
f

DRAUGAS 
vienatinis tautines ir 
tikybines minties lie
tuvių dienraštis Ame
rikoje.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
No. 131 3c A C O P Y

‘Draugas,” 2334 So. Oakley Avenne
CHICAGO, ILLINOIS KETVIRTADIENIS, BIRŽELIO (JUNE) 4 D., 1931 M.

ENTERED AS 8ECOND CLAS8 MATTER MARCH 81. 1118. AT CHICAGO. ILLINOIS UNDER THE ACT OP MARCH J, 1879

VOKIETIJOS KANCLIERIS BRUENING 
VYKSTALONDONAN

Vatikanui Negalima Taikintis 

Su Fašistais

FRANCIJA DARBUOJASI UŽ PREKYBOS 
SUTARTĮ SU MASKVA

VOKIETIJOS KANCLIERIS 
VYKSTA Į LONDONĄ

NEGAL1 BŪT TAIKOS SU 
MUSSOLINIU

VĖTRA SULAMDĖ DIDELĘ PARODOS PALAPINĘ

Ši nelaimė įvyko Anaheim, Cal., kur suruošta apelsinų (orendžių) paroda. Vė-1 
sula pagavo didelę palapinę ir viską suardė. Sutrukdytas parodos atidarymas, gi nuos-i 
tolių apie 30,000 dolerių. ______ Į

BERLYNAS, birž. 3. — Vo- ROMA, birž. 4. — Švento-

PENKI KARDINOLAI ŠV. 
JOANOS IŠKILMĖSE CHICAGO JE

POLICIJOS DEPARTA
MENTE ATMAINOS

kietijos kanclieris Bruening ir jo Sosto su Italijos vyriausy- 
užsienių ministeris Curtius be pasitarimai tęsiasi diplo- 
vyksta į Londoną karo atpil- matiniu keliu. Manoma, jog 
dymo reikale. greita taika negalima, nes

Kalbama, kad jiedu Angli- Mussolini spiriasi viršų gau- ROLE N, Francija, birž. 2.
jos vyriausybės vadams mė- Jis paskelbė, kad katalikų — savaį^ £įa yra nepa. 
gins įrodyti, jog Vokietija ne- jaunimo organizacijoms gy- Lrastos iškilmės, kurios pa
galinti mokėti aukštų karo at- vuoti visados uždrausta ir Ka- gį(j£jo sekmadieny vietos di-
pildvmų. Reikalaus sumažini- talikų Veikime galį dalyvauti džiojoj katedroj iškilmingomis ChicaK0R policijos departa- 
mo. vien suaugusieji. įgv Mišiomis mente sukurtas detektivų biu-

Be abejonės, bus ir kitais I tai atsižvelgus, su fašis-' Minimos Šv. Joanos d’Ark PanaRUR Bntanijos gar- 
reikalais pasitarimų. tais taika nei negalima ir ve-'.(Orleano Mergelės) 500 metų siam agentų “Scotlandl Yard.”

------------------ damais pasitarimais nedaro- mirimo sukaktuvės. į Be to, įveliama sistema, ku
rna jokia pažanga. Į Pamaldose ir suruoštam se- riąja einant neatatinkami de-

Mussolinio parėdymu, be to, novės istoriniam ėjime be dau tektivai iš detektivų biuro bus 
suvaržytas ir Amerikos pro-'gelio aukštosios dvasiški jos skiriami eiliniais uniformuo-
testantų Y. M. C. A. veikimas, dalyvavo ir penki kardinolai. L • m
Tšnanio nždnrvfns ir Amori ' • " !taiS PohcmOi©,S.

MAŽA KARALIAUS 
DIDŽIUMA

VIENNA, Austrija, birž. 4.
_  Žiniomis iš Bukarešto šių Išnaujo uždarytos ir Ameri- Į • Į l“*i’dienų rinkimuose Rumunijos Kolumbo Vyčių organiza-L SventoJ° Tėvo P,J Pa^han Paaa^nta Canal-
karaliaus vyriausybė laimėįu- Pavietas. A"g,i> P"'^08 8tūtM'

kardinolas Bourne.
si didžiumą, kuri esanti visgi šiandie Dievo Kūno šven- ____________
nyki. Iš 385 parlamento atsto- tės procesijos, einant Švento- VYSKUPAS PAGBLBININ- 
vų yyriausybė laimėjusi ne j0 Tėvo parėdymu, įvyks tik KAS DUBLINUI
danginu 200 atstovi?. I hožnvčiose. I

