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MUSSOLINIO VYRIAUS YBE NETENKA 
GALINGOS VATIKANO PARAMOS

Laterano Sutartims Yra Rimtas 

Pavojus

RUMUNIJOS VALSTIEČIŲ PARTIJA 
PRALAIMĖJO RINKIMUOSE

MUSSOUNI VIS DAR 
NENORI PASIDUOTI

ROMA, birž. 3. — Italijos 
ministeris pirmininkas Musso- 
lini, kaip sužinota, apgaili sa
vo nelemtuosius žygius, at
kreiptus prieš katalikus, tai- 
pat prieš Šventąjį Sostą ir 
Bažnyčią. Daro kai-kurių nu
sileidimų, bet oficialiniai ne
drįsta prisipažinti atlikęs di
delę klaidą pakeldamas kovą 
Šventąjam Sostui, kurs jo vy
riausybę rėmė ir kuri negalė
tų atatinkamai tvarkytis be 
tos paramos.

Mussolini neoficialiniai ske
lbia pranešimus, kad Katali
kų Veikimo organizacijų už-i

daryti katalikų kliūbai ir kitos 
katalikų viešosios auklėjimo p 
staigos, uždaryta ir Amerikos' 
Kolumbo Vyčių išlaikomos;

NEW YORKO MIESTO RIBOSE ATIDARYTA ORLAIVIŲ STOTIS
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METAI-VOL. XVI

Vokiečiai Grąsina Lietuvai

i “Beri. Tageb.” deda strai
psnį apie Klaipėdą tokia ant- 

1 rašte “Konfliktas su Lietu
va.” Ten rašoma, kad vokie
čių Reicho piliečių ištrėmimai 
iš Klaipėdos krašto ir Lietu
vos yra verti visuotinio dėme
sio, nes jie įvyko po Vokieti
jos protesto prieš kelių tech
niškų laikraščių bendradarbių i kad šiame rajone per perėji- 
išt rėmimą. Tie ištrėmimai, o lino punktus būtų visiškai už- 
taip pat ir.tas faktas, kad Lie-1 draustas susisiekimas. Kaip 
tuva nenori atiduoti ginčo j žinoma, šiltinės epidemiją Vi- 

į spręsti trečiųjų teismui rodo,■ lniaus krašte sukėlė potvyniai, 
jog Lietuva varo antivokišką į “R.”
politiką ir vokiečių sunaikini-

VILNIAUS KRAŠTE 
ŠILTINE

Ryga, V-7. Del kilusios Vil
niaus kr. šiltinės epidemijos 
latvių sveikatos organai už
draudė Latvijos piliečiams 
prie Piedrujos pereiti į Vil- 
niauą kraštą. Daroma žygių,

ši atidaryta stotis užvardinta lakūno įFlpyd. Bennett vardu ir jo atminčiai. Atidary- mo savo krašte politiką, nesi- 
žaismavietės. Kolumbo Vyčių'mo ^kilmėse dalyvavo daugybė New Yorko įžymiųjų žmonių. Lakūnas L. Bennett ki- varžydama net laužyti sutar- 
organizacijos atstovas iškėlė tados žuvo gelbėdamas kitu du lakūnu.
protestą per Amerikos amba- PLEČIAMA ŠV. VINCENTO 
sad'orrų. Žaismavietės tuojausj PAULIEČIO DRAUGIJA 
atidarytos.

CHICAGOJE TEISĖJAS SULAIKO MO
KESČIŲ MOKĖJIMĄ

tis. Paskui eina grasinimai 
Lietuvai, kad Berlynas galės 
apsieiti be Kauno ir reikalau
ja imtis prieš Lietuvą griež-

Federalinis teisėjas Wood- tesnių priemonių. “R.”

PERKŪNAS TRENKE I 
BAŽNYČIOS BOKŠTĄ

ATCHISON, Kansas, birž. 
2. — Vietos šv. Benedikto Ko
legijoj įvyko šv. Vincento 
Pauliečio Draugijos konferen- 

BUKARESTAS, birž. 3. — cija. Daromi pasiruošimai 
Įvykusiuose Rumunijos parla-|1933 metais minėti šios Drau- 
mentan atstovų rinkimuose,1 gijos 100 me.tų sukaktuves, 
kaip praneša, karaliaus Karo-' Be kitko konferencijoje iž- 
lio vyriausybė laimėjusi apie spręsta šios Draugijos skyrius 
65 nuošimčius atstovų. [sukurti visose Amerikos vyrų

Rinkimų dienoje vyriausv-'katalikų mokslo įstaigose,
darymas esąs Jgjkinas, kad kės priešams buvo statoma į-į Šį suu^tnymą anksčiau pa- 
kai-kurios jų gali "po senovei vairiausių kliūčių.4 Valstiečiai’ tvirtino vyriausioji Draugijos 

bauginimais sulaikyti nuo bal-i valdyba ir į visas vyrų moks- 
savimo. Tad jų partija visai lo įstaigas išsiųstas atsiliepi-

RUMUNIJOJ LAIMĖJUSI 
VYRIAUSYBE

NEGALI ATMOKĖTI 
BONU LAIDŲ

darbuotis tautos ir tikėjimo 
reikalais.

Atšauktos iškilmės
Einant Šventojo Tėvo parė

dymu, visoj Italijoj atšauktos 
įvairios bažnytinės iškilmės,
kas tomis dienomis turėjo j- MADRIDAS birž. 2. 
vykti sąryšy su tautinėmis iš- Ispanijos vyriausy-

pralaimėjusi.

ISPANIJOJ NAIKINAMI 
TITULAI

mas, raginąs kurti sakomus 
'studentų tarpe skyrius.

Tuo būdu bus praplėstas 
šios Draugijos veikimas ir 
gailestingieji darbai.

kilmėmis.
Laterano sutartys ir toliaus

pasilieka galioje, bet jei Mu-

bė paskelbė išsprendimą, ku- 
riuomi einant panaikinami vi-

EGIPTE RINKIMAI

CAIRO, biri. 3. — Įvyku
si aukštosios kilmės ispanams aiuose Egipto parlamentan ri- 

ssolini tolesniai laikysis savo ■ kajp taį jnungajkgčįų, namuose laimėjusi vyriausy-
atkaklybės, gal bus . markizų, grafų, baronų ir kt.bės partija.
iš Italijos Šventojo Tėvo at
stovas.

Pranešta, jog tarp Vatika
no ir Italijos vedamos tiesio
ginės derybos — pasikeičiama 
mintimis.

RAMIOMIS PRIEMONĖ
MIS SIEKS LAISVES

NUŽUDYTA 49 ŽMONES

PARYŽIUS, birž. 3. — Fra-
SIMLA, Indija, birž. 2. — ncūzų valdomoj Indo-Kinijoj 

Indiečių vadas M. Gandhi iš- plėšikų gauja vienam mieste- 
Nutraukti viešieji ginčai j sprendė, jog ateity jis Indi-1 ly išžudė 49 žmones, 
f Derybų metu nutraukti vie-įja* laisvės sieksiąs konferen-
šieji ginčai laikraščiuose. A-' ir ramiomis priemonė-
pie kilusius nesutikimus nieko ket ne sukilimais ir smu-
nerašo nei Vatikano organas, 
nei fašistų laikraščiai.

To’iaus paaiški, jog Musso- 
lini bijo Laterano sutarčių 
griuvimo. Tomis sutartimis jo 
valdymas sustiprintas, dorinė 
parama suteikta. Sutartims 
griuvus, visi Italijos katalikai 
reikštų nepasitikėjimo Musso- 
liniu ir jo fašizmu.

Paaiški dar vienas dalykas. 
Mussolini mėgino perdėm fla- 
šistinti katalikų jaunimo or
ganizacijas, kurios priguli Ka
talikų Veikimui. Kada nepa
vyko, jis surado priekabių ir 
ėmė kovoti šias organizacijas. 
Savo fašizmą jis norėjo iš
kelti aukščiau Bažnyčios ir ti
kėjimo.

Atidarytos žaismavietės

rtais.

AREŠTUOTA 50 KO
MUNISTŲ

ŽEMES DREBĖJIMAS 
PERSIJOJ

TEHERANAS, Persija, bi
rž. 2. — Damavand ir Shah- 
poor apylinkes palietė smar
kus žemės drebėjimas ir baisi 
perkūnija. Žuvę keletas žmo
nių.

ATĖNAI, Graikija, birž. 3. 
— Komunistai sukėlė demon
stracijas žale parlamento rū
mų. 50 raudonųjų suimta.

ŽIOGAI NAIKINA JAVUS

ATNAUJINO POSĖDI

LONDONAS, birž. 2. — A- 
nglijos parlamentas šiandie 
atnaujina posėdį, kurs tęsis 
apie du mėnesiu.

Pramatomas valdančiąjai 
darbo partijai pavojus. Parti
ja išsprendusi vykinti savo
programą, kuriai parlamentas 

Kada aną dieną Romoje už- nepalaukus.

.■ . •_ *___

BENO, Nev., birž. 2. — Va- 
karinęzNevadą apnyko milio- 
nai žiogų. Antelope klonis, Ka
lifornijoj, taipat žiogų smar
kiai paliestas. Vienur ir kitur 
jie naikina javus ir augalus.

SYRACUSE, N. Y., birž. 2. 
— Prezidento Hooverio komi
sijos pirmininkas G. W. Wi- 
ckersham pareiškia, jog smu
rtas gyvavęs ir pirm prohibi- 
cijos įvedimo. Todėl negalima 
kaltinti 18-ojo priędo ir už pa
pirkimą plitimą.

___ __  A »

NEGAUNAMA LEIDIMŲ 
SAKYTI EILES IŠ “PA

VASARIO BALSŲ”

Gegužės 5 d. užėjus smar
kiam lietui su perkūnija, per
kūnas trenkė į Rokiškio R. ka
talikų bažnyčios aukštąjį bok
štą ir numušė kryžiaus kairio
sios kryžiavonės dalį. “R.”

ward išdavė laikinąjį “injun
etion,” kuriuomi einant, Cook 
apskrities iždininkui draudžia
ma rinkti mokesčius (taksas)
iš savininkų, kurie neužmokė- • -------------
ję už 1928 ir 1929 metus. Tai-1 Gegužės 3 d. J. Kalvaičio 
pat apskritis negali imti ir pa- name įvyko Advernų kuopelės 
rduoti savasčių už mokesčių pavasarininkų susirinkimas, 
nemokėjimą. j Tarp kitų punktų buvo prašy-

Teisėjas “injunetion” išda- P^yta leisti sakyti eiles 
iš Maironio “Pavasario Bal-

Pagaliau Cook apskritis pri
ėjo to, kad negali atmokėti 
keleto bonų laidų. Bonų ver
tė yra lj451,000 dolerių ir 
nuošimčių 417,000 dolerių.

Apskrities komisija pareiš
kia, kad negauta reikalingų 
mokesčių, . taipat apskričiainiekas nesminš pinigų už’va ‘American Mutual Liabt-
mokesčių “varant™” W France” kompanijai iš »»• g«uta« sakyt.

Artimoj ateity baigsis ir ki- Ma88” kuri ■“"’okėjoai "K**- w‘w‘ 
tų bonų laidų laikas. Apskri
ties komisija
nkų pagelbos.

DAUG KAS ATLIKTA

iš laikraščio “Pavasa
čių už 1928 ir 1929 metus, dėl- n8-” Tai Jau antras iS eilgs 

ooną uuuų nunas. np«Kr.- vadinamas “board atsitikimas, kad negauta lei-tie, komisija kankins bankini. ^ ^™ml-kyti eite, iš “Pavasa-

misija) atsisakė išklausyti šiesį™0 Bals1i'” 
kompanijos nusiskundimų .bųj Susirinkusieji nusiskundė, 
jperaukštų mokesčių. kad negaunant leidimų daryti

Šis “injunetion” liečia vi- susirinkimus kaime vėliau ke-“Chicago’s Century of Pro
gresą
už dviejų metų. Šios parodos 
rengimo komisijos prezidentas 
R. C. Dawes pranešė, jog pa- 
rodai darbai pažangiuoju. Da- 
ag kas atlikta, bet reikalinga 
dar nemažai darbo. .Tečiaus 
būsią suspėta pilnai pasiruo
šti.

