIKOJE
ROCKFORD, ILL.

(Tąsa nuo 3 pusi) 
Sakramentas. įvyko graži pro
cesija. doje dalyvavo mokyk
los auklėtiniai ir auklėtinės, 
gražiai parėdyti. Mišios buvo 
iškilmingos. Jas laikė misijo- 
nierius tėvas Antanas, diako
nu buvo kun. Andriušis M. I. 
C. subd. vietinis klebonas, 
kun. Y. Kulikauskas, M. I. G.

Atlaidai baigėsi antradienio 
vakare iškilminga procesija. 
Per atlaidus pamokslus sakė 
hpsijoiiiciius. Altorius gražiai 
išpuošė šv. Kazimiero S.‘šery.-. 
Garbintoju šv. Sakramento 
rinkosi daug ir itin daugvb"

, priėmė šv. Komuniją. Be nii-j 
j notą kunigu, atvyko pagel
iųjų Spring Vaiky, lik šv. ()- 
uos parap. klebonas kun. A. 
IGipšis ir iš Mariau llills, Ilk

' kun. .1. Maėiulionis, M. I. C.
Atlaiilai ėjo ir baigėsi gra 

i žiai.
Sutvirtinimo Sakramentas.

i Sekminių pirmą dieną po 
pietą 3:30 vai. Jo Malonybė 
\y.-kupas R. Uoliau, atvyko j 
šv. Petro ir Povilo bažnyčią. 
Žymus Imrys žmonių su tauti
nėmis ir bažnytinėmis vėlia
vomis pasitiko vyskupą ir pa
lydėjo bažnyčion.

čia ."UtciKia Sutvirtinimo
Sakramentas apie 70 asmenų 
ir palaiminimas su šv. Sakra
mentu.

Po to įvyko pietus Jo Ma
lonybei ir visiems svečiams 
: kunigams.

ę

(Tk)

most of tlie fans vvere slran,-
gers Imt tliat merely adds to

-------  Įtlie glory of tlie teunis for it
North Side Beats Providenee. ;i|l||i(.ales „ p|ay ha|1

BRIEF RESPITE FOR 
TEAMS THIS SUNDAY

\Ve liave intimated time and enougli to niaintain tlie inte-

pašalinami

tuojaus

Teatras.
Gcguž. 31 d. šv. Petro ir 

Povilo parapijos mokyklos 
auklėtiniai parengs grąžą pa
rodymą.

Jaunus artistus parengė Se
serys .Mokytojos. Ją parengti 
dalykai visuomet būva įdomūs 
ir gražūs. Toki,s dalykas Ims ir 
geg. 3.1 d. vakare parapijos 
svetainėje.

Icaporteris.

tllat ..... Iw< l'“s,'bul1 ręst „f a strange an.l ..liver
is ilving: ves, n būt gra- s,.,.iti(.a| ,.,,)Wl|
tinai įleatli. \\ liat liappened '
kist Snnday.’ Dver five tliou- Tliere "ere thrills tlirougli- 
sand baseball en.tliusiasts of .(,u* ^le ganie sucli as spark- 
kiiieolii Purk vvatehetl tliej'*no catelies, a multetl bąli at 
Nortli Side team trounce tlie an opportune time vvhicli fa- 
eonfident Providenee boys liv voretl tlie otlier šitie, tliree 
a score of II to 8. Tliis ivas;1'0111** ’nns by tlie North Si- 
probalily tlie largest eiovvd jders and one by Providenee. 
vvliieii ever vvitnessed a K of|lt is not surprising tliat vvitli 
i, contest oi' tliis kind. True, padi fielding, pitcliing, and 

liiting, tlie entire crovvd lin- 
gered on, tilt tlie finai inniug.J. Dimša 

3225 Eime Street 
M. išlikas

19555 S. State St. 
Visok i a i s I .abda r ybės

Belskis, tlie Įeit bandėti 
pitclier of Providenee, vvko 
vvas basking under tlie glory

J'ei- of bis single bandėti vietorv
Italais kieiptis į valdybą arta Jover Gary tlie previons vveek 
agitatorius. iwas 110į as effective as usual.
SKAITYKITE BIZNIERIŲ 3 0 0 0 1. 1 12 9—819

BARGENUS

MARQUETTE NIPS GARY linnings siute
7 TO 4. Jmited. A liigli

------ ------- 1 j migi ng (J- l'i v

. I

X. S. I) 1 44 I) 0 2 0 X—11 14

tlieir tina* vvasougli it seeiucd to aid Wilmo- 
vvind niade tlie nas of Marųuette in pitcliing 
Halis sonievv Imt bis vvieked curve bąli. Gary 

Ibi lt auis pkived Imi scv»:i oi a tąsi; lor tlie lielders tli- vvas good eiiougli to pound 
(Tąsu ant 5 pusk)

PA TOGU
YKSK SAYO BANKIMl S BRIKAI l S 
SAYO VIRTINI AMR BANK R. Čionai po 
mini. 1119 M . 35tb Street visi jūsų finansi
niai reikalai bus aprūpimi su pilniausiu at
sargumu. Daugelis mūšą darbininku kalbu 
.jūsų kalba ir jiems rūpi .jums pagelbėti. Ir 
jūs galite paikinti liek, kiek tik muite.
Kam jums turėti nepatogumą ir bankinius 
reikalus vesti vidumiestv, kuomet jūs turite 
ypatingai stipru, saugu, gerai vedamą banką 
čia pat savo kolonijoj.

Pradėk savo sąskaitą Šiame saugiame banke 
šiandie.

CentralManųfacturimBankDistrict
ATRUSTCOMPANY

lito West 35’-h Street 
ASUteBank • • • • AClcaring HoaseBank

Valstijinis Bankas Biržos Bankas
Telefonas BOULEVARD 4600

4- *S“

Bayer A.spirin pašalins bilc kokį j 
skausmų. Neabejokite apie tai. Vie- t 
na tabli tėlė lai įrodys. Nuvykit jų. 
Skausmas išnyko, Pagelba yra tokia 
paprasta.

Jokio kenksmingo atsiliepimo nuo 
Bayer Aspitin. Jis niekad neveikia j 
širdį, ir jums nereikia abejoti apie 
šių tabletėlių vartojimų.

Todėl yra bereikalingas dalykas j 

kentėti nuo galvos skaudėjimo, dan
ties skaudėjimo ar neuralgijos. Scia- ! 
tica, lumbago, .reumatizmo ar neuri- 

4is. skauaftiai visiškai išnyksta į va
landėlę laiko, l’irriodiškas moterų 
kentėjimas gali imti suramintas; i 
šalčio nemalonumai gali būti išveng
ti.

Tikras A.spirin turi ir kitokių nau
dingų vartojimui — viskas aprašyta . 
ištirtuose nurodymuose prie kiek- , 
vienos dėžulės. Dėžutė ir tabletės tu- ' 
ri Bayer kryžių. Žiūrėk Bayer vardo 
ant dėžutės — kitkvien;} karta ka’ 
perkate šias laideles — ir bukite 
tikras.

LABOARiy CENTRO 
VALDYBA

Pinu. A. Nausėda 
1924 Genter St.
Tel. Lincoln 3944

IJašt. P. Fabijonaitis 
2329 W. 23 PI.

lžd. Kun. F. Kudirka 
2334 S. Oakley Avė. 
AGITATORIAI;

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

Y. Duoba
2328 \V. 23 St.

DRAUGIJA ŠVENTOS PETRONĖLĖS
— Rengia —

IŠVAŽIAVIMĄ
NEDSLIOd GEGUŽĖS 31; 1931
Prie Kučinsko vietos, priešais Tautiškas kapines
Kvitčiiime visus skaitliu,gili atsilankyti. Del visokią 

žaismių turime ii' dovanu. Taipgi bus gera muzika prie 
kurios gaiėsile smagiai pasišokti ir laiką praleisti.

Kviečiame širdingi’! DB-JA ŠY. IT'.TKDNŪIJ<;S.

Milžiniškas

PIKNIKAS
Del Palaikymo Lietuvių Muzikos ir Dainį) Per Radio

FREE WHEELING

STUDEBAKER
Vienintelė Cbicanoi Lietuvio Įstaiga, Įgalio

ta Pardavinėti S TTJDEBAKERiVJS
ligų metu patyrimas rodo mums, kad lietuvių vi

suomenei geriausia tinka STUDEBAKER1AI.
Dabar pats geriausias metu laikas įsigyti auto

mobiliu.
Turime ir vartoti) visokiu firmų automobilių už

žemas Kainas.

Midland Motor Sales
A. KASELIS ir J. ZABUKAS, Sav.