BELGŲ KABINETO PRIE
ŠAKY KATALIKAS

KUBOS SOSTINĖJE 
RIAUŠES

DUBLINAS, Airija, birž. 3.
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

NUBAUDĖ “RYTĄ”

Kauno komendantas “Ry
to” atsakingąjį redaktorių, p. 
K. Rerulį, už įdėjimą 99 n r. 
gegužės 5 d. kronikoj žinutės, 
esą krašto apsaugos ministe- 

į ris pulk. Giedraitis, į savo vie
tą po atostogų nebegrįš, kaip 

'netikros, nubaudė 300 litų. ar
ba 2 savaitėm kalėjimo. Poli
cijai duotas įsakymas tą nuta-" 1 
rimą vykdyti. “R.”'

PROF. PAKŠTO PASKAI
TOS IŠ KELIONĖS AP

LINK AFRIKĄ LATVI
JOS UNIVERSITETE

Pro f. K. Pakštas išvyko ke-. 
letui dieni? į Rygą, kur Latvi
jos universitete, šalia savo 
nuolatinių geografijos paskai
tų, skaitys dar specialiai pora 
paskaitų iš savo kelionės ap
link Afriką. “R. V

DAUGIAU PABAUDŲ

UŽPUOLĖ PLĖŠIKAI

Į Giedraičių valsčiaus Dauba
riškių kaime pas Steikūnienę 
.Stasę atvyko trys nepažįstami 
.vyrai, jauni, ginkluoti, kariš- 

Galutinai paskelbta, jog Chi kais riibais apsirėdę, ir papra- 
cago miesto ižde trūksta 40,- duoti pavalgyti. Nepažįsta- 
179 dolerių. Nežinia, kur din- miejį pavalgę pareikalavo pi
gų tie pinigai. -'niCT. o vienas iš jų smogė

____________ kumščiu Steikūnienei į veidą.
Praneša, Ciceroj rinkimų Išsigandusi šeimininkė atraki- 

teisėjai ir klerkai būsią ap- n0 *krynę ir padavė piktada- 
mokėti į dvi savaiti. įriams 200 dolerių pinigų. Be

to, iš esamos priemenėje spi-

VISGI TRŪKSTA 
TŪKSTANČIŲ

DIDŽIUMA IŠTEISINA 
VOKIETIJĄ

ntos išėmė 185 rublius rusų 
aukso pinigų, kuriuos taip pat 
atidavė. Po to piktadariai, iš- 

BERLYNAS, birž. 3. — krab? butQ, pasiėmę 61,5 arši-

Kan. Sarapas Šiaulių Šv. 
Petro ir Povilo bažnyčios kle
bonas administratyviniu būdu 
nubaustas 1000 litų pabaudos 
arba mėnesiu arešto.

Karolis Dambrauskas, Lie
tuvos Banko Šiaulių skyriaus 
kasininkas, nubaustas 300 li
ti? arba mėnesiu arešto. “R.”

LAUKIAMA KUNIGŲ 
ATMAINŲ

“Vilniaus Rytojus” prane
ša, kad Vilniaus arkivyskupi
joj laukiama daugelio kunigų 
atmainų. Manoma, kad bus pa
liesta ne maža lietuvių kuni
gų. “R”

Gegužės 8 d. apie 17 vaL 
per Kuršėnų ir Žeimelio vals-

Vokiečių žurnalas “Berliner nV drobės, vertės 128 litų, ir,
Montashefter” 70-iai įžymiau- pamatę ateinančią į tuos na
šių pasaulio istorikų išsiunti- inus Pranę Simanauskienę, pa čius perėjo audra su ledais. 

PALIUOSUOTAS IR VĖL 1 nėjo klausimą, ar Vokietija y- sislėpė. Plėšikų žymių Steiku- Ledai krito apie 10 15 nu

AREŠTUOTAS
ra kalta už pastarąjį karą. Jnienė nepastebėjo. Plėšikai ie-jaučių. Vietomis išdaužyti na-

________ 53 atsakė, jog Vokietija ne-/komk
Vienos unijos “biznio” age-!kalta» 12 ‘nedavė Piln0 atsak>’-

ntą B. J. Weber koronerio mo’ 5 kaltina Vokietiją

‘R n

NUSTEBINO KELEIVIUS

mų langai. Nuo jų nukentėjo 
žiemkenčių javų pašėliau ‘R.’