” paroda bus atidaryta 3US mokesčių nemokėjusius, tvirtą valandą vakaro, susiri- 
Už du metu nemokėtų mokės- nirimus daryti beveik nėra jo
čių yra apie 170 milionų dole- kio galimumo, nes iki tos va

landos nesuspėjama pareiti iš
Aldermonų taryba kreipias bažnyčios 

į asesorius tuojaus imtis dar
bo skirti mokesčius už asme
nines savastis, nuo kurių šia
ndie išsisukama.

Miesto majoras Cermak pra

R.’

KIEK KAUNAS VAŽI
NĖJASI

CICEROJ TRIUKŠMAS

Apie 300 rinkimų teisėjų ir 
klerkį Ciceroje už patarnavi
mus piliečių balsavimuose ne
apmokėta už virus 1930 me
tus ir šįmet.

Teisėjai ir klerkai, kurių ta
rpe yra moterų didžiuma, su
kėlė triukšmą Cicero tarybo
je, reikalaudami užmokesnių. 
Jiems atsakyta, kad ižde ne
turima pinigų. Neišrinkti iš 
piliečių mokesčiai.

Visomis autobusų linijomis 
nešė, jis vykstąs į Springfiel- Į pereitais metais Kaune kur
dą mokesčių reikale. savo iš viso 43 autobusai. Iš

jų didžiausia dalis teko linijai
TURĖJUS 6 VYRUS

Kaltinama savo vyrų ir ki
tų žmonių nuodijime Mrs. Ma- 
rgaret Summers, kaip suseka
ma, turėjusi 6 vyrus ir visi 
jie jau kapuose.

Rotušė—Panemunė, kur važi
nėjo 30 autobusų, paskum Lai
svės Alėja—Slabada 4, su Ža
liakalniu 4, Soboras—Vydūno 
alėja 3 ir nuo stoties į Petra
šiūnus 2.

Tais visais autobusais buvo 
piergabenta 3,347,000 keleivių; 
jie padarė iš viso 294,830 rei
sų ir nuvažiavo 2,592,000 ki
lometrų. “R.”

MIŠKELIAMS IŠLAIDOS LATVIAI ŠELPS IR 
LIETUVIUS

PAKR1KDYTA ŠALIES 
KATALIKŲ KARO 

TARYBA

IVASHINGTON, birž. 2. — 
Šalies (Tautinė) Katalikų Ka
ro Taryba, kuri buvo sukurta 
karo metu, baigė savo ilgų me
tų uždavinius Ir kreipės Kr 
lumbia Distrikto vvriausiąjtn 
teisman, kad šis leistų jai pa
krikti.

Taryba sakomam teismui 
podraug įdavė savo veikimo 
sąskaitas, kuriose pažymėta, 
jog nelielikę jokių skolų, nei 
fondo ir organizacijai nėra 
kas veikti.

Visas reikalas pavestas pa
tikrinti šio teismo auditoriui, 
kurs pagaliau patarė leisti ta
rybai pakrikti, kas ir atlikta

NEPRIEME APELIAVIMO

AVASHINGTON, birž. 2. — 
Vyriausias teismas nepriėmė 
buvusiojo vidujinių reikalų se
kretoriaus Fall apeliavimo, 
kad išsisukti kalėjimo ir pini- 
giškos baudos.

Vyriausias teismas nurodė, 
jog Fall galįs apeliuoti tik į 
Kolumbuos Distrikto vyriau
siąjį teismą, kurs jį nubaudė.

40 VALANDŲ EŽERE

BUFFALO, N. Y., birž. 2. 
— Du vyru išvyko Erie eže
ran. Sugedo valties motoras. 
Išgelbėtu tik po 40 valandų.

VYRIAUSIAS TEISMAS 
PALAIKO SPAUDAI 

LAISVĘ
W1ASHINGTON, birž. 2. — 

Minnesota valstybėje išleistas 
varžąs spaudą įstatymas. Lai- j

Cook apskrities komisija ap- feraščiams uždrausta kritikuo- 
skrities miškelių patvarkymui,' ti vaistybės viršininkus, ifiro- 
pegerinimams ir išlaikymui diraėti jų klaidas. Tą įstety- 
pripažino 15,543,201 dolerių In^ patvirtino tos valstybės
išlaidų šiais metais.

PAJAUTAS POUCMONAS
Indiana gatvėje kilo mušty

nės. Įsimaišė poliemonas W. 
Green, negras. Jis pavojingai
pašautas.

vyriausias teismas.
Dabar vyriausias šalies tei

smas sugriovė tą įstatymą. Iš
sprendė, kad ta s priešinga 14- 
ęjara konstitucijos priedui.

Ryga, V-7~ E. Biudžeto ko
misija baigė svarstyti šių me
tų valstybės sąmatą* Biudže
tas suvestas 177,794,000 latų 
sumai. Tarp kitko, šių metų 
biudžete numatoma nauja po
zicija lietuvių teatrui, kuris 
gaus 4,500 latų. Lietuvos gi

CIIICAGO IR APYLIN
KES. — Pramatomas lietus; 
vidutinė temperatūra.

PINIGŲ KURSAS

mnazija Rygoj gaus 24,000 la- 
PLATINKITE “DRAUGĄ* tų. “R.”

-

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 stori. sv. 4.86 
Franci jos 100 frankų 3.9 L 
Italijos 100 lirų 5.23 
Belgijos 100 belgų 13.91 
Vokietijos 100 mrfc 23.82 
Šveicarijos 100 frankų 19.27
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DIENOS KLAUSIMAI
LIETUVIŲ CENTRAI.

Lietuvių parapijos Amerikoje, tai stip
rieji mūsų centrai. Prie tų centrų susispietė 
daug lietuvių, išaugo lietuviškieji bizniai, 
draugijos ir šiaip jau visokios kultūrinės ir 
ekonominės įstaigos. Kada prie parapijos ne
pasisuksi, visada ten rasi kų nors kilnaus 
veikiant ar tai tikėjimo ar tautybės stipri
nimo srityje. : i I *'

Šiandien, kada tautybės klausimas pa
sidarė opus, kada lietuvybei atsirado pavojų 
iš visų pusių, tuos mūsų centrus — parapi
jas ypatingu rūpestingumu reikia stiprinti. 
Jeigu jie susilpnėtų, visas mūsų tautinis vei
kimas Amerikoje žlugtų.

Mūsų parapijas mėgino ir tebemėgina ar
dyti visokio plauko socialistai ir liberalai. 
Bet jiems tas ardymo darbas nesisekė ir jis 
nesiseks. Lietuvių centrams didesnio pavo
jaus yra iš to, kad gana daug žmonių, kelda- 

riesi gyventi iš vienos vietos į kitų, apsigyve 
na tarp svetimtaučių, toli nuo lietuvių para
pijų. Tas atsiliepia ne vien tik į parapijos 
gyvenimų, bet ir į lietuviškąjį veikimų, o y- 
pač į visus lietuvių biznius. O šiais ekonomi
nio krizio laikais ypatingu būdu neigiamai
veikia. , , •

Del to visose mūsų parapijose dabar rim
tai turi būti vedama kampanija, kad lietuviai 
nesimėtytų po visus miesto užkampius, o lai
kytųsi centrų. Tuo tikslu reikia vesti sistema- 
tingų propagandų. Be to, pirmoje vietoje rei
kia remti savas parapijas ir visi tie biznie
riai bei profesionalai, kurie remia mūsų cen
trus — parapijas. Kelkime šūkį savas pas sa
vų, bet kartu žiūrėkime, kad tas rėmimas iš
eitų naudon visam mūsų tautiniam lietuvių 
judėjimui Amerikoje. Kada visi rems savo 
parapijas, savo kultūrines bei biznio įstai
gas, tada lietuviu centrai sustiprės ir visiems 
iš to bus daug naudos. Gaila, kad yra biz-

Juozas Žukauskas.

SUPANČIOTAS ARAS,
(Tąsa)

Vauba pratrynė akis, atsisėdo ant lo
vos krašto. Krūtinė neramiai kylojos, šir
dis smarkiai stukseno. Rodės, kad sapno 
tikrovėj būta.

— ... Perskaityk jos raštų, atrasi žmo
gaus laimę,, — aiškiai aidėjo galvoj žo
džiai.

Vauba pašoko ant kojų, drebančio
mis rankomis uždegė šviesų ir nutvėręs 
knygą, alkanomis akimis pradėjo gaudy
ti nesoprantomus ženklus.

Staiga krūptelėjo. *
Užpakalyj pasigirdo retas į duris bil- 

denimaš.
—* Žmogus! — dingtelėjo mintis.
— Žmogus! — sušnibždėjo.
Pribėgo prie durų. Sulaikė kvėpavi

mą. Netikėjo. Juk per penkiolika metų 
triobelės sienų nebuvo priėjęs ne

vienas žmogus.

nierių ir profesionalų, kurie dina prieš pa
rapijų reikalus, o taipgi gaila, kad yra žmo
nių, kurie neremia paramos vertų lietuvių 
biznierių. Tokie dalykai silpnina mūsų/veiki
mų. Kalbant apie šūkį “savas pas savų”, vi
sada reikia turėti galvoje labai teisingų prie
žodi : ‘‘Bunka rankų mazgoja”. Taigi, stip
rinant mūsų tautinius centrus, pirmoje vieto
je reikia remti parapijas, jose veikiančias or
ganizacijas ir tuos biznierius bei profesiona-i 
lūs, kurie eina kartu su mūsų gyvenimu, re
mia, o ne ardo lietuvių centrus — parapijas.

Įvairūs Straipsniai.
MOKESČIAI, DAUGIAU Irų, be kurių juk būtų galinta
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PASTABĖLES.

Pasirodo, kad tautininkų vyriausybė ir 
katalikų laikraštininkams Lietuvoje neleidžia 
organizuotis. Katalikų žurnalistų grupė buvo 
įteikusi Kauno apskrities viršininkui prašy
mų, įregistruoti katalikų žurnalistų sųjungos 
įstatus. Po ilgai užsitęsusio svarstymo, pra- 
šymas likęs nepatenkintas ir katalikų žurna
listų sųjunga neįregistruota. Tautininkai, ma
tomai, bijo šviesos ir tiesos,. kurių katalikai 
žurnalistai Lietuvoje skleidžia. Caro valdžia 
irgi to paties bijodavo. x

Po pastarojo karo Ameri
kos Jungtinių Valstybių vy
riausybės išlaikymas taip 
daug pabrango, kaip niekuo
met. Šiandie gyventojai jau 
vos gali pavilkti mokesčių 
naštas. Ir nuolat ta našta di
dinama. Kaip centralinė vy
riausybė, taip atskirios vals
tybės, apskritys, miestai ir 
valsčiai kas metai didina išlai 
das. Užtraukiamos didelės 
paskolos, kada iždams pri
trūksta pinigų. Tos paskolos 
yra naudingos tik politikie 
riams. Gi šiaip visiems pilie
čiams jos reiškia vis aukštes
nius mokesčius.

Apskaičiuota, kad visoj ša
ly valdiškos išlaidos viene- 
riais metais siekia 13 bilionų 
dolierių.

1913 metais federalinei vy
riausybei išlaidoms užteko 
692 milionij dolerių; šiandie- 
gi permaiža « jau 3,970 milionų 
dolerių. Tais pačiais metais

apsieiti ir kuri išlaikymas y 
ra brangintinas.

Išponėjo šalies, valstybių, 
apskričių ir miestų viršinin
kai. Jie naudojasi visais nau
jausiais patogumais. Tas bran 
giai atsieina. Visur nepapras
tas išlaidumas. Dėlto mokes
čių naštos kaskart darosi vis

(Viduriuose, kuri pasižymi ilgu 
— laiku, dažniausiai yra ženklu

Vakarykščiam “Draugo” pasireiškusios ten opos (ul- 
numery, dedant medžiagų i cer), ir jei šis tęsiasi ilgai, 
formas, sumaišytas gerb. Dr. nekartų toje vietoje išsivysto 
A. Rakausko straipsnis “Tu- vėžys.
morai (tanai arba dykos mė
sos.).