4492 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 7139

Nedėlioję

Gegužis-May 31 d. 1931
Čemausko Darže

79 St. prie Archer Avė. Justice Park, Iii.

Pradžia 1O vai. ryto ir tęsis iki vėlai vakaro

BUS IŠDALINTA 8300,00 DOVANOMIS

Įžangos tikietai po 5Oc. asmeniui

Šiame milžiniškame piknike 
dalyvaus visi žymesnieji Radio Ar
tistai. Bus įtaisyti visame da»*že gar 
siakalbiai. Muzika grieš nuo pat ry
to iki vėlai vakaro. Kiekvienas atsi

lankęs turės didžiausio smagumo ir 
dar turės progos gauti puikia DO 
VANĄ. Širdingai visus kviečia 

Jos. F. Bndrik Korporacija.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
Taigi uenualmiukit, bet eikit pas

tikrų apeeialistų, ue pus kokj nepa- 
i tyrelį. Tikras KpeciaUstas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzatninavimo. Jus su
taupysit laikų ir pinigus. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums 

i dėlto, kad jie neturi reikalingo pa- 
I tyrimo, suradymui žmogaus kenks
mingumų.

Alano Itadio — Scopo — Raugi.
X.-Euy ltoentgeno Aparatas Ir vi-
•iškas bakterioiogiškas egzatninavi- 

į tnas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 

! jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumus sugryš ums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil- 

l vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner- 
I vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
j uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
1 jeigu turit kokių užsisenė jusiu, Jsi- 
į kerėjusių, chroniškų ligų, kurį ne- 
| pasidavė net gabiam šeimynos gy- 
i 'lytojai, neatidėliokit neatėję pas
i inune.

DR, J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 101«

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės

; Ofiso Valandos' Nuo 10 ryto iki 
1 po piet. Vakarais nuo 5 iki 7 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1

po plot

ADVOKATAI

& JOHN B, BORDEN
(John Baądzi imas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Tclcplione Randolph 8727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telepbone Roosevelt 9090 
Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9808

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurir.lestyje 
Iloom 2414

ONE NORTH LA SAI.LE BLDO.
ONE NORTH LA SALLE ST. 

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

J. P. WAITCHES
Lietuvos Advokatas

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

52 East 107th Street
Kampas Michigan Avė.

Tel. Puilman 5950—namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearbovn Street
Ketvergais ofisai uždaryti.

Telepbone Dearborn 0057

F. W, CHERNAUGKAS
A D V O K A T A S 

1G0 Noi'tb La Šalie Street
ROOM 1431

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.

Local Office: 1900 S. UNION AVh 
Tel. Roosevelt 8710 

Vai,, nuo 6 iki 9 vai. vali. 
(Išskiriant Seredas)

i A. A. 0 LIS
ADVOKATAS
11 South La Šalie Street 

Room 1701 Tel. Randolph 033

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vali 
3241 S. Ilalsted St. Tel. Victory 058 

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
_ Utarn., Kctv. ir Subatos vakare

G. V. CHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisas 2221 W. 22nd Street
Telefonas Canal 2552 

Trečiadieniais ir Penktadieniai
vakarais namie pagal sutartį.

6503 So. Campbell Avenue
Telefonus Republic 4499

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vldurmieslj je 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BI.DO.
77 VVeat Washington St.

Cor. Washlngton and Clark Sta.
Ofiso Tel. Central 2 97 8 

Namų Tel. Hyde Park 8395
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NAUJAMADIS PIKNIKAS
ŠV. ANTANO PARAPIJOS, CICERO

NAUJAME VYTAUTO PARKE
Ant 115 gatvės tarpe Crauford ir Cicero Avė. tuoj už Šv, Kazimiero kapinių 

BUS

NEDĖLIOJĘ, GEGUŽIO - MAY 31 D., 1931 m.

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.

Kviečiame Visus,
KLEBONAS ir KOMITETAI.

SPORTAS
_____________ v

MARQUETTE NIPS GARY 
7 TO 4

(Tąsa iš 4 pusi.)
out eiglit liits just the šame, 
būt failed to eoncentrate its 
liitting po\ver at precise mo
mente wlien liįts \vould liave 
eounted runs.

An interesting feature o f 
tlie contest was tlie dexterous 
swinmiing exhibition, by tlie 
nianager of tlie Marųuefte 
team. For tliose ot‘ you \vlio 
are unacųuainted \vitli tlieir 
bome grounds, 1 may inforni 
you tliat the basebull dia- 
mond is llanked by a lagoon 
Avbieb bas an uneanny attrac- 
tion for flv balk. Wbenever 
a foul fell jnto tlie lagoon tlie 
nianager suain out to tlie bąli, 
took hold of it witb bis teetli, 
tben s\vam back and tbus a- 
notlier dollar \vas saved for 
tlie council. TJue council may

l:e thankful tliat it bas a s\vi-I
jmming nianager.

Marųuette and So. Chieago 
lare now tlie oųly undefeuted 
tentus. \Vill tliey remain so? 
Dun’t ėsk by me, eome out 

kmd gi! it a look.

No gailies are scbeduled in, 
j tbe league for to-morrov, it 
i lieing deeided tliat tlie boys 
i be gi vm a brief respiie to 
■ reeuperate for tlie fortlico- 
iiiing contests. Incidentai (lo
pe about spurts may be l'oiuid 

i on odd days of tlie \veek in 
tlie Draugas.

Xext \\oek, on dtine 7tli, 
So. Chieago will plav at Pro- 
viden.ee \\liile Marųuette goes 

i to Nortli Side to plav at Lin- 
j eoln Purk. Botb tliese gailies 
\vill furnisb plenty of interest. 

iSee vou tliere.

Itein, sports meeting Fri-
| day at Providenee.
I “

Konnie.

KNIGHTS OPEN LEAGUE 
SLATE WITH 9-4 WIN

Lithuanians Win

The Knigbts of Litbuania 
opened tlieir league sebedule 
in, tlie Southern \Visconsin- 
Ulinois seini-pro loop at 
Uampsbire, III., vliere tliey 
turned in a 9-4 triumpli over 
tlie pouerful bome team.

Jimmy Conrad \vorked on 
the niound for tlie Knigbts 
and pitebed stellar balk Up 
until tlie nintb inaiing tlie 
I lampsbire team touebed Con
rad for only five bingles, būt 
be eased up in tlie finai stan- 
za, giving four liits and al- 
!owii).g tbe losers to score a 
pair of eounters.

“Polly” Kuzmickus, one of 
tlie leading stick-wielders on 
tbe Litliuanian team, took tbe 
batting honnors for tbe Kni
gbts in tlieir opening league 
ganie. Kuzmickus bit safely 
four times, getting tliree sin- 
gles and a double.

Tbe Lake coupty chąįups

Įgarnered 14 blows off tbe 
Jofferings of \Vrona and Perr. 
Kosi r and C. Raascb eacli ban 
ged out tvo liits.

Tbe K of L team picked up 
four rims i n tbe second inn- 
ing, two in tbe fiftb and ad- 
ded tliree more in tbe next 
two frames.

Next Sunday tbe strong 
Cberry Valley team vili tra- 
vel to \Vaukcgan to meet tbe 
Knigbts i n tlieir opening bo
me ganie at Weiss Field.

Yuncer c 
U. Raascb cf 
Kabarec 3b 
C. Raascb lb 
Remcck 2b 
S. Kuzmickus ss 
Conrad p

5 0 
5 1

2 0jModeen2b 
l 0 i Perr p rf

o

4
4

35

0 0 1
0
4

1
80 j

5 0 2 t)' ------------------
3 10 1 Tvo base liits — Dabn 1;
4 1 1 O.ICrady 2; Wrona 1; Fislier 1; 
3 11 0 Perr 1.

Two base liits — J. Kuz
mickus 1; Yuncer 2; A. Raudi.

Struck out by Conrad 5; 
by Perry 0; by Wrona 2.

Base on balls off Conrad 8; 
off Perry 3; off \Y}rona 0.

EINA GERYN
KAS DIENA

nauji draugingumo ryšiai ir palaikymas senųjų rodo, kad 
žmonės plačiosios Cbiengos Pietų Vakarinės dalies pasitiki 
šia Įstaiga. Yėl apsvarstyk išmintį daugiau, negu 50/MX) 
kostumerių, kurie depozituoja savo sutaupytus pinigus šiame 
stipriame banke, dusų sąskaita Ims taip saugi, kaipir jų ir 
jūsų pinigai bus visada gatavi reikalui esant.

Bile vienas iš šių lietuviui maloniai jums patarnaus, kada 
alsilankysitc į mūsų liauką: Sedcinka, Yagminas, llymkevi- 
čius, Žabelio, Miekeuiez, Laurinavicia, Adonjavičia ir Kau
paitė, -

CŠis bankas yra padėtuvė S. Y 
aidžios specialiems fondams.