BRIUSELIS, birž. 4. — Be-' HAVANA, Kuba, birž. 4. — 
lgų katalikų vadas Julės Re- Vakar šiame mieste netikėtai 
nkin sutiko suorganizuoti nau- kilo dalies gyventojų riaušės, 
ją Belgijai ministerių kabinę- Policija mėgino suimti vie- 
tib ną triukšmaujantį kareivį. Su-

------------------ sibėgę žmonės ėmė kareivį ge-
ŽUVO 10 ŽMONIŲ lbėti. Iškilo kova su policija. 

------------ 'Panaudoti ginklai. Du riauši-
BORDEAl X, b rancija bi-‘njnĮqj žuvo.

rž. 3. — Sulūžo naujas St. De-,____________
nis De Pilės kabąs tiltas. Tai PITTSBURGH, Pa., birž. 3. 
įvyko jo stiprumo išmėginimų _ šiose apylinkėse plinta an-
metu. Žuvo 10 žmonių.

NORI SUTARTIES SU 
MASKVA

PARYŽIUS, birž. 4. — Fra
ncija ima darbuotis padaryti 
naują prekybos sutartį su Ru- 
sijos bolševikais.

NUŽUDYTA 10 BUR
MIEČIŲ

, — Vietos prokatedroje Dubli- f teismas paliuosavo. Jis buvo 
no vyskupu pagelbininku kon- kaltinamas kitos unijos sekre- 
sekruotas monsign. F. J. Wall. toriaus nužudyme. Valstybinio 
Šias apeigas atliko Jo Eksc. '■ kaltintojo parėdymu Weber 
arkivyskupas P. Robinson, po- ignaujo areštuotas ir bus trau- 
piežiaus atstovas Airijai. kiamas tieson.

PREZIDENTAS NEPRHMA 
DELEGACIJŲ

PAŠVENTINTA MUNDE- 

LEINO KOLEGIJA

Gegužės 1 d. greitasig trauk. 
Nr. 4, eidamas iš Panevėžio 

MELBOURNE, Australija, į Radviliškį, staiga keleivius 
birž. 3. — Australijos minis-, nustebino sustodamas prie Gu- 
teriai pirmininkai suvažiavi- Stonių stoties. Pasiteiravus su- 
me išsprendė sumažinti viso- žinota, kad čia reikia išlipti 
kias išlaidas 20 nuošimčių, kad inž. Bačeliui į savo ūkį, todėl 
išsigelbėti iš ekonominių sun-į greit... traukinys ir... paklau 
kenybių.

MAŽINS IŠLAIDAS

RASTAS NUŽUDYTAS 
GYDYTOJAS

1

sęs. ‘R.
AVASHINGTON, birž. 4. — Prie Loyolos Universiteto

glekasių streikas, nes imta 
mažinti atlyginimai už darbą; mą.

PADUA RUOŠIASI J ŠV. 
ANTANO IŠKILMES

Paskelbta, kad prezidentas pastatydinta Mundelein Kole- 
Hoover nebepriima delegaei- mergaitėms. 
jų, kurios darbuojasi už kon-į
greso sušaukimą specialin po-^ ^akar įvyko Kolegijos pa
sėdi n spręsti nedarbo klausi- «venUnimas. Šventinimo apei-

gas atliko Jo Eminencija Ka
rdinolas Mundelein.

NEBŪSIĄ PRAVESTI 

MOKESČIAI

LIETUVIŲ KALBOS TEI
SĖS KLAIPĖDOS TEIS

MUOSE

PADUA, Italija, birž. 3. — 
Šis senovės miestas ruošiasi 
minėti Šv. Antano 700 metų 
mirimo sukaktuvių iškilmes, 
kurios prasidės šio birželio 13 
d.