Kad skaitytojai pasinaudo
tų ir pabaiga to naudingo 
straipsnio apie tumoro — vė
žio ligų, iš naujo perspaudi- 
name sumaišytas vietas.

Sąryšy su viduriais galima

KLAIDOS PATAISYMAS.

BE KO NEGALI BOT 
DABAR.

. Be daugelio dalykų negali 
būti. Bet čia kalbėsime tik u- 
pie vienų.

sunkesnės. Ir šiandie tik ir štai kų pasakyti: Nuolatinė', — Paneles
. , . , . .. . . Švenčiausios garbinimo rne-

vidurių netvarka virškinime, T, ., _ ,

....... , , , nuo. Pamaldus žmones kas va-jei tik ji atsirado žmogaus,
., . ... karų lankėsi bažnyčion pa-

viduramzy ar vėliau, reika- ,. ,. ' .., . ... . ... garbinti Dangaus Karalienę.
Jauja ypatingo ištyrinėjimo,

ir tai neatidėliojant. Tokio

šaukiama: mokesčių, mokes
čių, daugiau mokesčių!

Antai pati musų vyriausy
bė bara Europos valstybės, 
kad tos dideles sumas išlei-

Keli lietuviai gydytojai bendradarbiau
ja socialistų spaudoje ir dažnai daug nesą
monių prirašo. Kašo apie tai, ko neišmano.
Dr. Montvydas užsimanė Ispanijos klausimų 
rišti. Jisai puola Katalikų Bažnyčių ir jų že
mina. Ar negeriau būtų gydytojui rašyti apie 
žmonių sveikatų ir žiūrėti iš ko duonų valgo, i kiekviena atskiri valstybė pa-

džia ginklavimuisi kas 'esą i pat gydytojo ištyrinėjimo rei-, 
nereikalinga. Gi ji pati, tiesa,' kalauja visi turį laipsniškai 
išlaidas ginklavimuisi maži- didėjantį vidurių užkietėjimų, 
na, bet podraug didina kito- kraujo pasirodymų išmatose 
kiems nereikalingiems tiuly- kuomet tas pasireiškia atsa 
kams. kant į gamtos pakvietimų, iš-

D. O. tuštinti vidurius, o taipgi ir 
tada, kuomet žmogus, be jo
kios jam žinomos priežasties 
nyksta mažėdamas kūno svo
ryje. Vėžys skrandyje arba

PADANGIŲ AUKŠTUMOSE.

o nesikišti ten, apie kų nedaug supratimo te
turi.

Liberalų “Dirva”, prisimindama V. Deiub- 
skį, apie jį su pasididžiavimu rašo, kad tai 
buvęs vienas iš žymiausių Amerikos lietuvių 
laisvamanių ir “griovėjų Romos — Katalikų 
trusto.” Kitoje vietoje vėl džiaugiasi, kad 
Dembskis kovojęs su “religijos blogumais”.

sitenkino 383 milionais dole
rių, gi šiandie reikalinga ke
lis kartus daugiau. Palygina
mai tas pat yra apskrityse, 
miestuose ir miesteliuose. 

Suprantamas dalykfts, kad

Kada šveicarietis prof. Pic- 
card su savo pagelbininku 
Dr. Kipper andai balionu pa
kilo apie 10 mylių į begali
nes dausas ir iš ten laimin 
gai nusileido, daugelis ėmė 
įdomauti, koks ten tolimose 
dausose oras ir temperatūra.

Amerikos J. Valstybių oro 
biuro fizikas Dr. W. J. Hum- 
plireys štai kų sako apie tas

Dabar prasidėjo birželio 
mėnuo. Tai laikas, kada pa
maldūs žmonės garbina Šven
čiausiąją, Jėzaus Širdį. Dauge
lis norinčiu tn n.-.reig-i atlikti 
stokuoja gero vadovėlio.

Taigi ir primename tokiems 
žmonėms, kad jie be dvasiško 
vadovėlio šiame mėnesyje ap- 
seiti negali. Galime pasidžiau
gti, kad tinkamo vadovėlio lie
tuvių kalboj netrūksta. Yra 
tai dailiai išleista knygelė išžarnose, jeigu tik sykį jis ten . ,.... .. . . ipo plunksnos mylimo misijo-prasidejo augti, palyginamai, . . . _ ... .v.

ęs.a»i laiką, nes «ioS[vardu totronilacija Yra tvir.
ligos palytėtas žmogus, jei, virMi 92 , j

tik jaui nepribuvo liuku pa- L uk 80c
gelba gan greitai keliauja i
kapus. Reikia vienok apgailes
tauti, kad dauguma žmonių, 
dėl nežinojimo, mano, jog vė
žio liga šioje , kūno daly tę- 

išlaidos galėjo 7 padidinti po [dideles padangių aukštumas, siasi ilgai. O dėl įsio manymo 
daugeliui tenka užmerkti akis

genybe. Bet kada brangenybe, suojaln(>‘oro siu^"i5"a’linJ( per anksta Esanti netvarka
pav., padidėjo dvejopai, tai

Keista, kad tokių laikraščių redaktoriai dar išlaidos penkeriopai ir aukš-
drįsta save vadinti tautininkais. Kiekvienas 
geras lietuvis tautininkas nesidžiaugia tikė
jimo griovikų darbais, o juos smerkia, nes ti
kėjimas tautos gyvenime yra pats svarbiau
sias dalykas.

Varner Corry, 15 m. amžiaus jaunuolis, 
su dviem dar jaunesniais už save draugais 
Chicago je nužudė policiantų Ed. Smith’ų. 
Štai, tik spėjo pasibaigti jaunuolio Kirklando 
sensacingoji byla, jau turima ir kita. Tokie 
baisūs įvykiai sakyte sako, jog šiandien jau
nuomenė per daug yra demoralizuojama. To
ji demoralizacija eina per liberalų spaudų, 
kinematografuose. Viešosios mokyklos neve
da sistematinio vaikų auklėjimo, religijos 
dalykai ten nedėstomi. Tėvai irgi permaža 
dėmesio bekreipia į savo vaikų ateitį. Visuo
menė tikrai rimtai privalo susirūpinti jauno
sios kartos likimu.

Pasigirdo balsas.
Žmogaus balsas!
— Įleiskit, garbinantieji Dievų, nelai

mingų pakeleivį.
Vauba sustingo. Nebesusivokė kur 

esąs. Rodėsi, kad tebesitesė tas pats sap
nas. Nesijudino.

Ausis vėl pasiekė tas pats, širdį ve
riąs, balsas.

— Žmonės, įleiskit, pasigailėkit. Ne
jaugi gyvenime nebėra gailestingųjų sa- 
marijiečių!...

Vauba susitraukė, apsidairė. Kaž
koks- baimės siaubas pagavo. Keistas, ne
pažįstamas.

Stumiamas paslaptingo veikimo, ga
lų gale atidaro duris. Tarpduryj pasiro
dė kuprotas, sulinkęs senis. Tyliai, lyg 
šešėlis, įslinko vidun, uždarė paskui savęs 
duris. Vauba žiūrėjo, nustebęs, į ilgus, 
baltus, lyg lietaus nuplautos linų gi,jos, 
plaukus, į keistas vandenines akis, j su
vytusius, lyg rudens lapai, veido skruos
tus.

— Br-r-r, kaip sušalau. Lauke pūgos,

čiau. Stebėtina dar ir tas, 
kad visu laikotarpiu po karo 
gyventojų skaičiaus priaugi
mas yra mažas.

Žinovai suseka, kad šias 
milžiniškas visoj šaly išlai
das prarija įvairios rūšies 
besąžiniai ir sukčiai politikie
riai. Begalo praplitę įvairios 
rūšies papirkimai.

Kita išlaidų upė, tai fede
ralinės, valstybių, apskričių ir 
miestų administracijų neišaiš
kinamas nusistatymas. Tos 
administracijos dažnai skel
bia ekonomijų, bet nevaržo 
nereikalingiausi išlaidų. Pati 
šalies administracija daug kai 
ba apie ekonomijų, ir tuo pa
čiu laiku ji sudaro vis dau-

žemę siekia 6 ligi 10 mylių. 
Toliaus gi prasideda taip va
dinama “stratosfera”, arba 
skysto oro sluogsnis, kur žmo
gus negali jau alsuoti be a- 
tatinkamų sau prietaisų.

Skysto oro sluogsny nėra 
jokių dulkių, nėra jokių de
besių, tik purpuriniai plotai, 
kuriuose ir dienos metu aiš-

gose yra dar šalčiau ir oras 
nuolat skystesnis.z & •Vadinamu “stratosferos” 
sluogsniu, kaip pats prof. Pic- 
card pripažįsta, yra lengva 
skristi orlaiviams. Tenai oro 
mašinoms greitumėlis gali bū
ti tikrai stebėtinas. Spėjama, 
netolimoj ateity bus atlikti 
išmėginimai. Tirštu oru grei-
tumas negalimas, lygiai kaip 

Kas
kiai matomos žvaigždės. Oro
temperatūra — tai apie 70 j laivui plaukti jūromis, 
laipsnių ženųpu zero, arba ir kita tenai
daugiau. Vadinasi, ten yra 
šalčiau, negu žemės ašigaliuo
se.

Štai žmogaus širdis ir ne
nurimsta. Jis nori viską ištir
ti ir savo akimis matyti, ne-

tojo Tėvo Benedikto XV laiš
kas, paskui seka paaiškinimai 
apie Viešpaties Jėzaus Širdies 
garbinimų, apie Intronizacijų 
ir kitokie paaiškinimai musų 
tikėjimo tiesų. Galop seka rei
kalingosios tam tikslui mal
dos. Taigi šioje knygelėje ra
site peno savo protui ir savo 
širdžiai.

Nebūkite be šios knygelės!
Reikalaukite jos pas “Dr

augo” agentus, išnešiotojus, 
arba kreipkitės tiesiai į

DRAUGAS PUB. 00.
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago, III.
Prierašas. Per pastų užsi

sakantieji mokestį (30c.) ga
li atsiųsti pašto ženkleliais.

Iš tos aukštumos žmogus atsižvelgiant į pavojus. Nagi
negali matyti žemės pavir
šiaus, kadangi žemė apsiaus
ta jei ne debesiais, tai tiršto
mis dulkių miglomis.

giau įvairių komisi jų ir biu- Gi aukščiau 10 mylių dau-Į nepaiso.

lyg paskutinę teismo dienų. Žmogau, su
šildyk.

Priėjo prie pečiaus, palietė jį ran
komis. Šaltas, kaip numirėlis buvo.

— Užkurk ugnį, — sušnibždėjo, pūs
damas sušalusias rankas.

— Tuojau, — lyg nesavu balsu atsa
kė.

Prie durų, prisiminęs, kad vakur pa
baigė paskutinius medžius, sustojo.

— Medžių nebeturiu.
Senis pasižiūrėjo į jį nustebusiu žvil

gsniu.
— Cha, cha, cha! Medžių nėra... Miš

ke vėjas medžių privertė, lyg dulgių pri
kirto.

— Tiesa... — lyg apsvaigęs susigrie
bė.

Dar kažko laukė. Ko f — pats nesu
prato. . i

— žmogau, greičiau — sušalsiu, — 
skubino senis.

Vauba išbėgo. Išbėgo pro duris. Pa- 
ežerin. Kur daug žiemos pūgos prilaužytų 
medžių.

Paežeryj, laužydamas sausas šakas,

kad prisieitų kristi lyg ak
meniui iš tokios, kadir 10 
mylių, aukštumos. Net šiurpu 
darosi. Bet mokslininkai to i

prisiminė kažką. Sustingo. Pabalo. Nusi
tvėrė rankomis už galvos.

Juk ant stalo paliko knygų. Prie ne
pažįstamo žmogaus. Žūs ji — užges pas
kutinė vilties liepsnelė rasti žmonių Lai
mę.

Metė į šalį prilaužytas šakas ir pa
sileido, lyg beprotis triobelės link.