O

Peoples Jfytional 'Bank
and ^rust Company 

o f Chieago
47th Street and Ashland Avenue

Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių visoj 

Amerikoj savo stiprumu ir geru patarnavimu.

Susivienijęs su National Republic Bancorporation

40 9 14 2

Stars <4)
AB R II F $88.00

1

Daliu lf 
Grady lb 
Ross ss 
Bulirow cf 
Wrona r f p 
Fislier c

K of L (9)

3 2 1 0

MES MOKAME CĄSII 
U2 LIETUVOS 5% BONUS
Money Orderiai į Lietuvę per Radio tiktai 25 centai 

Paskolos teikiamos ant Real Estate

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

Ii A
Lietuviu Valanda

Kosi r rf 
J. Kuzmickus lf

---------  Iš Galingos ----------

WBBM Radio Stoties

,, Ateinantį 
Sekmadienį

TARP 1:55 - 2:55 VA
LANDOS DIENĄ

Sekmadienyje (tarp 1:55 ir 2:55) užsisuki! savo radio ant 

WBBM radio stoties (770 Kilocykles) ir išklausykite gražų 

Lietuvių Radio Valandos programą.

1. P-ni E. Bėrtash
2. K. Pažerskis
3. Dvigubas Kvartetas
4. Žinios, duetai ir kitokie įvairumai
5. Kalbės Prof. F. Mast
6. “Prof.” Kampininko minutėlė

Šiuos Radio Koncertus Ruošia:

The Peoples Furniture Co.

r.".--'

viden.ee
viden.ee
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susirinkimas po piet 1 vai., <*) iiiymi. zuis bnsebolo du Wėst., riai žada pikniku dovanomis 
Tretininku konferencija 3 vnl. Šitie lynui kolonijos čempio- paremti.

_______ d) Vyčiu 24 kp. pusilinksnii-1natai laimėti, būtent I.. V.y-Į -------- ----- --------
įamžinus. Dabar pirmu sykiu J nimas vakare 7 vai. Įčiu 24 kp. tymas ir YVIiite
i po ilgo nebuvimo vyksta se- X MeCorniiek o dirbtuve, Star kliubo tymas. Belo L. \.

dūliai bedarbės, keturiems mė- 24 kp. mergaitės

C H 1 C A G O I E
ŠERIFAS VYKSTA Į 

LIETUVA.
į uosius tėvynės 
lankyti, l’-na 
(’bieagos išvvk

Vincas Sakavičius,
leputy Slid i IT oi' Cook Coun- 
y, plačiai žinomas lietuviu 
iarlnioto.įas ir “Draimo" prie 
lėlius iš savo vyriausybės gu
zo trijų niėiie-iu \akacijas, 
tarias pasiryžo praleisti Lie- 
uvoj. Ji pavaduos jo sūnūs 
lenry ir kam tik reikės pu
tei bos. kurią Šerilas Kakari
nis gali suteikti, tai tą pat 
jadarys jo suims Henry, l’-nas 
Sakavičius, atvyko Amerikon 
891 m. turėdamas 19 metu

CICERIEČIU ATYOAIv
Aš nupirkau Grant Work aptieką 

lito J. Malakausko, po No. 4S47 \V. 
L4th St., Cicero, III, Esu išėjęs augš- 
,esnį aptiekorystės mokslą, ir turiu 
laug.metų patyrimo toje profesijoje, 

.’urime didž.iausį vaistų sandelį, re- 
eptams pildyti, Grant Worke. Vis

ką, užlaikome pirmos rųšies, Pildau 
■eceptus su didžiausiu atsargumu, 
’atarlmus suteikiu dykai.

Del jūsų paranku m o. laikysiu Ant. 
Evpress Money Orderius. priimsiu 
ąazo ir elekt.rikos bilas. llenduoju 
lankos dėžės (safe vnults) dėl bran- 
menu pasidėjimo. Taipgi užlaikau 

visokių dalykų pasigrąžininiui ir
aasikvepinimui.

GRANT W0RKS APTEKA
Juozas Keserauskas, Sav. 

4847 W. 14th St. Cicero, III. 

Tel. Cicero 39

w M ■ n ■ ■ ■ ■

(Indu krautuvės 901 W. 33 st. dykai piknikui savo troku 
Ten stovės trokas, kurs <lv- patarnauja “muveris'’ p. do
kai visus darbininkus nuveš nas Kmnskis 3499 Se. Au- 
i daržą. Geradėjystę daro ir būru Avė.IŠTAISĖ GĖLIŲ KRAUTU 

VE.
ir tėviškės ap- 

• Sakavičius iš nėšiam 
s ateinanti sek- imi

uivis atleido dangų-1 rungtynes viena
darbininku; pavieniams bijos stipru tymą.

iššauks į I
;urios kolo-

gimines darbininkams pažadėjo i savai', ,X Aušros Vartų parapijos! 
Baltiinorėj, birželio 4 d. sės i tą maistui išdavinėti po $8.00 piknike muzika girdėsis po 
naują, puiku greitą laivą “Eli-jir žeiiočiams dar žadėjo mis- visą parką. I’eoples Furniture 
ropa”. Nortli Gerinau l.loyd tatyti priedą šeimynos maiti- Ko. visa tai parūpins.
Linijos. niurni. Kuomet darbai prasi-j X Restorano šeimininkės iš

-------------------- dės, tai išduotas paskolas po ĮAušros Vartų M. ir Al. dr-jos,

umdieiii. Aplankęs

WEST SIDE ŽINIOS.

Variu klebonas 
kad

X Aušro 
raneša parapi jonams

Jo E. Kardinolas ateinančiam! 
šeštadienyje, dėliai Vainiku 
dienos, visiems davė nuo pas-' 
nyko dispensą.

X Rytoj šv. Armijos prie 
Ežero seminarijos koplyčioje, 
bus šventi ui inai Į kunigus, ją 
tarpe randasi lietuvis Stanis- ; 
lovas Jonelis, kuris ateinančia 
me sekmadienyje Visti -šventu 
bažnyčioje laikys primicijas. I

X Labdariu 7 kp. su dide
liu savo darbuotoju buriu ryt 
anksti iškeliauja Į šv. Kaži- 
miero kapus, kuriuose bus už Į 
mirusius pamaldos 19 vai.

X Aušros Vartą bažnyčioje! 
ateinančiame sekmadienyje Į 
gegužiniu pamaldų užbaigi
mas bus drauge su suma.

X Ateinančiame sekmadie
nyje Aušros Vartuose bus 
susirinkimai: a) Federacijos 
3 sk. tuojau po sumos; b) 
Aušros Vartų vyru ir moterų

' 11 • 11 p i i.č i u k: i a t s k a i t y s.
X Jubilėjin.is Aušros Var

iu parapijos piknikas, Vytau
to parke, birželio 21 d. bus ne
paprastas. Be Įvairiu margii-

Bridgeport. — p.noj Frbai, 
turintieji geliu krautuvę po 

priešmini. 3324 Aulnirn avė., 
Decoration Day išdekoravo 
savo krautuve ir ją papildė 

<alams pri-į gėlėmis sezono r< 
! taikintomis.

Į PIKNIKĄ.su D. Gasparkiene priekyje, 
jau pradėjo “medžioklę” po; BRI l)(i EP( )|{T. - šeštadieny, 
koloniją. Nori “sugauti” kuo-! gegužio 30 d. Labdarybės pik- 
daugiiuisia piknikui paukščių. | niko darbininką

prie pj).
<m prašomi su-

Gerieji parapijoms ir biznio- sirinkti 7 vai. rvte

Namu Reikmenys
Del Vasaros Patogumo Dabar Galima įsigyti

UŽ SUMAŽINTAS KAINAS
ABIEJOSE

Peoples Furniture Co.
KRAUTUVĖSE

Reikalauk
VIDUJ ESANČIŲ FAKTU

Del Savo Apsaugos Padaryk Šiuos Palygini
mus Pirm Negu Jus Pirksite Sau Tatrus

Po apačia viršutinio sluogs- 
nio rasit teisingus ir geriau- 
riiis faktus apie tairos ver
tybę. Tai ridas tairos—bū
das sitbiidiarojiiHO, kolūi/bė 
ir kiidci/bn' laedžiatĮos — kas 
i*ustato Tvirtumą, Atlaiky-
mą. Saugumą ir YKRTYBĘI. Jūs negali
te (langiaus nusakyti tairos geri mą pa
žiūrėjus iš viršaus, kaip lygiai negalite 
žmogaus charakteri nuspręsti pagal jo 
dėvimas drapanas.