Jau šiandie iš visų Italijos
RANGOON, Burma, Indija, dalių ir iš svetur keliauja į 

birž. 3. — Britų policija nu- čia skaitlingi maldininkų bū- 
žudė daugiau 10 burmiečių, riai pagerbti tą garbingą per
tariamųjų sukilėlių. tugalą, kurio relikvijos yra

-------------- ;— .vietos bazilikoje. Relikvijas
ŽUVO PLĖŠIKŲ VADAS ' sudaro šventojo sveikutėlis lie- 

------------ jžiuvis ir žemutinė žando da-
JERUZALĖ, birž. 3. — lis. Tai visa padėta į brangi- 

šiaurinėj Sirijos turkų kariuo-'ntiną aukso relikvijorių ir lai- 
menė nukovė pagarsėjusį plė- koma bazilikos sanktuariume. 
šikų vadą Ali Ismail Ir 44 jo Į šv. Antana8 yra pagarsėjęs 
gaujos narius. pamestų daiktų globėjas. Pa-

mestų daiktų nelaimėse kata
likai tad pirmiausia ir krei
piasi savo maldomis į šį Baž
nyčios šventąjį.

Šv. Antanas yra garsus ste
buklais. Tarpe svarbiausių ste 
buklų, anot Katalikų Bažny
čios istorijos, yra šie: Jam ka
rtą meldžiantis, ant jo išties
tų rankų staiga apsireiškė Kū
dikėlis Jėzūs. Kitas — kartą 
jo liepimu ant paviršaus jū
ros vandens iškilo žuvys klau
syti jo sakomo pamokslo. Dar 
kitas: Rimini gyventojus jis
atvertė Bažnyčion liepdamas! ■ ■■■ -
asilėliui atsiklaupti, nulenkti] Gary, Ind., bedarbiams pa- 
galvą ir tuo būdu pagarbinti skirta 210 akrų, kur jie gali 
Dievą Eucharistijoje. augintis daržoves. Visas tas

Šv. Antanas mirė Padua plotas su auginančiomis dar- 
priemiesty Arcella birželio 13 žovėmig bus specialiai apšau
do 1231 metais. gotai.

MIESTO MAJORAS 
SPRINGFIELDE

SPRINGPIELD, III., birž. 
3. — Įstatymų leidimo rūmuo
se šiuokart paneigiamas su
manymas uždėti valstybinius 
mokesčius už vartojamą tabo
ką — cigarus, cigaretus, ir t.t.

Chicago miesto majoras Ce- 
rmak išvykęs į Springfieldą 
Cook apskrities mokesčių rei
kalais. Jis darbuojasi, kad į- 
statymų leidimo rūmai pirm 
pasiliuosuosiant atostogoms 
svarstytų sakomą mokesčių 
klausimą.

DUODAMA ŽEMĖS 
DARŽOVĖMS

ŽUVO 4 LAKŪNAI

Vyr. tribunolas išaiškino, 
kad Klaipėdos teismuose abi 
kalbos »— Ketuvių ir vokiečių 
— turi lygias teises. Teismo 
nutarimai turi būt rašomi tą
ja kalba, kurios reikalauja be
sibylinėjančios šalys. O tie 
Klaipėdos teismų nutarimai,

METZ, Francija, birž. 3. — kone būtų padaryti vokiečių 
Nukrito Francijos bombinis o-j kalba, juos siunčiant vykdyti

NEW YORK, birželio 3. 
Brooklyne vienuose namuose 
rastas nužudytas akių, ausų, 
nošies ir gerklės specialistas, 
Dr. G. E. Deely, 59 m., neve
dęs. • ° "i

Policija suskato ieškoti to
mis dienomis iš tarnybos pa
šalinto mirusio tarno, filipi
niečio G. Damico. Sulaikytas 
šio pastarojo brolis, kurs tai- 
pat nesenai nužudytam šofe- 
riavo. ,,

Nužudytas gydytojas buvo 
plačiai žinomas Brooklyne, y- 
pač savo patarnavimais varg
šų katalikų prieglaudose.

ATIDENGTAS PA 
MINKLAS • L

rlaivis. Žuvo 4 lakūnai.

SUDEGĖ. KATALIKŲ 
BAŽNYČIA

HILLSBORO, III., birž. 3. 
— Gegužės 31 d. čia sudegė 
1868 metais statyta Šv. Agnie
tės bažnyčia.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Nepastovus oras; po- 

! piet vėsiau.

į Didž. Lietuvą turi būt išvers
ti lietuviškai. “R.”

SĖS DAUG CUKRINIŲ 
RUNKELIŲ

Cukriniais runkeliais šiemet 
būsią užsėta iš viso apie 2,800 
ha žemės plotas. Tuo reikalu 
jau yra padaryta sutarčių, kad 
apsėtų 2,700 ha. Kitus ūkini
nkai sės ir be sutarčių. Tokio 
runkelių kiekio pakaks viso 
sezon oculčraus fabriko dar
bui. “R.”