Triobelę rado tuščią.
Nebebuvo puslaptingo senio.
Nebebuvo knygos, paskutinės Vaubos 

gyvenimo atramos.
Suriko šiurpiu, dusliu balsu, sukniu

bo ant stalo, ant gulinčio smuiko.
Klaikiai, klaikiai pravirko.
Kruvinos ašaros riedėjo iš įdubusių 

akių ir krito ant smuiko stygų.
Už lango kaukė, slidžiais ežero vieš

keliais lėkdamas, eglių viršūnėmis ūžda
mas, žiemos vėjas.

Už lango kaukė vilkai.
Alkani vilkai.
Vauba pamažu atsikėlė ir, pamatęs 

kruvjnas smuiko stygas, garsiai, garsiai 
nusikvatojo.

— Cha, cha, cha! Nebus kruvinos

. Skaitykite ir platinki* 
te lietuvių katalikų die
nraštį “DRAUGĄ” ir 
retnkite tuos biznieriui 
ir profesionalus, kurie 
garsinasi jame.

ašaros veltui. Surasiu, nors ir pragare 
būtum pasislėpęs. Pavysiu, nors vėjais už 
jūrių būtum nulėkęs. Cha, cha, cha! Su
rasiu, pavysiu žmonių laimės vagį.

lšbėgė. Kietai suspaudęs rankoims 
kruvinomis ašaromiš nuplautų smuikų. 
Bėgo per krūmų tankynes, pro nusviru
sias šakas, lyg pašautas, įniršęs šernas. 
Nejuto alkanų žiemos miško šakų, nejuto, 
kaip šaltis šnaibė.

Nejuto nieko.
Tik vieną tų norą — pavyti paslap- 

tingųjį žmonių laimės rakto vagį.
Šaltas vėjas vijosi. Aštrus žiemos vė

jas, sniego pusnis vartydamas, švilpda
mas iš pykčio, kad senų eglių miškas ne
noromis vidun leido.

Naktis taniai, juodu, šykšti, pavydi
naktis.

Vauba bėgo.
Lyg pušautas, mirtinai sužeistas šer

nas.
Alkani vilkai sukaukė.
Sukaukė džiaugsmingu balsu.

(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
-Rašo prof Kampininkas,-

Iki Šiol mano kampely dau- Į trotkai. O, tai buvo šitaip, 
giausia ėjo proza. Deklamaci-‘ kaip virozija jų markatna ga
jų, kaip sakoma, buvo labai zieta.
maža. Tat užėjo noras ir man ' XT . , , -T , ¥.

, • , X- • J 1, I Nesenai tūlų Valašinų pati-r\Antu TAnc’irn/nrti ir taq rinlz I o • *
ko nelaimė — automobilįus 
užmušė. Sandarieeiai nelaimin 
gojo lavonų pasiėmė savo 
globon ir jau rengėsi pakasti 
sulig savo principų: savomis 
apeigomis, nešventintoj vie
toj. Ąle peržiūrėjus velionies 
apdraudų, rasta, kad ji, netuĄ

poetu pasirodyti ir padekla 
muoti. štai, ir išėjo tokia dek
lamacija.
Pas tavorščius tikra bėda, 
Draugas draugų baisiai ėda, 
‘Driulis Strazdo, Strazdas’ 

‘Driulio
Kopinėja stimbirkulį.
Pruseika—tavorščius ščyras,
Šaukia sklokų — vyrs į vy

rų,
Vorkerį kiek aptramdyti, 
Ilgus nagus apkarpyti.
Bimba buvęs proletaras,
Nūn’ vorkerio komisaras, 
Apgalvojo, kad jam reikia 
Mest iš partijos Pruseikų. 
Kaip tik tarė, taip įvyko, 
Pruseika be cino liko.
Ak, dalis dabar jam karti, 
Nors eik muškan pasikarti. 
Mulkiai vorkerinius šeria, 
Žydams rojij žemėj tveria. 
Maža jiems da šiltos vietos, 
Reik’ aukot ir skanius pietus.

Finalas.
Mulkiai, dirbkit Trockio dva

rui,
Aukų! Aukų! komisarams,
Jus delnai tebun lig padas, 
O pilve zilioja badas.

Čikagos sandariečių princi
pus nesenai perėjo dideli u-

rint giminių, užrašyta vienai 
katalikei moteriai, kurį visus 
sandariečių principus paspirė 
į šalį ir nelaimingųjį palaido
jo kaip dera.

Del tokio principų išnevoži- 
jimo, sandarieeiai paleido 
strošnų šūkį: “Kadagi mes 
Amerikos lietuviai pilnai su- 
siprasime!” Sulig to Šukio iš
eina tokia rokunda, kad visi 

pilnai susipratę” lietuviai

ta per radio gegužės 31 d.)

The Lithuanians of Cliica- 
go and vicinity are grateful 
to the “Draugas” The Lithua 

savuosius mirusius laidotų““1 Daily Newspaper, TJie 
laisvų vidurių sandariečių |PeoPles Furniture Company 
apeigomis. j and ^he WBBM for tliese

Įsplendid broadeasts of Lith- 
uanian Songs and talks.

RED. ATSAKAI.

A. V. (Dievo Apv. parap.) 
Tamstos padėka netilpo dėl
to, kad ji buvo iškopijuota 
iš kitos panhšios padėkos, til-
pusios “Drauge”. Nedailu y- 
ra kitų darbas pasisavinti. where Englisli was unknown

■—1 ii-

ATEIVIS.

Dana M. Dawes, sūnūs J. A. V. ainbasadoris Anglijai, su 
savo žmona nusifotografavę Honolulu, Filipinų salose.

(Prof. F. Mast kalba, pasaky- and tlie radio entertained o r

The average American can 
never understand or apprecia- 
te the feeling of one who 
bears the language of his birtli 
come over the air in his 
adopted land. If the Ameri
can were in some other land

instructed him in his native 
tongue then he would under
stand. However it is not my 
purpose to eulogize either 
The “Draugas”, The Peoples 
Furniture Company or the ra
dio. I sliall speak to vou of 
the “Immigrant” and in my 
definetion of the \vord T 
would include all men who 
left their native land for ot
her parts of the world, becau- 
se of oppression either spiru- 
tual or material.

It reųuires no profosue 
knowledge of history to know 
that this country was diseo- 

vered, explored, conąuered,

ĮHimi...... iiiiiiiiiiiiiii^iiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinif......... iiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiii...... .

Pranešimas
DR. A. J. BERTASH

Perkėlė savo ofisų po num.
756 W. 35th Street

Šiaurės rytų kamp. Ilalsted ir 35 gatvės 
Taipgi permainė telefonų. 
NAUJAS TELEFONAS

Boulevard 5914 arba 5913
Vai.: 1—3 po pietų ir 6:30—8:3/) v. v. 

Nedėlioj pagal sutartį.

DR. S. NAIKEL’S
Perkėlė savo ofisų po num.

756 W. 35th Street
Šiaurės rytų kamp. Halsted ir 35 gatvės 

Taipgi permainė telefoną.
> NAUJAS TELEFONAS

Boulevard 5914 arba 5913
Vai.: nuo 2 iki 4 po pietų ir nuo 7-9 v. v. E 

Nedėlioj pagal sutartį.
iiiiiuuiiiiiiiiiiinhr

developed, populated and and 
civilized by the immigrant. 

i History calls him different 
įnames, tlie very first are dis- 
'coverers, then explorers, then 
adventurersj then pioneers, 
then settlers and finally the 
immigrant. Ecepting the dis- 
coverer all the others were 

i usually moved by the šame 
jmotives when they left their 
i native land. They sought re- 
Į fuge from oppression i n pri- 
raitive fields where they could 

establish a civilization free 
forui the traditional evils exis- 
ting in their native land. Būt 
their primary motive was to 
be free from forces which 
ruled by explortation alone.

The Svori d owes much to 
the immigrant. From the 
da^'n of time, the immigrant 
was always fearless, critical 
of the established order, un- 
mindful of self, even to the

extent of leaving country, as- 
sociates, friends and relati- 
ves, yes leaving all to go to 
a far country, braving un- 
known seas, facing savages, 
seeking strange employment 
ainongst men and institutions 
wlios work and language are 
strange and unknown. Truly 
a courage unknown to the a- 
verage comfort and security 
loving descendant of the im
migrant.

Our country has many pub- 
lic holidays, dedicated to 
great achevements, great e- 
vents or great men. One day 
more sliould and could be ad- 
ded. That day should he de
dicated to the Immigrant, the 
Pathmaker of civilization.

TThe immigrant is the only 
one who literally tore himself 
by the roots from the soil of 
tradition and physical com
fort: transplanting himself,

=

as it were, to the land of pro- 
mise.

The immigrant, suffered 
first, then labored, Our great 
industrial achevements could 
not bė, had there been no im- 
migrants. And morever the 
immigrant has no divided lo- 
yalty. Because during the 
Wbrld AVar, the Civil war, the 
war of 1812 & the Revolutiona- 
ry war he was in the trenęhes 
obeying orders and sometimes 
giving them. The immigrant 
is always a patriot in the 
land of his adoption. If the 
established country fails to 
mee his expectations he 
leaves, disappointed būt hope- 
ful. The immigrant is the 
worlds Champion optimist.

Ą puhlic holiday should be 
dedicated to the immigrant.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Trr-r-i -■-.-į-t:—. ' l“ --
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PIKNIKAS
Nedėlioję, Birželio-June 7 dieną. 1931 m.

VYTAAUTO PARKE
Prie 115-tos, Tarp Cra1 ford Ir Cicero Avenues

šiame piknike bus pagerbti seniausieji Chicagos lietuviai ir 
lenktyniuos iškalbingume jauniausieji Chicagos lietuviai, tai yra 
mokiniai parapijinių mokyklų. Pikniko vieta — VYTAUTO 
PARKAS — yra modemiškai įrengtas. Piknikierių palinksmini

mui bus gera muzika, dainos, šokiai, baseball ir kitokios įvaire
nybės.

Visos Chicagos ir apylinkių lietuvius širdingai užkviečiame 
dalyvauti.

ki Suk V'• i i** • . >•. i

L, jsį/'. .jėčri.
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LIETUVIAI AMERIKOJE

DETROIT, MIGH.

liaus ir tykaus budo žmogus
, ir gero velijantis visiems ge
ltos valios žmonėms. Yra kilęs 

muz. J. Bizausko, ir jaunų sų-'iš Užkalnių kaimo, Rainyga* 
jungiečių choras, vedamas los par., Panevėžio ap. Gimęs

Žinelės.

Gegužės 21 d. Mv. Jurgio 
bažnyčioj per sumų Jonas Ma
joras (liuteronas) priėmė Ka
talikų tikėjimų. Žmogus, turįs 
jau 45 metų amžiaus, su arti
miausias giminėmis per visas 
pamaldas sėdėjo už grotelių.'

Klebonas ta proga pasakė, 
labai gražų ir toms apeigoms 
pritaikintų pamokslų. Choras 
irgi specialiai giesmes giedo
jo. Viskas darė gilų įspūdį.

Marijonos Bižauskienės. Taigi 
bus malonu visiems sueiti pa
siklausyti dainelių, gražiai 
atnaujintam Birutes parke.

Klebonas su parapijos ko- i 
mitetu deda pastangų, kad 
šis piknikas pasisektų.

Žmogus.

Liepos 5 d. Šv. Jurgio para
pijos klebonui kun. J. Bi
zauskui sukanka 10 metų ku
nigystės ir klebonavimo šioj

1862 m. J Amerikų atvyko 
1890 metais. Apie savo pergy
ventus Amerikoje laikus p. 
Garuckas šitaip pasakoja:

“Iš Lietuvos vykau su sa
vo pusbroliu Peu-u Garucku
tiesiai Cliicagon. Kartu vyko 
su mumis ir viena motei 
dviem vaikais pas vyrų į

nos bakanėlis. Mudu lapt, lapt 
ir neliko nei duonos, nei ba
lionės. Šeimininkė klausė, gir
di, gal daugiau norime. At 
sakėme taip, kaip jautėme, tai 
yra, kad daugiau norime. 
Gavome ir daugiau. Gavome 
kavos ir obuolinių lteikų. Gar
du buvo valgy ti, bet ir malo
nu buvo išgirsti, kad duona 
ir keikai buvo darbas lietu
vio duonkepio Vištarto. Buvo 
taip, kad duonkepis ViStar-

vau dirbti. Dirbau Santa Fe 
geležinkelių kompanijai jar
duose prie 39 st. ir Kedzie 
•ve. — f darbų ir iš darbo 

dykai nuveždavo ir parvež
davo traukiniu.”