Alės esam prirengę parodyti .jums 
skersą sekciją Kirestone ir speciales nau- 
jutč'les laiškais užsakomas tairas. Ateiki 
te pas mus ir palyginkite patys, be jo
kio užkalbėjimo ir propagandos.

Alės kviečiame jus pilnai pa 
tikrinti kiekvieną sudėtį ir 
medžiagą —- rjaiao rertjibę, 
siiiiJ.ii huį . plot a ūkį, stora ma 
ir shtogsniiis viduje. Tuo
met pirksite nusisvėre — 
ANT FAKTŲ, TIKTAI

-\NI KAKTl(. Palyginę su visokiais 
pasigyrimais skirtingai tairu, nuspręski
te ar mes logiskiailsią pasiūlymą pada
rome jums?

Ar gali būti labiaus tikras Imda? 
teisingai nusprendimui, kas \ ra 
lyta daugiausia už .jūsų pinigus

pasiu-
Nėra

Mi'HAIR I'ARLOR SETAI, VVebbed 
konst.i-ukrijos. naujausios mados, 
pasirinkimas skirtingų spalvų. 2 
šmotai, sofii ir ane katras krėslas.

Pasirinkimas skirtingų spalvų, 
vertė virš $125 sumažinta kaina 

ik ..................

VICTliR kombinacijos radio 
su gramafonu 1931 mados 
parsiduoda dar už mažiaus 
kaip pusę kainos.
Naujausias šių metų mados 
modelis 17 su tūbom ir vis 
kuo tikra kaina
yra $190 dalair 
Nauji Midget Radios su tū
bom ir
viskuo

$95
lios su tu-

$29.95
iaeųuard setai 
tik po . .

$65.00
$45.00

; Reumatizmas sausgėla
Neslkankykllo savęj ekaua- ® 

mais, Reumatizmu, Sausgėle. ■ 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu g 
— raumenų sukimu: nes skau-g dėjimai naikina kūno gyvybę ■ 
Ir dažnai ant patalo paguldo. B 

CAPRICO COMEOUND mo- g
stls lengvai prašalina viršml- 

g nėta ligas; niurna šiandia dau- ■
gybė žmonių siunčia padėka- ■ 
vones pasveikę. Kaina 50c per g 
paštą, 55c arba dvi už $1.05.g Knyga: "SAI.TINIS SVEI- ■ 
KATOS" augalais gydyties, kai- ■

™ na 50 centų. g

• Justin Kulis Z
3259 SO. H A ESTE D ST. ■

Chlcago, UI. B
■ b'b ■■vnaaBBBB

TURKIŠKOS, RUSIŠKOS 
SULFURINĖS VANOS IR 
ELEKTROS TREATMEN- 

TAI
švediški mankštinimai ir 

elektros masažas
Treatrnentai visokių ligų, reu

matizmo. nervų atitaisymo, šalčio 
ir taip toliaus, su elektriniais 
prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatrnentai.

Mineralinės, sulferlnės vanos 
duoda didžiausią kraujo cirkulia
ciją. kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Kambariai dėl pergulėjima.
Moterų Skyrius atdaras Utar- 

ilnkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

A. F. CZESNA
1657 WEST 45th ST.

Kampas Paulina Street

Nuo 8 vai ryto iki 1 v, nakties. 
Mcdėliomis nuo 8 iki 12 vai. po 
pietų. Pilone Boulevard 4552

vietos abejonėms, kuomet 
laktus palik rinki t e patys.

DAUGIAUSIA MYLIŲ UŽ DOLERJ

gaunate
Crovvn ir Aleazar naujos mados 
Standard padarymo pilnai por- 
eeliuoti buffet knados gesiniai 
pečiai, verti veik du sykiu 
šios kainos
po .... Naujos mados tvirta, graži, ir 

pilnai gvarantuota I’rincess 
plovvklė, verta $1 1 0.00. Peoples 
krautuvių žema kaina tik

$66.00

SKANDINAVŲ—AMERIKOS LINIJA
A T L A N K V K I Al E L I E T L V Ą

Itcmkime Savo Inetą — Klaipėdą
Kam baladotis po svetimus kraštus. kuomet dėl lietuvių yra 
palaikomas nuolatinis susisiekimas New York — Kopenhaga 
— Klaipėda

PALYGINK
Šias Kainas

Automobilių išdirbėjai neima atsakomybės 
su naujoms, specialėms tairoms. Kam jus 
rizikuojate, kuomet galite sutaupyti pirkda
mi Kirestone vertingas Oidfield rūšies nuo 
muši) ir priedan gaunat musų patarnavimą 

Žemiau seka surašąs permainytų, šaižų:

, MAKEOFCAR
I

TIRE , 
8IZE |

Our
Cfish
Prie#,
E ach

-k*
Spečiai 
Brand 

MaitOr- 
derTIre

Our
Ca»h
Prie*.

Per Palr

Ford 1 4.40-21 •4-«» $1.98 • «••«Chevrolet____ J
Chevro’-^t 4.50- 20

4.50- 21
»-*O
S-M

5.60
5.69

x«-9O
ll.XO! Ford ..

Fnpfl
Chevrolet-.___ r 4.75-19 L*S 6.65 >»•••
Whlppet J
Erdvine l
Plymnnth J 4.75-20 M5 6.76

Chandler____
DrSoio
Do*Ige

5.00-19 6.98Graham-Paige
Pontiac
Roosevelt____
Willy«-Knight 
Ea.r-r į

5.00-20 7.10
Marquette
Oldsmobile— j’ 
Knick .

5.25- 1 R
5.25- 21 •.17

7.90
8.57

xp.se
1K70

Ąnhnm
Jordffn > 5.50-18 8.75 X7.MRo» J

Gardner. 5
Marmon____ Į
Oakland_____
Peerlesa_____
Studebaker.... J
Chrvsler J
Viking j

5.50-19

6.00-18

•.«o

X1^U>

8.90

11.20

X7-S«
1

ax.7«
Frnnklin 5
Hndfioii __ > 6.00-19 1X^0 11.46
Hnpmobile__ J
laSalIe 1
Paekard_____ j
Pieree-Arrow.... 
8tnt«

6.00-20
6.00-21
6.50-20

ix^a
xx.M

11.50
11.65
13.10

M.SP

•P <•
Cadillac_____1
Lincoln l 7.00-20 15.35

PALYGINK
Subudavojlmą Ir Gerumą

4.P«**X TIRE OUR TIRE
+ A Spėriai 
Brand Mali 
Order Tire

Mare Rubber Vol. . X73eu.in. 261cu. in.
Mere Wcig,it . . - 40.7, lb». I5.7Slbs.
Mere Wi<lth • • • 4-75 in- 4.74 ln-
More Thickness . <• .♦R7 in- • 57« in.
More Plice a t Tread fe plies i 5 pliea
•ame Pricc .... 1 SS 67

DEBELTAVA GARANTIJA. — Kiekviena 
latrą Išdirbta per E i r <• s t o n e turi vardą 
"Kirestone" ir nešasi su savim nerubpžluotą 
rarantijų ir kartu nūnai. Jus esate dubeltn- 
vui apsaugoti.

speclalės Rūšies tairos padarytos per išdir
bėjus dėl pardavėjų taip lygiai, kaip per 
laiškais užsakomas įstaigas, aliejaus kom
panijas Ir kitas po vardu, kuris neparodo 
(airi) išdirbėjo publikai, kadangi, paprastai, 
jis dirtidinasi "pirmos linijos" tairas savo 
vardu Elrestone deda savo vardą ant visli 
kokias jis tik padaro.

$69.50

»

Puikios ledaunės parsiduoda už 
mažiau kaip pusę kainos. Su 
2 durim tik po

Su 3 durim 
tik po

$7.95 
$13.50

PAS MES 
Ant nauji) 

H oover 
šlavikų 

10% 
Pigiau 
kaip 
K ii u.r

model
725

Su 3 durim niettalinės ledau
nės po . $19.50
Ėlektrikinėa ledaunės (refriže

ratoriai) visų gerųjų išdirbys- 
člu galima įsigyti Peoples K.rau 
tuvėse už mažesnę kainą, pil
nai įrengtos namuore už

$130.00
ir augšeiau

Del linksmumo įsigykite naują 

gi riausio padarymo portable 

Vielrolii — Tinkamos išsivežti 

j piknikus, vakacijas ar j Lie

tuvą. Yra vertas iki $35.00

I’eoples že
ma kaina $11.75

$18.00

HGGVER ARBA EPREKA 
Tlektrikinini kaurų valytojai 
veikia ir atrodo kaip nauji, 
verti du sykiu tiek. dabar 
po ............