WASHINGTON, birž. 3. — 
Valstybės rūmuose atidengtas 
paminklas Jefferson Davis, 
kurs kitados gynė vergiją ir 
civilinio karo metu buvo kon
federacijos prezidentu.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 stcrL sv. 4.86 
Francijos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.91 
Vokietijos 100 mrk 23.82 
Šveicarijos 100 frankų 19.27
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“DRAUGAS”
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PRENUMERATOS KAINA: Metanu — t* Pu* 
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ICtaMtul — 75c. Europoje — Metanu >7 88. Puael Me* 
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Bundradarblama Ir korespondentams raitų nesrų* 
■na. jet neprašoma tai padaryti Ir neprlatnadlama tam 
tikslai palto lenkių.

Redaktbrlus priima — nuo 11:11 Iki 19:11 vaL

■kalldmų kalnoe prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet 
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į anarchiją, revoliucijų' ir svetimų okupa
cijų. Juo ilgiau rykštės režimas tęsis, juo 
katastrofinge8nis bus jo griovimas pačiam 
Smetonai ir mūsų valstybei. Smetona tiki
si būt amžinuoju prezidentu, bet to netiki 
net jo artimieji. Yra pagrindo sakyti, jog 
jo režimo dienos suskaitytos. Lietuvos vi
suomenė turi vienu bulsu reikalauti Seimo, 
kurs išspręs konstitucijos ir prezidento pro
blemas. Jei laiku nebun tai padaryta, tai 
Lietuva žus. Visos politinės grupės turėtų 
susitarti ir išleisti bendrų manifestų į tau
tų. Pašalinimas neteisėtos ir sugedusios val
džios ir grųžiniinas teisėtumo — tai 
tualiausias lietuvių tautos uždavinys.”

Labdarybės Skyrius.
PIKNIKAS NEĮVYKO.

Labdariai rūpestingai bu
vo pasirengę prie gegužės 30 
dienos ir jos nekantriai luukė.
Buvo suorganizuotus gražus 
rinkikų būrys, kurie turėjo
rinkti aukas našlaičiams prie Labdaringosios Sųjungos] 
kapinių, o taipgi Vytauto par- centro susirinkimas įvyko ge-'

rius pasekmingu, kad šiek 
tiek pinigų sukėlus našlaičių 
šelpimui.

Valdyba.

IŠ CENTRO SUSIRINKIMO.

ak-

DIENOS KLAUSIMAI
SUVĖLUOTAS TEISYBĖS ŽODIS.

Prof. Voldemaras, netekęs valdžios Lie
tuvoje, visiškai “sužmoniškėjo”. Jo pas
tabos apie šių dienų Lietuvos padėtį visai 
yra teisingos. Kalbėdamas apie konfliktų 
su Bažnyčia, prof. Voldemaras numato, jog 
jo pasėkos bus labai blogos. Anot jo, kova 

su Bažnyčia kenkia Lietuvos reikalahis 
užsienyje, nustatydama prieš Lietuvų apie 
tris šimtus milijonų katalikų, o tarptautinių 
sutarčių laužymas kasa duobę Lietuvos 
nepriklausomybei. Mltt, pasaulio galiūnai e- 
sų neigiamai nusistatę Lietuvos atžvilgiu: 
Lietuvos buvimas tol būsiųs toleruojamas, 
kol galutiniai bus susitarta dėl kompensatų. 
Lietuvos priešai nori, kad Lietuvos nepri
klausomybė būtų išgriauta pačių lietuvių
raakamb. ' L ilU J .<• ii

Užsienių politikoje, pasak p. Voldema
ro, kursas paimtas lenkų naudai. Lenkai 
palaikų p. Smetonos valdžių. Aplink Lietu
vų susirinkusios audros. Ir tai iš visų pu
sių. Europai esųs karo pavojus. Tokio ka
ro metu Lietuva būtų pirma okupuota lenkų 
o paskui rusų”. Vidujinė anarchija ir de
moralizacija daro Lietuvų prinokusia kiek
vienai okupacijai, tad reikia mums labai 
susirūpinti susitvarkyti viduje” — sako bu
vusia Liethvos diktatorius. Gaila, kad pats 
p. Voldemaras, kada buvo valdžios prieša
kyje, to vidujinio susitvarkymo darbo ne
pradėjo.