Kaitri vasara.

“Viskas ėjo gerai. Buvo 
tųsyk visiems gerai. Darbų

Trečiadienis, Birž. 3 d., 1931

Taip iš dienos j dienų ir gy- jo mane, kvietė j jų šaikų grį- *
venome. Nauji mano drau
gai sakė, girdi, kam čia nuo- 
latai smaugtis su darbu. Čia 
Ainerike, girdi, kada tik nori 
gali darbų gauti. Ištuštinę ki
šenių^ galėsim patogesniam 
laike padirbėti.

“Aš, vienok, greit atsižadė
jau tų kainarotu. Išėjau dirb-

buvo visiems. Prasidėjo va- ti. Buvusieji kamarotai viiio- 
sara su neišpasakytomis kai
tromis. Dabar tokiu kaitriusu mumis ir viena moteris su , v

Tex |tas savo kostomernuns kiek-(vasarų nėra. Dabar kad ir uz-
«s. jau "geležinkeliu Važiuo-lv^enanl ^inadieniui užfun.ly 'eina kaitros, bet neilgam. T,- 
jant iš New Yorko Chicagoa!dttVO P° ble,‘! obuolinių
tu moteris labai prašė vykti ikeik?-.Tu° ‘“' pu. sugrįžo ir 

vyrai iš darbo. Tai buvo dusu ja j Texas, girdi jos vyras

ADVOKATAI

Mot. Sų-gos 54 kuopos jau- 
namečių skyrius (apie 60 na
rių) turėjo privatį pasilinksmi 
niinų — vakarų, kuri surengė 
suaugusios sų-gietės. Dalyva
vo daug motinų ir džiaugėsi 
savo gražiu ir mandagiu du
krelių elgimosi. Dėkojo vedė
jai p. M. Bižauskienei, kad 
taip trumpam laike mergaitės 
išsilavino.

Iš svečių dalyvavo dvasios 
vadas, gerb. kun. J. Bizaus
kas, inuz. J. Bizauskas, inži
nierius J. Žiul is su žmona .iš 
Clevelando, kurie tų dienų 
pas Bizauskus veišėjo.

Pas muz. Bizauskus lankosi 
daug svečių. Paskutinėmis die 
nomis iš Clevelando lankėsi 
Adv. P. Besnulis ir Mot. Sų- 
gos 15 Seimo Dengimo Komi
sijos narė p. Grybauskienė 
su dukrele.

parapijoj. Parapijonai, nežiū-1 žmokSsiv, kiškelio kelionė, 
nut bedarbes, sumanė savo islalda8. Te5iau jos ^„^„,0 
kleboną tmka,„ai pagerbti ir: neprietne,„, nors ^ila buvo 
smarkiai ruošiasi prie pager- Juoter51(. su vaikais vi,,„4 pa. 
binio vakarienės, kuri įvyks
savaitė ankščiau, t. y. 28 d. 
birželio, Šv. Jurgio parapijos 
svetainėj.

Bus gražus programas, ku-

leisti tęsti tolimų kelionę.
Chicagoj.

“Chicago pasiekėme balan
džio mėnesio kurioj tai die-

rį patieks vietos žymiausios noj Buvo pavakarys. Nuo 
muzikos jėgos. Taipgi bus kvie 'stoties žydas furmonas karie- 
eiania iš Chicagos žymi artis-, t0j atgabeno mus paduotu 
ti — dainininkė kuri -detroite-!jain adl.eKU į West Sidę pas 

žavėjo savo dainavimu Kazimierų Mikalajūnų. Žydui 
‘Draugo ’ radio koncer- J duodam dolerinę. Žydas nepa

tenkintas. Reikalauja kitos do 
1 orinės. O jos neturime. Musų 
bėdų pamatė šeimininkė ir 
paklausė, ar mes lietuviai. Iš
girdus, kad taip, tuoj surado

cius
per
tų.

Dr.

Birželio 7 d. Šv. Jurgio pa- kad 
rapijos įvyks šių metų pirmas 
piknikas, Birutos parke. Pik
nikas bus nepaprastas. Be šo
kių ir žaidimų, dainuos didy-'nius. 
sis parapijos choras, vedamas

Sp. Komisija.

CICERO, IIL
Sugrįžo.

S. Asher, dentistaš,

broliai Mikalajūnai — Jonas 
ir Kazimieras, Mykolas Vai
čaitis ir Petras Verlelka. Ta
da prasidėjo nepabaigiamos 
kalbos. Atsirado ir alučio. 
Galop šeimininkas paklausė 
ar norėsiu eiti dirbti. O kiek 
gausiu, klausiu. Doleri ir 
čvertkų, atsakė. Kadangi pi
nigai Lietuvoj susidubelta- 
vos, tai man pasirodė, kad 
tai tikrai gera mokestis. Juk 
laetuvoj vasarų nuo tamsos 
iki tamsos dirbdamas, po pu
sę rublio tegaudavau.”

“Į trečių dienų ir išvažia-

syk tai svilino nuo pradžios 
vasaros iki pabaigos. Tad 
nedyvai, kad man prisėjo su- 
negalėti. Prisėjo ir iš darbo 
išlikti. Atsigriebęs, o dar į 
darbų negalėdamas eiti, ė- 

miau prisižiūrėti į kitų lietu
vių gyvenimų — nemažai lie
tuvių visai be jokios priežas
ties neidavo į darbų. Kazi- 
ruodavo, alutį gerdavo. Prie 
jų ir aš prisidėjau. Kartų 
mums linksmai laikų belei- 
džiant pas Steponavičius, ma
no šeimininkas Kazimieras 
Mikalajūnas sušuko: “Ko
jusj vyrai, tinginiaujate ir į 

darbų neinate?” “Kų? tokio
se kaitrose dirbsime už $1.25 
dienoj?” taip jam atsakėme.

JOHN B. BORDEN
(Jobo Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

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

Name: 8 iki 9 ryte Tei. Repub. 9608

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vidunr. lestyje 
Room 2414

ONE NORTH LA SALLE BLDG.
ONE NORTH LA SALLE <ST. 

(Cor. La Šalie and Madison Sta. > 
Ofiso TeL STATE 2704; 4412

žti, dūmino mane, bet nieko 
negelbėjo. Pradėjau eiti savo 
keliu.

(Bus daugiau)

SIU 1TCHIHG mostvhen aootMnff Žemo l» oaed/
Right from the firat touch, antiseptic, 
healing Žemo takes the itehing 
misery out of moeųuito bites, rashes, 
and many otber skin affliotions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
■unburn. Douae it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade when safe, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
•tantly eases raaor-emart. AlwayB 
have Žemo nearby v/herever you go. 
Anydruggist, 36c, 60ą <1.00.

J. P. WAITCHES
Lietuvos Advokatas

i dolerinę ir atleido žydų. Šei-J 
mininkė p-nia Mikalajūnienę i 
mus nepažįstamus grinorius!

Naujos Radios
Už Žemas Kainas

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

52 East 107th Street
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 6950—namų Pull. 6877 
Miesto ofise pagal sutarti

127 N. Dearborn Street
Ketvergais ofisai uždaryti.

4901 W. 14th St., pereitų sa- svetingai priėmė. Vyrai 
vaitę sugrįžo iš St. Louis, Įjarbo dar nebuvo sugrįžę, 
Mo., kur specialistai dentis-j todėl paklausė gal jau dabar, 
tui laikė savo konvencijų.
Ten jis praleido virš savaitę, 

liau išstudijavus savo 
specialybę. Dabar Dr. Asher 
galima rasti ofise po pietų ir 
vakarais, išskyrus trečiadie-

.. iis.

Rap.

KAS JĮ PAŽINS?

šį žmogų pažįsta šimtui, o 
gal ir tūkstančiai lietuvių. 
Bet iš šio paveikslo daugelis 
neatspės, kas jis yra. Tai yra 
Juozas Garuckas, vienas se
niausių Chicagos lietuvių. Pa
veikslas imtas nesenai po at
vykimo iš Lietuvos.

Jisai yra kantrus ir išlver 
mingas šeimynos auklėtojas. 
21 metai tam atgal likęs naš
lys su trimis dukterimis ii 
keturiais sūnumis, kurių vy
riausias buvo 16 metų am
žiaus, o mažiausias pusantrų 
metų anržiaus, gražiai šeimy
nų išauklėjo ir išlavino. Duk
teris leido mokintis muzikos 
ir dainavimo. Dažnai dabar 
visos trys kartu pasirodo lie
tuvių parengimuose ir palinks 
mina susirinkusių publikų. Y- 
patingai yra prasi lavinusi 
dainavime Pranikė. Vyriausia 
sūnūs Adolfas yra U Vyčių 
Spulkog sekretorius.

P-nas J. Garuckas yra lipš-

n,orėsime užkųsti. Atsakėme: 
kaip-gi nenorėsime, juk ke- ( 
lionėj nuo New. Yorko iki Chi 
cagos nieko nevalgėme. Ant 
stalo atsirado pusė jardo pol- 
skos balionės ir baltos duo-

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

8PKC1ALIBTA8
Taigi Bebusi mlnklt, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas Moki h«P*- 
į tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro- 
i fesorius, neklaus jūsų kas Jums k«n- ' 
kla, ar Mur skauda, bet pasakys pats, ■ 
po pilno Ikegzaminavlmo. Jus M- į 
taupyslt laiką ir pinigus. Daugelis 
kitų diktatų Begalėjo pagelbėt Joms ■ 
dėlto, kad jie Beturi reikalingo pa- ' 
tyrimo, suradymul žmogaus kenks
mingumų.

Mane Radio — Scopo —- Raggl. 
X-Ray Koentgeno Aparatas lt Vi
si ikas bakterlologiSkas egzamlnavl-' 
mas kraujo atidengs man jūsų tik- \ 
ras negeroves. Ir jeigu aš paimsiu , 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugrįš • ums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, Inkstą, odos, kraujo B4t- 1 
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užsisenėjusią, {si- , 
kerėjusią, chronišką ligą, kurt ne-1 
pasidavė Bet gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėlloklt neatėjo pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State (latvės 
Ofiso Valandor’ Nuo 10 ry^o Iki

1 po plet. Vakarais nuo 6 iki 7 
Nedėllomls nuo 10 ryto Iki 1

po plet

Atwater Kent 7 tūbų 
Brunswick 7 tūbų 
Vietor 10 tūbų 

Sonora Radio ir Vic-z
trola sykiu >•..... < 

Midget Baby Grand 1

ElektfiMnės Ledaunės

GENERAL MOTORS, 
FRIGIDAIRE, MAJESTiC 

SERVILL.
Didelis pasirinkimas ir 
lengvais išmokėjimais.

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

Tel. Bonlevard 8167 — 4705

f
WCFL Radio Programai kas ncdėldienį nuo 1 iki 2 

vai. po pietų

j Telephone Dearborn 0067

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

160 Nortb La Šalie Street
ROOM 1431

Nuo'0:30 Iki 5 vai. Vak.

Local Office: 1900 8. UNION AVB, 
Tel. Roosevelt 8710 

Vai., nito 6 iki 9 vai. vak. 
(Išskiriant Seredas)

aTaTo LIS
ADVOKATAS 
11 South La Salio Street 

Room 1701 Tel. Randolph 0331

Valandos nuo 9 ryto iki 6 vai. vak 
8841 S. Halsted St. Tel. Vlctory 0662 

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. Ir Subatos vakare

G, V. GHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisas 2221 W. 22nd Street
Telefonas Canal 2562 

Trečiadieniais ir Peaktadlealah
vakarais namie pagal sutarti.
6503 80. Campbell Avenne 

Telefonas Republlc 4499

A. A. S L A KIS
ADVOKATAS 

Ofisas vtdurmlestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE' BLDG.
77 Wcst Washlngton St.

Cor. Washlngton and Clark Sta. 
Ofiso Tel. Central 2978

Narnų Tel. Hyde Park 8396

Jos Nieks 
Nekviečia

Ar žtnėt, kodėl jos nieks 

nenori? JI pati to nežino.