Lietuvių R. K" Rusiv. Amerikoje 
Pirmoje Ekskursija

Gegužės — Alny 29 <1. 
Laivu “FRl’.OERIK VIII”

Linksmiausia Vyčių Ekskursija 
Tiesiog } Klaipėda

Laivu ‘‘HELIJO OLAV” 
Birželio — .lune « d.

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursijas 
Rengia

Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras 
LIcįh.s — Jnly 3 d. laivu “ITtEDERIK VIII” 
|,l( |«»s — Jnly 2R d. laivu “INITED STATES”
Lietuviu Laivakorčių Agentams Kooperuojant

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

įvairumų ir malonum),i dėl tų kurie dalyvaus ekskursijoje, 
lleikaalikite Nuo Savo Agento Laivakortės ant 

Lietuvos įkišiu Valdybos Kontragento Paštui Vežioti 
27 Hliiteliall Street. New York City 

2 IK \Yasliingtoii St., llo-lon, Mase. I«4t La Šalie SL, Chlcago, III.
(•«!» St. Antoinc St., Montrral, Que., Cairada

Viskas, ko mes jūsų prašome, tai ateiti j mūsą sandelį ir 
pamatyti mūsą ir kity tairus.

PALYGINK KONSTRUKCIJ4 — GERK M 4 IK KAINAS

URBAN TIRE SALES
4071 Archer Avė.

Telephone VIRGINIA 0915

Lengvus Išmokėjimai Suteikiami Visiems. 
Demonstruojame namuose veltui.

Visuomet Kreipkitės:
f didžiausias ir ntsakomingiausias Lietuviu 

Krautuvės Cliicagoje

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

Lafavette 3171
Kampas Mapleunn<l Ad 

lleliilock K4<)9
Cbieago,
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SENIAUSIU CHIGAGOS LIETUVIŲ ATSIMINIMAI.
Sidės ir Bridgeporto ir kitų Įsius darbininkams skynius yru , 
kolonijų j Nortli Sidę. Arba tai Spulka. Ateinantį ketvir-į 
jei susirinkimas būdavo kitoj tadienį, sakiau, visi norintie-'

DAKTARAI:

JUOZAPAS GURINSKAS

(Tąsa)

Parapijos steigimas.

“Uoliausieji lietuviai visoj 
tų laikų Cbieagoj prigulėjo 
prie šv. Kazimiero Dr-jos. Ta 
draugija ir sumanė Įsteigti lie 
tuviška parapija. Tam reika
lui turėjo speeijali extra su
sirikimų, išrinko komisiją ir 
sudėjo $1<»1 pradžiai. Surink
tus pinigus padėjo pas kun. 

' Božinskį.“
Čia vėl į kalbą Įsimaišė p- 

nia Ona (iurinskienė ir pareiš
kė: “Aš amžiną dieną netikė

jau, kad Cbieagoj galės įsis
teigti lietuvių parapija ir baž
nyčia. Komisija nuolutai pas 

į mus susirinkdavo, svarstė pa-
Į lapijos steigimo dalykus, o as 
Jiems sakvdavuu, kad neivvk-Ii' * . . * *
(lomomis svajonėmis užsiima
te.“

Kliūtys lietuvių darbuotei.

“Nepatogumų ir kliūčių lie
tuvių darbuotei,’’ tęsė p. C u 
rinskis, “buvo daug. Atsimin 

įti reikia, kad lietuviai buvo 
I išsimėtę po būrelį įvairiose 
miesto dalyse. Strytkurių ne- 

| buvo. Atsiminti reikia, kad 
norint susirinkimą turėti tai 

I pėstiems reikėjo eiti iš VVest

kolonijoj, tai iš visų kitų ko
lonijų pėsti turėdavo sueiti.

“Vėliau platų darbą pra
dėjus buvo trukdytojų ir iš 
saviškių tarpo. Štai musų šv. 
Jurgio parapija kokių smar-

ji prie gero darbo prisidėti I Tel. Canal 87H 
čionai susirinkime. A. a. Ažu- 
kas karštai tam pritarė. Ibi 
sižadėjo pats dėti $1.50 kons
titucijai atspauzdinti. Saky
tam ketvirtadieniui atėjus, sk-

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OHSTETRIKAS

Gydo staigiaa Ir chroniška* Ilgas 
vyrų, moterų ir vaikų

Ii

MYKOLAS MASI0KAS
mirė geg. 27 d., 1931 m. 4:50 vai. ryt 30 metų am
žiaus. Kilo iš Panevėžio Apskričio, Ramygalos Par. 
klasiokų Kaimo.

A. a. Mykolas buvo'narys šių tlr-jų: Šv. Izido
riaus, Saldžiausios Širdies V. J. ir Šv. Juozapo. Pa
liko dideliame nubudime moterį Petronėlę po tėvais 
Burnikaitė, 2 sunu Klemensą ir Vytautą, Dėdę ir 
Dėdienę Kasparavičius, pusseserę Jadvygą Paulikie- 
nę Amerikoj, o Lietuvoj tėvą ir motiną, brolį kun. 
Bronislovą, 4 seseris Antaniną Masiokienę, Kazi
mierą Gritienę, Oną ir Liudoviką ir dėdę Antaną 
Narsutį.

Kūnas pašarvotas 8S57 So. Houston St. So. Cbi- 
cago. Laidotuvės įvyks panedėly birželio 1. Iš namų 
8:30 vai. Ims atlydėtas į Šv. Juozapo par. bažnyčių, 
kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lą. Po pamaldų Ims nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines

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

Nubudę:
Moteris, Sunai, Dėdė, Dėdienė ir Giminės. 

Laidotuvėms paatarnauja gruborius 1. J. Zolp, Tek 
Boulevard 5203

10-TIES METŲ SUKAKTUVĖS

a|a
ROZALIJA PIKTURNA
(Po tėvais Alartinkaitė)

Su šiuo pasauliu persiskyrė gegužio 7, 1921, su
laukus 35 metų amžiaus. Kilus iš Švėkšnos m., Tau
ragės a p. »

Paliko budinčius vyrą Placidu, 3 dukteris Adelę, 
Anfrcijoną ir Rozaliją, šunį Petrą ir gimines.

Atmintinės pamaldos už a. a. Rozalijos sielą įvyks 
punedėly, birželio 1 d. 8 vai. ryte šv. Kryžiaus par. 
bažnyčioj.

Visus gimines, pažįstamus ir kaimynus širdingai 
kviečiami“ atsilankyti į tas pamaldas, kad per ma
lonę Gailestingojo Dievo a. a. Rozalijos sielai šviestų 
amžinoji šviesa.

Nuliūdę: Vyras, Dukterys ir Sūnūs.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DĖL ŠERMENŲ

AMBLLANGE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTį 
Mes visuomet teikiame širdingą, Bimpatingą ir ramų 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

kių audrų yra pergyvenusi. Į yniininkas nepasirodė. Mes pa i 
j Yra buvę pavojų mano gyvy- darėme Spulkai pradžią ir pa-■ 
i bei. Kartą a. a. kun. Kriaučių- .vadinome Keistučio Spulka. i 
I nas man pasakė, kad girdi esą Tai ta pati, kuri šauniai gy. ' 
! mano gyvybei pavojų. Atsa-Įvuoja po num. 840 \V. 33 St.
I kiau, kad jau apie tai esu gir-p-no Evaldo vedama. Tos tai 
j dėjęs ir kad to visai neatbo- Spulkos pirmuoju iždininku 
| ja. Pridėjau, kati kažin kas ga įteko Imti man. Kasoj buvo tik 
į lų gale išeitų pergalėtojas arįkeletą šimtų o skolintojas at-
užpuolikai ar aš. Ir iš teisv-įsiratlo norįs paskolos $3,000. 
bės aš griežtai stovėjau už tei- Tai buvo Petrauskas, kurs tu- 
sybę ir tvarką ir grąsinimai Į į ėjo namą toj vietoj, kur da- 
manęs negąsdino. , bar stovi žlugusio “Kataliko

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kaeiiieną nuo 
pietų Iki 8 vai. vakaro. 

Nedėllomis Ir seredomla tik 
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-ltay
2130 WEST 22nd STREET

CHICAGO

Telefonas Grovehill 1262

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

2415 W. MARŲUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai.— 
4 Ir 6:30 Iki 8 vai. vakare. 

Seredomla nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedėllomis pagal sutarti.

DR. J. J. KOYVARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W.63 Street
Kert* Ko. Vėsa te r n Avenue 

'Tel. Prospect 1028
Rezidencija 23S9 So. Leavitt St. 

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

Nedėlloj pagal susitarimą

Pirmutinė Spulka.

Tol. Dearborn 1883

DR. BENJ. W. MACH,
DENTISTAS

Sulte 1920 The Pittsfleld Bldg.