Prof. Voldemaras pataria p. Smetonai 
susitaikinti su savo tauta, valstybe ir Baž
nyčia su kuria jis pradėjo akyplėšiškų ko
vų. Ateitininkai Lietuvos neišgriausių, dėl 
jų kultūrkamfo pradėti nebuvo pamato. 
Tuo išstatoma pavojun Lietuvos nepriklau
somybė.

Lietuva skaitoma respublika, betgi 
neturi jokios konstitucijos” — sako p. Vol
demaras. Senoji, Seimo priimtoji, esanti 

dekretu panaikinta, o naujoji neturinti auten 
tinio dokumento vertės.

vių visuomenę prašant, kad 
ji daugiau dėmesio atkreiptų
į labdarių veikimų ir taip pat' ‘---------
prašoma Federacijos dažniau vys^' ®U^YS atvyk-
upie lulKlarylM, užsiminli. E-Isto » Chicagą birželio 13 d.,
•šaut nedarbui, šelpimo datb»i** Pro«a rederaci
padidėjo ir pasunkėjo. Dabar> Apskritys, birželio 17 d.
visuomenės parama labiausiu i7 val- vakarc’ S,eTens Tleš' 

reikalingu. būtyje rengia Jo Ekscelencijai
pagerbimo puotų. Norintieji

PRANEŠIMAS.

Kuopų raportai atidėta ki štoj puotoje daly vauti, praao-

-Prof. Voldemaras dabar jau ir ateitinin
kus''užstoja. Jisai sako, kad kova su Buž- 
nyčia, patriotiškiausių kunigų ir pačių tau
tininkų persekiojimas, spiovimas ant atei
tininkų nuopelnų Lietuvos atstatyme, esųs 
aiškus griovimas Lietuvos pačių lietuvių 
rankomis. Kova su Bažnyčia nesųs tautiš
kumo atributas, nes “Bažnyčia išeis iš tos 
kovos laimėtoja, o Smetona užsitrauks ka
talikų ir net tautininkų prakeikimų.” Ne-

\ užginčijama teisybė.

> Apie vidaus politikų p. Voldemaras pa
sako:

“Kitados Smetona buvo parašęs prieš 
Šleževičių straipsnį apie rykštės pedagogi
jų, o dabar visa jo vidaus politika yra tik 
rykštės politika ir pati rykštė atiduota ap
mokamiems šnipams ir provokatoriams. 
Rykštės politika tiesiu* keliu veda Lietuvų

Juozas Žukauskas.

SUPANČIOTAS ARAS.
(Pabaiga)

Tarp eglių suspindo žalsvos, ugninės 
akys. Tarp storų eglių, žiemos naktį. Al
kanų vilkų akys.

Vauba mirties žiburių, žalsvų akių ne- 
n«tė. . A

Vis bėgo. ,
Pastebėjo tiktai tada, kai iš visų pu

sių pradėjo bliksėti, kai sutartinas, džiaug 
smingas staugimas nukrėtė drebuliais 
kūnų.

Prisispaudė, prisiglaudė prie storo 
medžio, sustingusiomis akimis apsidairė.

Mėgino dar bėgti.
Ne nuo mirties, ne nuo degančių 

žalsvų, ugninių akių. Žmonių laimės rakto 
vagį mėgino dar vyti.

Suklupo.
Ant pečių užšoko didelis, senas vilkas, 

įleido į kaklo gyslas ilgūs, geltonus dan
tis. . , ,

Dusliai, gailiai suvirpėjo krintančio

ke turėjo įvykti labdarių pik
nikas. Bet sulaukę “Vainikų 
Dienos”, nusivylėme, nes visa 
diena buvo lietinga. Negalėjo 
būti kalbos apie rinkliavos 
darymų ir pikniko pasisekimų.

Del lietaus nepavykus rin
kliava ir neįvykęs piknikas 
stipriai atsiliepė į Labdarin
gosios Sųjungos veikimų. To
je dienoje tikėtųsi sukelti 
labdarybei porų tūkstančių 
dolerių, kuriais būtų buvę 
šelpiami našlaičiai. Taipgi ti
kėtųsi sumažinti labdarių ri
kio skolas. Bet to vietoje pa
daryta nuostoliai. Apsunkin
tas ir našlaičių šelpimo dar
bas.