Jos kvapas nemalonus. O 

to visi nekenčia. Išgarga- 

liuodaml su Listerine, išva

lysime burną Ir užmušime 

Ilgų perua. Vartok kas

dien.

LISTERINE

Buy gloves with what 
it savęs

Nerelk mokėti 60c. už « 
dantų most). Listerine To- J 
oth Pašte gaunama po 25c. V 
Tėmyk, kaip gerai Ji vėl- 1 
kla. Ją vartotadamas per I 
metus sutaupai 83.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25c

Misai darbuotojas, išgyve
nęs Chicagoj su viršum 46 
metų, papasakojo daug indo- Į 
mių dalykų.

P-nas J. Garuckas buvo ir 
tebėra uolus Bažnyčios labui 
darbuotojas. Nuo pat įsikūri
mo pirmutinės šv. Jurgio par. 
jisai buvo vienas uoliausių 
jos darbuotojų ir rėmėjų. Ji
sai uoliai remia šv. Kazimie
ro Vienuolynų, Bernaičių Ko
legijų', Labdarybę ir kitas pa
našias įstaigas.

BILLT^S UNCLE
VKtRVu. SAVLY, \ UJAklT 

1 TO GO Aki' ASK
* AnCSk \V SAVl VV go to

TVJė CtOB rJAJMCe.
rhjTTYS TOk»\GWT—TCLA-

Y "

mou) uiHžęr iki

•VAVS cokję.
Aki-

t

tOBVJU,

■Skvs Svkvs
tAki'T GO k)\TVS

’ C AUS V. SMRVS 
Qo\kjc tom*,

“SO
A ASVLfcO VAR.S

g AM' SVK&

__
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Šv. Kazimiero Akad. Rėmėjų 
Dr-jos Xin-to Seimo Nutarimai

(Tųsa)

Centro Valdybos raportai
Kapelionas, gerb. kun. Dr. 

K. Matulaitis, vien džiaugėsi 
valdybos gražiu, sutartinu da
rbu.

Pinu., gerb. Antanina Nau
sėdiene, raportas raštu. Tris 
sus-nius apleido d*el svarbių 
ir skaudžių priežasčių. Devy
niuose dalyvavo. Vajaus me

tu kalbėjo 5-tame skyr. Die
vo Apveizdos parapijoje. Ki
tojo Seimo nutarimus stengė
si įvykinti. Jaunamečių sky
riai buvo organizuojami para
pijose tose, kur buvo galima. 
Surengta Centro piknikas, va
karienė, “bunoo party ** ir 

pravesta naujas sumanymas
“pantry party,” kuri įvyko 
dideliu pasisekimu. Atspausdi-

PADĖKONĖ

BARBORA STROMSKIENĖ
Mirė gegužio 29, 1931, o palaidota šv. Kazimiero 

kapinėse birželio 2 d.
Reiškiame gilios padėkos -žodžius didžiai gerb. kle

bonui kun. A. Skrypkui, kun. A. Linkui, kun. A. Rėk
sniui ir vargonininkui Daukšai už įspūdingas gedu
lingas pamaldas. Dėkuojame giminėms, draugams, 
pažįstamiems ir kaimynams už gėles, šv. Mišių au
kas, grabnešiams, gėlių nešėjoms ir tiems, kurie lan
kė dar sergančių ligonę, o paskui lankė jų pašarvota 
namuose, budėjo, reiškė mums užuojautos žodžius, da
lyvavo pamaldose bažnyčioj ir lydėjo į kapines. Dar 
turime paminėti tretininkes, kurios su ypatingu uo
lumu teikė velionei paskutinį patarnavimų.

Graboriui Eudeikiui dėkuojame už mandagų ir 
prietelingų, patarnavimų ir surengimų tvarkingų lai
dotuvių. Dar kartų ačių, ačių kiekvienam ir visiems.

O tau musų moterėlė ir motinėlė sakome: per Gai
lestingojo Dievo malonę lai spindi tau amžinoji šviesa

Nuliudusi: Stromskių Šeimyna.

nta naujos konstitucijos su 
priedu dėl jaunamečių. Visų 
A. Rėmėjų darbuotę ir paren
gimus plačiai garsino laikraš
čiuose. Be skelbimų mūši] 
draugijos lietuviškuose laikra
ščiuose, šįmet padaryta dau
giau. Pasidarbavus Centro fin. 
rašt., p-lei M. L.' Gurinskaa- 
tei, įeita į Amerikonų spaudų 
“The New World” ir “Daily 
News” abu skelbė A. Rėmėjų 
Dr. darbuotę ir garsino XII- 
tųjį Seimų. Susiroganizavo du 
nauju skyrių — Šv. Baltra
miejaus parap. Philadelphia, 
Pa. ir AVorcester, Mass. A. 
Rėmėjų Dr., be savo idėjinio 
ir tiesioginio darbo, palaiko 
nuolatinius santykius su L. R. 
K. Federacija, per savo at
stovę, p-nių B. Bytautienę, i- 
ma dalyvumų visuose dides
niuose lietuviškuose įvykiuose, 
t. y. turėjo savo atstoves Vy
tauto 500 metų Jub. rengimo 
komisijoje, prof. Biržiško pra
kalbų reng. komisijoj ir J. E. 
Vyskupo Petro Bučio priėmi
mo reng. kom. Savytarpiniai 
santykiai, kaip Centro valdy-

ta|a
JONAS GUŽAS

ANTANAS BALTUNAS
Mirė nelaimingu mlrčla gegu
žės 29 d., 4 vai. po pietų, 1931 
m., sulaukęs pusės amžiaus: 
gimęs Kretingos apskr., Kar
tenos mieste. Amerikoj išgyve
no 20 metų. Paliko dideliame 
nuliudime moterį Emilijų, po 
tėvais Gageiaitę, dukterį Onų, 
2 sunu — Antanų ir Medardų 
ir gimines. Buvo narys Vytau
to Gvardijas Dr-stės, Lietuvių 
Keistučio Kl., Amer. Liet. Pi
liečių Kliubo ir S LA. Kūnas 
pašarvotas randasi 434C S. Wa- 
shtenaw Avė.

Laidotuvės įvyks soredoj, 
birželio 3 d. 8 v.al. ryte į Ne
kalto Prasidėjimo Panelės šv. 
parapijos bažnyčių, kur bus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų, o iŠ ten bus nulydė
tas į H v. Kazimiero kapines.

Visi giminėų draugai ir pažįs 
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutelk
ti jam paskutinį patarnavimų.

Nuliūdę liekame:
Moteris, Valkai ir Giminės

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Tek kards 1741.,

A A
PETRONĖLĖ EURKAI- 

TIENĖ
(I’o tėvais Hokaitė) 

mirė gegužės 31 d., 8:30 vai. 
ryte 1931 m., sulaukus pusės 
amžiaus; gimus Tauragės aps
kr., Žygaičių parap., Aukštu
pių kaime. Amerikoj išgyveno 
18 metų. Paliko dideliume 
nuiiudiine dukterį Barborų, su- 
n,ų Jonų, žentų Vincentų Petra
vičių, marčių Marijonų Eurkal- 

’.ienę ir gimines. Kūnas pašar 
votas randasi 4537 S. Wood 
Jt.

Laidotuvės įvyks soredoj, 
birželio 3 d., 8 vai. ryte į šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčių, 
kur bus gedulingos pamaldos 
už velionės sielų, o iš ten bus 
nulydėta į šv. Kazimiere kapi
nes.

Visi giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę liekame:
Dtiktė, Hunus, Žentas, Marti 

Ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Mirė birželio 1 d. 1931 m., su
laukęs 42 metų amžiaus. Kilo 
iš šakių apskr., Naumiesčio pa
rap. Amerikoje išgyveno 25 
metus.

Paliko dideliame nuliudime 
2 broliu Juozapų ir Pranciškų, 
2 duktoris, Salomėjų ir Onų ir 
gimines. Laidotuvėms rūpinasi 
Anastazija Gužaitė. '•

Kūnas pašarvotas 4347 So. 
Mozart sL La.doLuvm* įvyks pė- 
tnyčioj, btrtelle 6» d., Ui namų 
9 vai. bus atlydėtas į Nekalto 
Prasidėjimo Danutės Šv. bažny
čių, kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-gos Ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Broliai, Dukterys Ir 
giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borlus A. Petkus. Telefonas 
Yards 1138.

bos tarpe, taip ir skyriuose, 
yra pavyzdingi. Didelis vie
ningumas, didėlis sutikimas ir 
atjautimas viena, kitos. Gerb. 
Centro pirm. dėkojo visiems 
už sutartinų darbuotę. Gerb. 
dvasiškijai ui visokių paramų, 
plačiajai visuomenei, dienraš
čiui “Draugui,” kurs buvo 
tikru Rėmėjų, draugu ir gerb. 
Seserims Kaaimierietėuis už 
nuolatinį rėmimų mūsų užma
nymų, nuoširdų padėjimų jų 
įvykinti, didelę moralę para
mų ir begalinį vaišingumų.

I vice pirm., p-nia Ona Rei- 
kauskieuė dalyvavo visuose 
sus-muose. Daug ir nuošird
žiai dirbo visose Centro pa
rengimų komisijose ir 9-tame 
skyr. Cicero.

II vice-pirm., p-nia Mag
dalena Šedienė dalyvavo visų 
12-kų Centro susirinkimų. Ak
tyviai dalyvavo visuose pare
ngimuose ir gražiai darbavo
si. I

Protokolo rašt., V. A. Gal- 
naitė, dalyvavo 10 sus-mų. Vi
si protokolai surašyti knygo
je, tilpo ir spaudoje. Vajaus 
metu kalbėjo 2-rame skyr. Bri- 
dgeport. Centro parengimus 
garsino, sulyg išgalės.

Finansų rašt., p-Iė Monika 
L. Gminskaitė, dalyvavo visa 
12-kų sus-inų. Dvejuose rašti
ninkavo. Jos pasidarbavimu 
įeita į Amerikonų spaudų, kur 
mūsų draugija buvo gražiai 
pažymėta. Išdavė detalų rapo
rtų, kiek kuris skyrius turi 
narių. Viso narių turime 1,625. 
Pavyzdingai darbavosi Centre 
ir 2-rame skyr., Bridgeporte.

Iždininkės raportas |(viena 
iš gerb. Seserų) nuo gegužės 
18, 1930 iki gegužės 17, 1931

DAKTARAI:
Tel. Canal 6714

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS
Gydo stalgias Ir chroniškas ilgas 

Tyri*, moterų ir valkų
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdiena nuo 
Dietų Iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomls Ir seredomls tik 
lškalno susitarus 

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

CHICAGO

Tel. Prospect 1157

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

Telefonas Grovehlll 9263

DR. A. G. RAKAUSKAS DR. J. J. KDWARSKIS

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

•ė-' ■
FF tf v.

> j ' :

■ .

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

I. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hemutage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. MARQUETTE ROAD

Ofiso Valandos:
Nuo 9 — 18 vai. ryto. Nuo I vai.—

4 ir 8:80 iki 8 vai. vakare. 
Seredomls nuo 9 — 18 vai. ryto

Nedtliomla pagal sutartį.

Ofiso Tel. Vlctory 6898 

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vale.
Vai.: 3-4; 7-8 vai. vak. Ned. 11-12 d. Nedėliomls Ir šventadieniais 10-12

Res. Phone 
Englewood 6841 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 8000

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL’IS
Vai. 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

Phone Lafayette 9710

DR. .F, S. SZYMCZAK
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Ofiso Tel. Cicero 49,
Narnų Tel. Lawndale 1342

Lietuvis Gydytojas ir Chi
rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Ava. 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.KING
DENTISTAS 

4930 West 13 St. Cicero, Iii. 
Vai.; 9-11:30; 1-5; 6:30-9 

Ned. ir Ser. po pietų pagal sutartį

Tel. Hemlock 8700
Res. TeL Prospect 0818

DR. B. ARON
reikės būtinai atlikti.

Rašt.