55 E. WAS1I1NGTON ST.

Ofiso Tei. Vlctory 6893 

Rezidencijos Tel. Drcxel 9191

DR. A. A. ROTH
I

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 3102 S. HALSTED ST.

Kampas 31 Street
VALANDOS: 1—3 po plot, 7-8 vale. 

Nedėllomis Ir šventadieniais 10-12

namas. Reikalaujama suma bu Į__
jvo parūpinta ir nuo tos pas-

“I a. a. Lauryno Ažuko sa- lko|os spuu<a gerai kil
liūną ėmė užeidinėti kaž koks > 
vyras, rodos dar-gi lenkuojan
tis, su kaž kokiais skymais. 
Jis siutindavo ką tai steigti,

! iš ko busią geras pelnas. Kar- 
Įtą aš ir pasakiau, kad gerio.u-

“Nors prie visų visuomeiiiš- 
čų darbų reikėjo daug darbo 
ir rūpesčio įdėti, bet kadan- I 
gi tos pradėtos įst“ligos gerai!

Tel. Prospect 1157

DR. JOHN N. THORPE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1G37 AVEST 51 STREET
Vai.: 3-4; 7-8 vai. vak. Ned. 11-12 d.

gyvuoja, tai malonu 
atsiminti.“

praeitį | Rps Phone 

| Englevvood 6641

D. GRICIUS STATO 
KLEBOINJĄ

i VVentvvorth 3000
Office Thonc 

Wcntworth 3000

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

G55S SO. HALSTED 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 
naują vietą po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
tį. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

Tel. Lafayetta 8798

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 po piety, 7 Iki * vak. 

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

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Ofiso Boulevard 5913

Res. Kenwood 6107

DR. A. J. BERTASH
8464 SO. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po

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

4901 — 14 St. 
10-12. 2-4, 7-9

OFISAI:

BRONISLAVA
ANDRIULAITĖ

mirė gegužio 27, 1931 m. 5:45 
vai. ryt, 18 metu amžiaus. A. 
•a. Bronislava gimė Chicago, 
III. Dievo Apvcizdos par.

Paliko dideliame motinų Oną 
po tėvais Eitutytė, 3 seseris Oną 
Kuktienę, Petronėlę Bernotie
nę ir Stanislavą Stencelienę, 3 
brolius Juozapą, Joną ir Sta
nislovą, švogerius, švogerką ir 
gimines. Prigulėjo prie Dievo 
Motinos Sopulingos dr-jos.

Kūnas pašarvotas 1616 So. 
50 Avė. Cicero, III. Laidotuvės 
įvyks panedėly. birželio L Iš 
namų 8:30 vai. bus atlydėta 
j šv. Antano par. bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. I’o pamal
dų bus nulydėta į šv. Kazimie
ro kapines.

Nuoširdžiai kviočiume visus 
gimines, draugus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvėse

Nuliūdę:
Motinu, Seserys, Broliai ir 

Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Butkus & Co. Tel. Canal 3161, 
Namų Tel. Cicero 47 85.

Žinomas kontraktinius Da-
nielius Gricius laimėjo “kon- l vitone Lafayetto o;io 
traktorių rungtynės“ ir 
pradėjo statyti Šv. Panelės Gi
mimo par. klebonijų Marųue- 
tte parke. Pamatai jau iškasti, 

į Klebonija statoma prie Wasli- 
! tena\v, šalę mokyklos, šiaurės 
‘ pusėje.

rel. Hemlock 8700

Rtz. Tel. Prospect 0610

DR. F. S. SZYMCZAK i DR. B. ARON
į GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. 6622 S. VVlhpple 

Vai.: 1 — 4 v. v. ir 6:30 — 3 v. v. Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.
I

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4454 SO. W00D STREET

c. . .. . , ... A. L. DAVIDONIS, M. D.
Skaitykite ir platinki-

radio programas, lietuvių katalikų die-

Jotms'nraŠtį “DRAUGĄ” ir Apart ^‘“^ienio Ir ketvirtadienio

SO. MICHIGAN AVENUE 
Tel. Kenwood 6107 

Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryto: 

Nuo 6 Iki 8 valandai vakare

2914 Washtngton 
12-2. 4-6. Blvd.

Tel. Cicero 642 Tel. Kedzie 24 50.2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PI. 
Tel. Cicreo 3888

Nedėliotais
Susitarus

Gegužės 31 tl. iš 
WCFL» nuo 1 iki 2 vai. po pie-j 
tų eislietuviška programa. Da-, 
lyvaus p. Elena Rakauskienė 

i ir kiti. Budriko radio orkes 
tra grieš lietuviškus šokius ii 

! melodijas.

GRABORIAI:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų 18- 
dlrbystės.

OFISAS
668 West 18 8treet 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 8238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GIIABORIU8

Ofisas

4603 So. Marshfield Avenue 
TeL Boulevard 9377

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talraan Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
Chicago, III.» U o*.

remkite tuos biznierius'otuo Tei. victory. 8687
Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 3874

ir profesionalus, kurie! DRi Ji Pi POŠKA 
garsinasi jame.

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. 
3-8 vak. šventadieniais pagal sutarti

AKIŲ GYDYTOJAI: DENTISTAI

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.

Nedėllomis nuo 10 iki 12 ryto
4

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0036

S. D. LAGHAVIGH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
2314 W. 23rd PI., Chicago 

SKYRIUS

L439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 6927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS 1B

BALSAMUOTOJAS
e

Turiu automobilius viso
kiems reikalams. Kaina priei
nama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7631

J. ZOLP

DR. VAITUSH, OPI.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nulmu 
cataractua Atitaisau trumpą regya- 
tę ir tolimą regyste.

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

Hpeclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėllomis nuo 10 ryto iki 12 
po pietų.

j KREIVAS AKIS ATITAISO I TKTIM- 
|PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
Daugėlų atsitikimų skys ai įtaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 
▼EDSJA8

1850 West 46th St.
Kampa* 48th Ir Paulina Sta I 

Tai. Boulevard 8308 - 1418

Nutludlmo valandoje kratpkit4e i 
prie manęs, patarnauatu atmpatlš- , 
kai. mandagiai. gerai Ir plglae 
negu kitur. Koplyčia dėl Bermeaų 
dykai.

Tel. Tarda 1829

DR. G. SERNER
USTUVI8 AKIŲ SPECIALI8TA8

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35tli St.
Kampa* Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo C—8
Netlėliomia: nuo 10 iki 12.

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
i)E N TĮSTAS 
4645 So. Ashland Avė. 

Arti 47 Street

Tel. Canal 1333

DR. G. I. BLOŽIS
DENTI8TA8 

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Lsavltt Bt.)

Valandos Nuo 9 Iki 13 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

BeredoJ pagal sutarti

Boulevard 7689

Res. Hemlock 7691

DR. A, P. KAZLAUSKIS
D E N TĮSTAS 

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

Tsl. Cicero 1369

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki • 
vai. vakare

Nedėllomls pagal sutarti 
4847 W. 14 ST. Cicero, III.

DR. S, BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija: 6 628 So. Richmond Avė.

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

Nedėlloj pagal sutartį

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6G59

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija 6600 S. Artesian Avo. 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų

6 iki 8:30 vakare

Rez.'Tel. Midway 5512

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oaklcy Avenue ir 24-tas Street 
Telef. Wilmette 195 arba 

Canal 1713
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Pancdėllais 

ir Ketyergais vakare

DR. CHARLES SEGAL
1 Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJAL1STAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
4 POVai. ryto iru o 10—12 nuo 3— 

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėllomis 10 Iki 12

Telef. Midway 2880

Tel Lafayette 5820

Rez. Grovehill 2940

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTIBTA8 

X-Ray &. Gas
4193 ARCHER AVENUE

Vai.: 9-9 Nedėlloj pagal sutarti

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

ResidencIJos Tel. Plaza 8399

VALANDOS:
Nuo 19 iki 13 dieną 
Nuo 3 Iki 3 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėl. uuo 10 Iki 12 dieną
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D R A U O A S Penktadienis, Geg. 29 d., 19318

E D e L I O J E ,

Birželio-June 7,1931
Pradžia 1 vai po piety. Įžanga 50c.

CHERNAUSKO DARŽE 

79th St. ir Archer Avė.,
Justice, Illinois

Iš kapiniu visi važiuosime į 
Vytauto parkų.

Valdyba.
MUSŲ RADIO PROGRAMAS ,žinoma solistė, stipriabalsis j---------------

PRASIDĖS 5 MINU- K. Pažerskis, duetai, dvigu- šilališkių “bunvo party” j-
TES ANKŠČIAU. bas kvartetas ir kitokios Į-'vyks šj vakarų, 8 vai. pas p.