Town of Lake. — Draugija 
ŠV. Agotos moterų ir mergai
čių laikys pusmetinį susirin
kimų birželio 7 d., 2 vai. po

• • v T* pietų’ Sv- Kryžiaus parapijos
metų jeigu buvo $14,276.29. Is" I svetaįnėj 
mokėta $11.459,70- Ižde liko į kvie-ianlos
$2,816.50. Raportas priimtas , , ,. v. . . , .. .. ... 'dalyvauti šiame susirinkime,
dideliu plojimu.

Iždo globėjos, p-nia J. Če
pulienė ir p-lė S. Jūrgaitė su
tiko su iždininkės raportu.

(Bus daugiau)

GRABORIAI:

nes yra daug svarbių reikalų 
svarstymui. Be to, per liepos 
ir rugpiučio mėn. susirinkimų 
nebus.

Mare. Bludžienė, pirm.,
A. M. Kuszlejko, nut.rašt.

AKIŲ GYDYTOJAI:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUB 

CUICAGOJE

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS DR. VAITDSH, OPL

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
Ofisas 2403 W.63 Street

Kertė So. Western Avenue 
Tel. Proepect 1028

Rezidencija 8889 So. Leavitt St 
Tel. Canal 3330

Valandos 3-4 po platų Ir 7-9 ▼. v. 
Nedėlloj pagal susi tarinių

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedaie 

Res. 6622 S. Wihpple 
VaL 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket

Tel. Lafayette 6798

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak,

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

Tel. Wentworth 3000
Res. TeJ. Stewart 8191

DR. H. DARTON «
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Ilso Boulevard 6918
Rea. Ken,wood 5107

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

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

OFISAI:
49dl — 14 8t. 2924 Washington
10-12, 3-4, 7-9 13-2. 4-6, Blvd.
TeL Cicero 688 Tel.-Kedaie 2460-2461

DR. S. A DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Rezidencija 

4729 West 12 PL 
Tel. ClcTeo >888

Nedėliomįg
Susitarus

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

Tel. Kenurood 6107
Valandos:

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

Apart šventadienio Ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Vlctory 8487
Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 8874

DR. J. P. POŠKA
OF. 8138 a HALSTED STRETT 
REZ. 6504 S. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 8-12 rytais; 7-9 vak. 2-ro O€ 
Vai.: 8-8 po plet Utarn. Ir 8ubat 
8-8 vak. šventadieniais pagal sutartį

DENTISTAI

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. YEZELIS

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.

Nedėliomls nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dienų Ir naktį 
Virginia 0086

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

SpinduliaiX —

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222- 
Rezidencija: 6628 So. Richmoad Ava

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

Nedėlloj pagal sutartį

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
If pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų tt- 
dtrbystės.

OFI8A8
888 West 18 Street 
Telef. Canal <174 
SKYRIUS: >238 8. 
Halsted 8treet, Tel. 
Vlctory 4888

Patarnauju laidotuvėse kuopiglausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2815 arba 2618

2314 W. 23rd PI., Chicago
8K YRIUS

1439 S. 49 Court, Cicero, III.
Tel. Cicero 6987

DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė. 

Arti 47 Street

Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH rfALOTED STREET

Rea Prospect taSO

TeL Canal 4228

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me maldų užlaikymui 
įkyrių.

3307 Anburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

O f 1 ■ a s

4603 So. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9377

A. PETKOS
LIETUVIS GRABORIUS 

<443 So. Talman Avė.
TeL Virginia 1290 

Yards 1138

-I Chicago, BĮ.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

DR. 6.1. BLOŽIS
Rezidencija 6600 S. Artcaian Ava 

Valandos II ryto Iki 8 po pietų
6 iki 8:30 vakare

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

Palengvins aklų įtempimų kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo. Akių aptemimo, nervuetu- 
me. skaudamų aklų karštį. Nulmu 
cataractus. Atitaisau trumpų regye- 
tg ir tolimg regystg.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodaača uaažlau-

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
karo Nedėliomls nuo 10 ryte Iki 18 
po pietų.

S. M. SKUDAS
UKTUVIM GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 13 STREET

Tel. Rooeevelt 7619

KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ 8U NAUJU IŠRADIMU
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

I. J. Z O L P
ORAS ORIUS ir LAIDOTUVIŲ 

VE GAJAS

TeL Tarto 1820

DR. .G. SERNER
usnma adų specialistas

1850 West 46th St.
Kampas 48th ir Paulina Rta. 

Tel. BouleveM 6198 - 8418
Nuliudime valandoje kreipkitės 

prie manės. patarnausiu ai m petį i- 
kal. mandagiai, gerai ir pigiau 
naga kitur. Koplyčia dėl Meimeaų 
dykai

Ofisas ir Akinių Dirbtnvš
736 West 35th St
Kampan Habtrt 81. 

Valandos: nuo 10—4; nno 8—8 
Nedėliotu^ t nūn 10 iki 12.

DENTISTAS
2201 WEST 22nd STREET

(Kampas Leavitt Bt.)

Rez. Tel. Midway 5512

DR. R. G. CUPLER
Valandas Nuo 0 Iki H ryto 

nuo 1 Iki 9 vakare 
Šaradoj pagal sutartį

Boulevard 7589
Res. Hemleck 7401

DR. A, P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

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

Tel. Cicero 1288

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

VaLi kasdien nuo 19 v. ryto Iki 0 
vai. vakare

Nedėliomls pagal nutartį
4847 W. 14 ST. Cicero, HL

Tol. Lafayette 6820
Rez. OrovehIU 2940

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-Ray A Gas '
4193 ARCHER AVENUE

Vai.: 9-9 Nedėlloj pagal sutartį

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 24-taa Street

Telef. Wilvnette 195 arba * 
Canal 1718

Valandos: 2 iki 4 p. p. Pancdėllals 
. Ir Ketveygais vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė aavo' ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUAUSTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
▼aL: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 pe

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėliomls 10 iki 19

Telef. Midway 2880

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

• l" Plosa 8900
VALANDOS:

Nuo 10 Iki 18 diena 
Nuo 3 iki S po pietų 
Nu-, 7 iki t vakare 
N'JAi nuo 10 iki 12 dleng

„.VAAit
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D R A O O A S Trečiadienis, Birž. 3 d., 193L

DIDELIS BAZARAS ir KARNIVALAS
Eina kasdieną ir baigiasi SEKMADIENYJE, BIRŽELIO 7 D. Karnivalas eina prie naujai sta

tomosios Gimimo Par. Klebonijos,

W. 68 ir So- Washtenaw Avė., Marquette Parke

v Yra visokių Įdomybių, vaikams pasivažinėjimų, beždžionių lenktynės, dovanos, jaunimui 
žaislai, suaugusieji linksmai laikų kas vakaras praleidžia. Taigi visus užprašome į šv. Panelės 
Gimimo parapijos įvairenybių bazarą ir karui va Lą.

C H I C A G O J E
SVARBIOS PRAKALBOS.

Šiandien šv. Jurgio par. sa
lėj, Bridgeporte svarbios eko
nominio pobūdžio prakalbos.

PROF. J. VAITKEVIČIAUS 
PASKAITA.

matėsi su naujais daržo savi
ninkais ir patvirtinta sutartis 
reikale didžiulio pikniko, į- 
vyksiančio liepos 12 d. 
Tame pat darže rugpiučio 30 
d. įvyks išvažiavimas kolegi
jos naudai.

Rap.

Šiandien, iškilmingame Fe
deracijos apskrities posėdyje,
Aušros Vartų par. salėj, 8 vai. X Sunkiai susirgo Sofija 
gerb. kun. prof. J. Vaitkevi-iPetrutytė ir vakar turėjo pa 
čius laikys svarbių paskaitą' siduoti operacijai, 
apie Popiežiaus Leono XIII x Ryt Aušros Vartuose 
Encikliką Reiniu Nova ib)ojan p° vakariniu pamaldų 
rum”. Visi kviečiami. imokykloje bns Sidabrinio Ju-

I
biliejaus Komiteto susirinki
mas.

V^EST SIDE ŽINIOS

IŠ NORTH SIDE.

Šv. Kazimiero Akademijos' X Aušros Vartų

BALSAI DEL PEOPLES FURNITURE CO. IR “DRAUGO” 
RADIO KONCERTŲ.

Gerbiamieji lietuviškų 
programų leidėjai:

Mes Chicagos lietuvių pro
gramų klausome kas sekma
dienis. Nuo 1 iki 2 vai. pro
gramų nelabai girdime. Tur
būt, menka stotis. O antra 
mums nepatinka, kad vis tik 
groja lenkiškus šokius, o sako, 
kad tai yra lietuviška muzika. 
Tai negražu.

Bet programą nuo 2 iki 3 
labai gerai girdime, taip kaip 
ir iš mūsų vietinės stoties. 
Taipgi ir programai yra la
bai girtini, nes leidžiama dai
nos tik lietuvių kompozitorių. 
Visi mes klausome radio pro-

parapijos gramų ir reiškiam padėkos

. Gentlemen:
We listen to the Cbicago 

Lithuanian programs every 
Sunday afternoon. We can 
hardly hear the program 
from station WCFL We think 
it is a disgrace for the Lith
uanian people to play Polish 
dances and say it is the Lith
uanian hour.

Atstoves išduos raportą 
buvusio seimo. Be to, turime 
ruoštis prie vasarinio sezono 
darbų ir baigti kitus nebaig
tus darbus.

Valdyba.

Brighton Park. — Dr-stės 
Saldžiausios Širdies V. J. No.

1 susirinkimas įvyks birže
lio 6 d., 7:30 vai. vak., para
pijos mokyklos kambary. Ma
lonėkite atvykti ir užsimokė
ti mėnesinius mokesčius ir

Your program from WBBM | P°mirtin* a- a- K- Anužio. A-

Remėjų 3 skyriaus susirinki-. mokyklą baigiančiųjįj 16 jų leidėjams: “Draugui” ir 
mas įvyko 21 d. gegužės, pa- (mergaičių pirmadienio vaka- Peoples Fumiture Co.
rap. svet.

Apkalbant bėgamuosius rei
kalus, įnešta suruošti “bun- 
co party” seserų naudai. Vi
sos sutiko ir komisiją išrinko 
iš sekančių: O. Kavaliauskie
nė, A. Rekuvienė, M. Griga
lienė ir P. Dumbliauskienė. Va 
karas įvyks pp. P. Dumbliaus
kienės name, 1708 N. Damen 
avė., 17 d. birželio, 7:30 va
landą vakare. Tikimos turėti 
daug gražių dovanų, tiktai 
kviečiame visus atsilankyti ir 
paremti kilnų sumanymą.

Pranešta, kad mūsų žymi 
rėmėja, O. Kizelevičienė, bu
vo sunkiai susirgusi, bet da
bar, ačiū Dievui, eina sveikyn. 
Linkime greitai pasveikti ir 
vėl su mumis sykiu darbuotis.

Viena iš jų.

NAUJAS DARŽO SAVININ
KAS.

Plačiai žinomas Chernausko 
piknikų daržas dabar jau ki
tu vardu vadinsis. Naujas var 
das yra: “Birutės Daržas.”
Nauji daržo savininkai yra 
Kazimieras ir Marijona Mi- 
kutenai, daugeliui žinomi 
Bridgeporto biznieriai. Naują 
tvarką ir įveda naujus page
rinimus. Šokių salėj panaujino 
grindis, virtuvėj . ir valgomo
joj indė jo naujas grindis, su
taisė stalus ir kėdės. Biznio 
vietą aplaistė aliejum, išpylė 
akmenais kelius. Tokiu budu 
piknikieriai daugiau neken 
tės nuo dulkių.
i. Nauji savininkai rėmėjai 
gerų darbų ir naudingų įstai 
gų ir Labdaringos Sąįungos.
Augina sūnų ir dukterį, ku
rie dabar eina sugilus moks
lus. . — y

Tie, kurie yra paėmę dar
žą iš anksto pas Clierniauską, 
dabar turi kreiptis į naujus 
savininkus, kurie gyvena pa
čiame darže, tel. Willow sprin
gs 58.

Dienraščio “Draugo” pik
niko rengimo komisija jau'prie bažnyčios šimtai papuoš-

TĖMYKITE.
Šį vakarą, birželio 3 d., 1931 

m., bus svarbus susirinkimas 
Šv. Jurgio Parapijos svetai
nėje kaip 7:30 vai. vakare.