-------------- įvairenybės. Kalbės valstybės!V. Tamašauskus, 342G South

“Draugo’’ ir Peoples raibo' prokuroras prof. E. Mast Auburn avė.

C H I C A G O J E

programas iš AYBBM stoties at j (Mastauskas) 
einančiame sekmadienyje, ge
gužės 31 d., prasidės penkios 
minutės ankščiau, būtent —
1:55 po pietų.

Programas yra rengiamas 
ypatingai gražus. Pirmu kar
tu dainuos p-ni E. Bertasb,

DRAUGO’’ EKSKURSIJA 
KLAIPĖDOJ

PRANEŠIMAS PIKNIKU 
RENGĖJAMS

Parapijoms, Draugijoms ir 
Piknikų Rengėjams.

Ketvirtadieny, gegužio 28 
<1. p. Povilas Baltutis, 3327 S. 
Halsted St., gavo iš Klaipėdos 
šitokia kablegrama:

’Kas tiktai rengia šių va
sarų piknikus, nepamirškite 
vartoti iš Lietuvos BIRUTES 
skanias saldai nes. Birutės

J
Visus savo brolius ir seseris parapijomis ir parapijones širdin- p; 

gai kviečiame j šj piknikų. Kviečiame kaimynus ir visus Šv. Jurgio 

parapijos prietelius ir rėmėjus. Būsite viešingai priimti. Turėsime R? 

užkandžių, gėrimų, gerų muzikų, linksmins šokius jaunimui. Taigi *' 

iki malonaus pasimatymo BIRŽELIO 7 D., CHERNAUSKO DARŽE.

Klebonas ir Komitetai.

REAL ESTATE

Kviečiami visi šilališkiai ir

Dievo Apveizdos parapija.-
Draugija Šv. Jono Evangelis
to vyrų ir moterų laikys mė
nesinį susirinkimų, gegužės 31 
d., 1 vai. po pietų, parap. mo
kyklos kambary.

Kviečiami visi draugai-gės 
susirinkti ir užsimokėti pasi
likusias skolas ir atsiveskite

kaimynai atsilankyti. Visas nors po vieną naujų narį. Ka
pe! nas skiriamas Šilalės baž 
nyčios bokštui atstatyti.

Brighton Park — Parduodu 
rezidencijų G kambarių, du por 
čiai su langais. Furnace ap
šildymas, 2 karų garadžius.

4011 So. Campbell Avė.

IŠRENDA VIMUI

KAMBARYS RENDONf
Išsirenduoja kambarys vai- 

draugijon prirašys narių, gaus kinui ar merginai. 1-mas flio- f 
iš draugystės gražių dovanų, ras.

-pi
kriETKlEWlCZČ>(g<y

CONTRACTORS

REAL ESTATE
Statau naujus namu.* n s* 

nūs priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

A. J.

Town of Lake. — Nedėlio
ję, gegužės 31 <1., draugija Sal 
tižiausios Širdies Jėzaus įvyks

Vyrai ir moterys, į darbų, 
kas norite laimėti.

Juozas Blankus, pirm.

3549 So. Vfcllace St. NAMAS ANT PARDAVIMO
Labai gražioje vietoje, prie 

4 dideli Šviesus kamb., arti mo- pat Lietuvių bažnyčios. Kam
pinis lotas 150x50 ft. Namaskyklos. Elston Bus. 

I.inder -avė.
$32. 5535 No.

LAIŠKAI PAŠTE

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo. Sau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Bouievard 1389

BAGDONAS BROS.
I FURNITUNE * PIANO MOVING 

Loeal & Long Distance Revnoval

3244 SO. HALSTED ST.
į Office Tel. Calumet 3399

Res. Tel. Yards 3408

“laimingai Klaipėdoj. Ek- j mėnesinis labai svarbus susi- 
skursijų šauniai pasitiko šau- Įlinkimas Šv. Kryžiaus par.

'mokyklos kambary 2 vai. po 
Zdankus.” pietų. Malonėsite visos narės 

būtinai ateiti i šį susirinkimų, 
nes labai daug dalykų turėsi-

llill.

PRANEŠIMAI line aptarti.

505
522
523 
540 
543

Doclikui Annai 
Mareinkeueliui J. 
Mickienei K. 
Šilaičiui G. 
Šilininkui J.

tdar naujas dviejų šeimynų. 
Išsirenduoja storas name, ar-i Ant kampo dar galima staty

ba norintis gali pirkti visų na- ti didelį namų. Savininkas į 
mų. Apačioj prie štoro 2 kamb. trumpų laikų turi išvažiuoti 
viršuje G kamb. Karštu vande- ant ūkės. Pasiskubinkite, nes

v • • ’ I 7
niu šildomas. Arti trys mo- turi būti greitai parduotas, ir 
kyklos, dvi bažnyčios ligoninė pasinauduokite gera progų, 
ir parkas. j Kreipkitės šiuo antrašu:

Vėliavos.
Norintieji Vainikų Dienai 

saldainės labai tinka lošti ly-Įturėti vėliavų gali kreiptis j 
giai-nelygiai ir duoda DRAU- PP- GudU krautuvę, 901 
GIJOMS labai gražų pelnų.

Todėl Gerbiamieji, remki
me savo pramonę, ir varto
kime Birutės saldainės. Meski-

Paieškau partnerio į foto- 
grafinį biznį, galima prisidė- 

33 St. Ten. rasite vėliavų lietu-su mažai pinigų. Jei nepa- 
viškų ir amerikoniškų, maržų sb’ręs tame amate, tai išmoky- 
ir didelių. jsim. Stanley Mažrimas

-------------- i 4090 Archer Avenue

O. Krekščiunienė, pirm. IREMKITE VISUS BIZNIE 
Įrius IR PROFESIONALUS, 

KURIE SKELBIASI

2655 W. 69 St.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

DRAUGE“

K. J. VALIULIS 
611 Lincoln Avenue 

Rockford, UI. 
Phone Forest 8491

I TURIU parduoti šią savaitę 5 kam
barių gražius ir gerus rakandus. Par8lduoda 3 flatų nama8. 5 kamb. 
kaurus, elektrlklnj radio lempas ir mod garo apftu<J ąžuo)o tHmas 
tt. su dideliu sau nuostoliu iš prie- | perdem. Visai pigiai. Taipgi-fendon

, , , „„„ |2 flatu. $3,000 Jmokėt. Likusi leng-
jau 4 mėnesius. Veikite greitai. 6334 vals taknok 162J gQ 61 ave gy An_ 
So. Californla Avė. tano par Clcero

I Brighton Park. — Labdarių Į 
me paproti vartoti žydiškas oi. v . i
saldainės, kurios nei savo sko- ir'riS", O WEST SIDĖS LIETUVIAI
niu nei gerumu negali prilyg-1 •, ..... L . . ....

| rinks kapinių dienų aukas, su-1 Jei jūsų automobilius reika- 
sirinkti prie bažnyčios 7 vai. Jauja pataisymo, tai atvežkiteBirutės saldai- 1ti Lietuvos

nėms. jrvto, nes trokas išvažiuos 7
Taipgi pas V. M. STULPI-

NĄ galite gauti ir visokių |_____________________________
valgomų prekių iš Lietuvos. '
Visados kreipkitės pas:

V. M. STULPINAS 
3255 South Halsted Street 1 

X Tel. Victory 6122 
Chicago UI.

BESIRENGIANTIEMS 
VESTI ŽIEDAI

Tr
Baigiantiems Mokyklų 

Dovanos

R. ANDRELIUNAS
(Marąuetie Jeweiry & 

Radio)
Užlaikau visokį' 

auksinti) Ir slda 
brlnlų daiktų, vė 
ltausios mados ra 
dlo. pianų rolių 
rekordų ir t t 
Taisau laikrodžiu, 
ir muzikos instru 
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago J
Telefonas HEMI.OCK 8380

ji pas mus. Mes išanksto ga
lime pasakyti, kiek jums at- 

jseis. Geriausias darbas garan
tuotas. Kainos prieinamos.
Spešelas — 5 gal. 100% Penn 
Oil $2.75.

BENNIE’S AUTO REPAIR 
SHOP

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

Namų Tel. Cicero 6372

AUTOMOBILIAI

Mes užlaikome geriausių dat- 
mentinlų žiedų dėl sutartuvių — 
engag-ement. Turime gražatuslų 
laikrodžių, karolių, fontaninių 
plunksnų, burkštin,ų — gintarų— 
žodžiu sakant, turime visokių 
visokiausių dalykų, kurie yra tin
kami pirkti kaipo dovanos bai
giantiems mokyklą. Musų kainos 
dabar y,ra specialiai nupigintos. 
Naudokitės proga!