Šis susirinkimas yra šau
kiamas apkalbėjimui pablo
gėjusių laikų ir bedarbės. Ti
kimės, kad lietuviai iš Bri- 
dgeporto kolonijos visi susi
rinks dėl pasitarimo, kur iš
girs naudingų patarimų musų 
tautos naudai.

ministerijoj atatinkanti jo spe 

eialybę vieta nusausinimo ir 

melioracijos srity, bet jis nuo 

to pasiūlymo atsisakė. “R.”

NUBAUDĖ KOMUNISTUS
Kariuomenės teismo sesija 

Šiauliuose nagrinėjo dviejų ko 

munistų, Mart. Kučinsko ir 

Šmuilo Dambos, bylą. Teismas 

abu rado kaltus esant ir Ku- 

, činską nubaudė 12 metų sun 

į kiųjų darbų kalėjimo, o Danį- 
bą — 9 metais. “R.”

BAGDONAS DROŠ.teidami atsiveskite 
vieną naują narį.

nors poon Sundays afternoons from 2 
to 3 P. M. is wonderful. We 
hear it very clear. We likę 
your songs very much, be- 
cause they are sung by very 
good singers, and only I.ith- 
uanian compositions are broad 
casted at all times during 
your program. We wish to 
extend our appreciation to 
the sponsors x>f this program. 

Jesulevičius Family,
Milwaukee, Wis.

Valdyba.
Kviečia

susirinkti.
vyrus ir moteris i

Komitetas.
LIETUVIŲ VALANDA.

FURNITUNE & PIANO MOVING 
Local & Long Dlstance Reftioval

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408DAR DVEJETAS Iš 
TRĖMIMŲPereitam sekmadieny x vėl 

girdėjome gerą ir gražų lie
tuvių radio programą iš sto
ties WCFL nuo .1 iki 2 vai. 
po pietų, kurį davė Jos. F. 
Budriko krautuvė. Tai buvo 
Budriko pikniko programas. 
Kaip dainos taip ir muzika

re turėjo su Mergini) Sodalici-, 
ja susipažinimo parengimą.

X Jubiliejinis Aušros Var-į
tų parapijos piknikas įvyks tų automobilių suvažiuos prie maldų, Šv. Jurgio mokyklos 'buvo smagios ir gražios.

Antanas Mancevičius,
Milwaukee, Wis.

birželio 21 d., naujame Vy
tauto parke. Bus tai masinis 
Westsidiečių išvažiavimas — mobilių bus duodama dovanos.

parap. salės ant 23 p’eiso. Už 
gražiausiai papuoštą auto-

X Restorano vedėjos, Auš
ros Vartų mot. ir merg. dr- 
ja, žada tikrą lietuvišką menu 
padaryti.

kambary.
.«r I

Visos rėmėjo*) malonėkit 
laiku susirinkti, nes turime 
daug svarbių dalykų aptarti

AUTOMOBILIAI

Trakų karo komendanto nu
tarimu, Aukštadvario “Pava
sario” kuopos pirm. St. Ver
seckas ir muzikos mokytojas, 
vargonininkas St.- Daunoras 
ištremti vieniems metams, pi
rmasis į Šakių, antrasis į Ma

žeikių apskritį. Jie etapu bu
vo atvaryti į Kauną. “R.”

PROF. KOLUPAILAI 
SIŪLO VIETĄekskursija į naują parką. Šir

dingai kviečiami tan pikni- 
kan ir kaimyninių kolonijų 
lietuviai. Piknike bus nepap
rastų dalykų.

X Esant Vytauto darže ne-' X &v‘ Kazimiero Akad. Re 
paprastai gerai šokių salei, 10 skyriaus susirinki-
bus paimta gera muzika šo- nias ivyks trečiadienį, birže-

lio 3 d., 8 vai. vakare, para
pijos mokyklos kambaryj.

Valdyba.

PRANEŠIMAI

kiams. Jaunimas ir seniai 
galės iki soties patrepsėti.

X Mūsų parap. L Vyčių 24 
k p. bovling tymas yra per ke
lis metus laimėjęs L. V. Cli.
Apskr. Bowling Lygos čem- j
pionatą. Kas norės Vytauto Bridgeport. šv. Kazimiero 
darže per parap. pikniką su Akademijos Rėmėjų 2 sky- 
mūsų Vyčiais persiimti liow- riaus įvyks susirinkimas bir- 
ling žaidime, tegu iš anksto želio'5 d. vakare, tuoj po pa- 
rengiasi. L. Vyčių 24 kp. pa- .
rap. piknike užims bowling 
alley.

X Kas bus*West Side ko
lonijos baseball čempionai:
Vyčiai ar White Star? Tai 
klausimas. Abu tymu rengias: 
ir daro pratimus. Well, visi 
pamatysime birž. 21 d., nauja- j 
me. Vytauto, ant naujo “dei-1 
manto”. Girdėti, kad vhite-! 
stariečiai organizuoja minią 
riuterių už savo tymą. Kę 
Vyčiai daro? j

X P-lė Bobiniutė, L. V. 24 
kp. mergaičių baseball mene
džerius iš anksto ruošiasi ki
tos parapijos mergaičių tymą 
į ožio vagą suvaryti. Valio, 
mūsų sportininkėm. į

X Iš Šiaulių gauta telegra
ma, kad Aušros Vartų para
pijos piknikan ateina didelis 
transportas lietuviškų “Var 
pelių”, “Avietiečių”, “Kpau 
Šimų”, lietuviško Čekolado ir 
kitokių saldų produktų. Visi 
juos ragausime parapijos pik
nike.

X Birželio 21 d. 10 vai. ryto

BESIRENGIANTIEMS 
VESTI ŽIEDAI

Ir
Baigiantiems Mokyklą 

Dovanos

Mes užlaikome geriausių dei
mantinių žiedų dėl sutartuvių — 
cngagement Turime gražaluslų 
laikrodžių, karolių, fontanlnlų 
plunksnų, burkšttnų — gintarų— 
žodžiu sakant. turime vtsoklų 
visokiausių dalykų, kurte yra tin
kami pirkti kaipo dovanos bai
giantiems mokyklų. Musų kainos 
dabar yra specialiai miplgfctton. 
Naudokitės proga!

Taipgi taisome laikrodžius pri
einama kaina. Mueų darbas ga- 
rantuotaa

JUOZAS A. RIZOEN 
3313 S. HaJsted St.

Telef. Boulevard 4B81

Wm. J. Kareiva 
flSsvtnlnkae

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo. Sau
kit

OREEN V ALI. E Y 
Products 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.

4C44 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

R, ANDRELIUNAS
(Marąuetre Jewelry A 

Radio)

WILLYS KNIGHT 
WILLYS 6 IR 8

Taipgi didelis pasirinkimas vartotų 
karų už labai mažų'kainų.-Norėdami 
pirkt pigiai gerų karų kreipkitės t 
mua Taisymo skyrių veda gerai pa
tyru mekan.kaa L MENZOR. Yra įtaisymai.

Whlte Sox Motor Sales Biznis išdirbtas per daugelį
A. Jankaitis, J. Bagdonas, pardavėjai 

S. Rumcbaks savininkas
610 WEST 36 STREET

Girdėti, kad prof. Kolupai
lai buvo pasiūlyta žemės ūkio

Parsiduoda kriaučių šapa. 
ra visi reikalii 

Biznis išdirbtas 
metų. Išvažiuojam-turim greit 
parduoti 4905 W- 14 St. Cicero

Tel. Yards 0699

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, Širdingai

Užlaikau visokių ’P pa™,atyt‘ “T
ir slda-'t'1* *931 automobilius su vė-

1 Baustos mados automatiškais Jtal-
.. _ ; symais, sport Royal tekiniais ir kiliausio. mados ra- ,stobuUn|inalBi koklUR tlkta,

auksinių

rolių.dlo. planų
rekordų Ir t t , , .
Taisau laikrodžiu., Pri«‘nama» kaln«- 
Ir muslkos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago
Telefonas HEMLOCK >»•

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
NEPIRK RAKANDŲ

Ikt nepamatysi 6 kamb. gražius 
rakandus 2 kaurai, le/npos, elektros 
radio, kurtinai Ir tt- Jauna pora tu
ri tuoj parduot. Vartoti tik 11 sa
vaičių; galima Ir skyrium.

•328 So. Mozart Street

Grocc.rnė,
NASH taip gali {rengti už tokias kendžlij biznių \ pigi 

11523 % W. <9 St.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avenue 

Lafayette 2082

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

Phone Vlrginla 2014

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
4556 S. ROCKWELL ST.

W. OENECKAS
Peniuoju, popieruoju, grei- 

nuoju. Seną varnišių nuimn 
nuo visų medžių. Šaukit

Lafayette 7554

deltcatesefen, 
renda.

didelis
Tlglal.

REAL ESTATE

M. ZIZAS '
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau {vairiausina namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 8514

Telsf. Republic

D. GRICIUS
4194

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prtelnažnlauaioa
2462 WZST 69th STREET

M. YUSZKA 
Plombine A Heattnff

NAMAS ANT PARDAVIMO
Labai gražioje vietoje, prie 

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

K. J. VALIULIS 
611 Lincoln Avenue

Rockford, UI.
Phone Foreet 8491

Kaipo lietuvis, 
sausiu kuogsrlai

4426 So. Western Are.
TeL Lafayette 8227

Parsiduoda S flatų namas, S kamb. 
mod.. garo apšlld., ąžuolo trintas 
perdem. Visai pigiai. Taipgi rendon 
2 flatu. 98,000 {mokėt. Likusi leng
vais l*nok. 1022 So. 91 ava Sv. An
tano par. Cicero.

NAMŲ SAVININKAMS
Popieruoju ir malevoju kam
barius. Darbą atlieku pigiai ir 
gerai. Turiu keletą didelių
sieninės popieros'knygų, kn- Tsief. Namų Tsisf.
irias pristatau į namus išsi-,Hem,ock ,MT R’”,ubUc MM

rinkti. Už rolę 7c. ir aukščiau. JOHN YERKES
(Atsišauk i t laišku ar asmeniš- Piumblng & Heatlng Lietuvis
:kai. kontraktorius

_ -VVM * M Mano darbas pilnai garantuotasK. ANDREJUNAS Kainos pritinamos
1337 So. 50 Ot. Cioero, HL 2422 WEST 69th STREET

s

TIKRAS BARGENAS \
Gražus 2 flatų muro namas 

po 6 kambarius. Vėliausi įtai
symai. Vertas $16,500. Bus 
parduota pigiai, arba pri
ims morgičius ar lotą į mai
ną. Namas randasi arti Mar- 
quette Parko.

TeL Republic 5551

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.

Skolinam Pinigus
Kelmam komiso nuo *60 iki 9300 
Ms departmentaji yra po valstijos 

priežiūra

Taipgi paskolos ant pirmų morglčlų

J. NAMON FINANCE CO.
6755 S. WESTERN AVĖ.

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nusiunčiamo pinigus Lietu

von paštu { dvi savaltee. tele
gramų { dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
J Lietuvų.

Turime ekyrių Lietuvoj.
Darome {galiojimus ir visus 

legališkus dokumentus pirkime 
ir pardaviraa

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglčių.

Apdraudžiamo nuo ugnies 
tamado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų ligų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAOL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Ohicago, UI.
TeL Ybrda 4669

T5 DOLLAR SAVINOS,
BUILDING & LOAN 

ASS’N $8
“LIETUVIŲ 8PULKĄ”

•812 So. Wentern Avenue
Įmokėti pinigai ant knygučių 

neša nemažlaus kaip, «% ant 
pareikalavimo 4% } metua

Pradėklt tauplntl pinigus da
bar saugiai ir pelningai.
K. J. Macke (Mažiukas)
• Spulkos sekretorius Ir Vie
las Notaras (Notary Public).

Padarom pirkimo, pardavimo, 
skolinimo notaa Ilsus, kontrak
tus Ir kitus ltgallškua dokumen
tus atsargiai Ir pigiai

Apdraudliam (Insurance) ni- 
mua fornlčlua stiklus Ir au- 
tožnoblllus tvlrčiausiose Kora- 
paaUose.

Kviečiam persitikrinti.