Taipgi taisome laikrodžius pri
einama kaina. Musų darbas ga
rantuotos.

JUOZAS A. RIZGEN 
3313 S. Halsted St.

Telef. Bonievard 6561

WILLYS KNIGHT 
WILLYS 6 IR 8

Taipgi didelis pasirinkimas vnrtotų 
karų už labai mažą kainą. Norėdami 
pirkt pigiai gerų karų kreipkitės J 
mus. Taisymo skyrių veda gerai pa
tyręs mekanikas J. MEN7.OR

White Sox Motor

AUTOMOBILIŲ PIRKS 
JAMS IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 

prašau atsilankyti Ir pamatyti nau
jus 1931 NASH automobilius su vė
liausios mados automatiškais įtai
symais, sport Royal tekiniais ir ki
tais ištobulinimais, kokius tiktai 

už tokias
prieinamas

*' ’“‘“R^h«.W-.T„,„^'’f*'!BALZBKAS MOTOR SALES
610 WEST 35 STREET Į 4030 Archer Avenue

Tei. Yards 0699 Lafayette 2082

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

tai mes galime Jūsų karui grąžinti pep, Jėgą ir ekonomiją. Speeija- 
lial įrankiai, tikros dalys, dirbtuvėj išlavinti darbininkai pajėgs 
Jūsų seną karą padaryti kaip naują. Išliks nuo laiko carbureterlo 
apžiūrėjimas Ir išvalymas sutaupys jums pinigų.

MARVEL & JOHNSON GARBURETER SERVICE
2426 PRAIRIE AVENUE

Esame pasirengę taisyti Bulek, Nash, Hudson * Essex, Oakland 
ir Pontlac, Oldsmobile, Vlking, Graham-Palge Ir kitus.

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 ir 
į kitus miestus.

PRANEŠIMAS
p i

Draugams Ir Pažystamiems o 
Ypatingai Ciceriečiams

Norėdami ture- - 
ti gražius savo 
paveikslus ir 
gauti gerų dar
bų už tikrai pri 
einamų kainų, 
tai kreipkitės 
pas P. PUČ- 
KORTŲ, buvusį 
Cieeros fotog
rafų.

Turintieji automobilių gali ——_-----įell;a’t— 
atvažiuoti imant Ogden avė. kPndžlų bjznis. plKt renda. rigiat W^Megginson. 4119 Lake Park ave 
Roilte 18 iki I)owners Grove. 1523% W. 69 St. 3-tias floras, užpak. Chicago.

Ten bile kas jums pasakvs, ---------- ——— :. . ——, , •’ ' Dellratessen, pigiai greitam par-I kur yra

DOVVNERS GROVE 
PHOTO STUDIO

928 Warren Avė,
Tel. Dovvners Grove 1104

žastles persklrų. Rakandus varto-

Restaurantas, pilnai Jrengtaa, rp|1c parduot 3 flati) plytų namą, 
dirbtuvių apylinkė, gyv. kamb. užp. 2205 No MajQĘ avp ,,2 000 Qero„ 
Pigiai. 4379 W. 26 St.______  Išlygos. Sav. Spauldlng 7785.

Rooming house, 42 kamb. 4 ka- Ąr nori mažos farmos? Kreipkis 
rų gar. 100% išrenduota. rendai ar Mrs Roy whltin(f Wlnte,r. Wls. 
pardavimui. Sherb, 729 Cornelia,_____________________________________________ _

Skolinam Pinigus
Nainiam komiso nuo $50 iki $300 
Sis departmenlaa yra pe valstijos 

prtažiura

Sherb, 
Lake View 5106. | Vištų farmn, 1 akoris, mod. 4 

kamb. namas, Sav. Nett, Rt. 3, Na-

Taipgi paskolos ant pirmų morgičlų

J. NAMON FINANGE GO.
6755 S. WESTERN AVĖ.

Parsiduoda rakandai už labai pigią perviile, III
kainą. Išvažiuojam j Lietuvą. 6839 _______ 1____ ’_______________________________
So. Maplewood Avė. 1-mas floras, j PAEŽERIO ?.EMft — Prie Šan- 
užpakaly. , dusky užtakos. 25 ak. pakrančlo. Va-
----------------------------------------------------- 1---------------- 1 šamamų 28x14 p. krantas 182 p. pla

Lunchroom, 2 metų (kurta, geras tU8 Kranto teisės, žuvavimas, piau- 
biznis. Pigiai. 4318 N. Western avė. ginųis j Port Clinton, 2 mail. j San- 
Juniper 7730. , dusky, Ohlo 8 mali. Už $2.200 cash,

arba 1 ak ir namas už $1,100. Sav.

BARGENAS
Parsiduoda nebrangiai mn-

Pop corn, sandvičių Ir saldainių r'n*s namas 2 lubų. Saviyn-
automobillus. W. Hendry, 4520 S. kas statė sau SU visokiais pa- 
St. Louis Avė. t r
—- -----———- -------------- -—-— Tankumais. 2 karų garadžius.
■dei ilgos pigiai. 6200 w. 95 st. Labai dailioj vietoj arti lietu

vių bbžnyčios. Savininkas dėl

davimui. Išvažiuojam 4749 No. Ken- 
neth avė. ties Elston.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI sveikatos nori išvažiuot į Lie 
tuvų. Del platesnių

Phone Virglnia 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIU8
4556 S. ROCKWELL ST.

M. ZIZ A S
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina

žinių
kreiptis 6752 S. Artesian Avė. 

Pirmos lubos

7217 S. CALIFORNTA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6626

___i Telef. Republic 6S9f

W. BENEGKAS
Pentuoju, popieruoju, grei-

D. GRICIUS
OENF.RALI8 KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip u | 

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. quptte Parko, 
nuoju. Senų varnišių nuimu Ka,no" prieinamiauaioa. . 1

2452 WEST 69th STREETnuo visų medžių. Saukit
Lafayette 7554

TIKRAS BARGENAS
Gražus 2 flatų muro namas 

po 6 kambarius. Vėliausi įtai
symai. Vertas $16,500. Bus 
parduotas už $12,500, arba pri 
ims inorgičius ar lotų į mai-

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nuslunčlame pinigus Lietu

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

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

, Pilnai prirengiame kelionei 
| Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Barime Įgaliojimus ir visus 

Icgallškus dokumentus pirkime 
tr pardavime.

Darome paskolas pirmų ir 
antrų morgičlų.

Apdraudžiamo nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų ilgų metų 
patyrimu tr nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P, BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, Hl.
TeL Yards 4669

taip ir'n9- Namas randasi arti Mar- 
» Parko.
Tel. Republic 5551

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar 
oauslu ktiogerlAusla

4426 So. Western Avė
Tel. Lafavette 8227

NAMŲ SAVININKAMS
Popieruoju ir malevoju kam
barius. Darbų atlieku pigiai ir 
gerai. Turiu keletu didelių
sieninės popieros knygų, ku- ftapo* Telef. 
rias pristatau į namus išsi-fHem’ocka 
rinkti. Už rolę 7c. ir aukščiau.

'Atsišankit laišku ar asmeniš
kai.

K. ANDREJUNAS 
1337 So. 50 Ct.

Namų Telef. 

Republic 6688

JOHN YERKES
Plumbing * Heating Lietuvis 

KONTRAKTO RIUS 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
Cicero, Hl. | 2422 WEST 69th STREET

DIDELIS BARGENAS
parsiduoda 3 fl. namas, šiltų 
vandeniu apšildomų arba mai
nysiu ant bile ko. Taipgi par
siduoda Reo automobilis, išro
do kaip naujas, labai pigiai. 
Savininkas ant vietos.

7230 So. Talman Avė.

Pigiai 2 gražiu lotu su me
džiais Downers Grove, po 100 
x 300. Su pagerinimais. Sav. 
J. D. Fitzer 5620 Dunbam Rd. 
Downer8 Grove, Hl.

$$$ DOLLAR SAVINOS
BUILDING & LOAN

ASS’N $$$
“LIETUVIŲ SPULKĄ”

6812 So. W estėm Avenue 
įmokėti pinigai ant knygučhj 

neša nemažiaus kaip, 6% ant 
pareikalavimo 4% J metus.

Pradėkit taupintl pinigus da
bar saugiai ir pelningai.

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

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

skolinimo notas. Ilsus, kontrak
tus Ir kitus llgallškus dokumen
tus atsargiai Ir pigiai.

Apdraudžiam (Insurance) na
mus, forničlus, stiklus ir au- 
toSnoblHus tvlrčiausiose Kom
panijose.

Kviečiam persitikrinti.

1