Besirengiant prie pikniko 
daug pastangų padėta. Saky
sime, Bridgeporto šeimininkes 
su p-nia U. Gudiene priešaky
je viskų kuošauniausia buvo

gūžės mėn. 27 d., Aušros Var
tų parapijos salėj. Susirinki
mas buvo skaitlingas. Atsilan
kė ne vien kuopų, bet ir šiaip 
jau draugijų atstovų. Praeito 
susirinkimo nutarimai vien
balsiai priimti. Išklausius B. 
Sekleckio raporto iš pikniko 
komisijos, paaiškėjo, kad viš

tom susirinkimui. 1 kp. trum- mo užsisakyti sau vietas iš 
pa i prtuiese, kad vajų pradėjo i anjcsto Rezervacijos turi būti 
ir jau 25 naujus narius Įpajdnolos nevėliau birželio 13 
ras5, i dienų. Įžanga į puotų $3.00 as-

Valdyba. meniui. Užsisakantieji vietas, 
prašome prisiųsti čekį ar mo-

BIRŽELIO KETURIOLIKTO
JI.

Pavasario gražumas mieste
1traukte 1gyvenančius žmones

kas yra tinkamai prirengta. , .. . . ,_ „ v , ; traukia j laukus irB. Nenortoms pranešė, log . , ,. . 1 ’ *’ ° kad dienų praleidus
rinkliavai dėžutės ir ženkle-' .... .
liai pagaminti. Taip pat jisai .;

v v ....... ■ Stiu, birželio keturioliktojpažadėjo nuvasziuoti i ūki ir,. . ’ , , . . ,
y- ... , . dienoj lAibdanngosios Sajun-!

apžiūrėti, kokie pataisymai' . ... . ; 1
..... “ 'gos grasiame miške įvyksta Iyra reikalingi. ? . i

išvažiavimas, kuris duoda p/o :
P. Poškos bila atidėta ligi'gos Cliicagos ir apylinkių 

komisijos pranešimo. j miestų lietuviams pasigerėti
Išklausyta raportų iš išva-'pavasario gamtos gražumais, 

žiavimo (birželio 14 d.) komi- i Labdaringosios Sąjungos ū- 
sijos. Paaiškėjo, kad išvažia- p'*s -ra toliai gražioje vietoje.

tokiu KlUS -ii niatė’ visi «'erf.iOisi- 
Šiemet laukiama dar dau-

miškus,
tyrame

ney orderį vardu: Rev. Dr. C. 
į Matulaitis, 2334 So. Oakley 
!Ave., Chicago, UI,i

Kvietimo Komisija^
Kun. Dr. K. Matulaitis, 
Dr. A. Rakauskas,
Parį ?.

vimas organizuojama 
būdu, kai pernai. Kuopos atsi-, 
veš savo daiktus, dovanas, ;tŪau žmonių

paruosusios, kad tinkamai vitjokiwj įr valgius. įtikima, jog birželio 14 d
svetelius priėmus ir pavaiši- —...
nūs. Surinkta iš biznierių i.„.i ......:.....~ žmonių i rietą, kurioje savo laiku

bus pastatyta senelių ir naš
laičių prieglaudos.

atsilankant. Pa-

Tas viskas yra tiesa. Tačiau, jei Lietu
voje šiandien vedama kulturkamfas, jei 
nenormali viduje politikos padėtis, jei daro
ma klaidos užsienių politikoje ir Lietuvai 
gręsia pavojų, kaltas yra pats p. Volde
maras, nes jis tuo neteisėtu keliu Lietuvų 
pradėjo vesti. Prof. Voldemaro pareiškimai 
yra teisingi, tik gaila, kad jis* tų teisybę 
pareikšti gerokai suvėlavo.

Kalbama apie nusiginklavimų, o italų 
parlamentas šiomis dienomis priėmė įsta

tymų, kuris nustato, kad karui atsitikus 
visi žmonės, vyrai ir moterys, nuo 16 iki 70 
m. eina karo tarnybų. Vyrai suaugę fronte, 
o mažamečiai ir moterys^ fronto užpakalyje. 
Reiškia, kad laisvi nuo karo tarnybos lie
ka tik jaunesni kaip 16 mėtų ir senesni, kaip 
70. Tuo atžvilgiu Italija pralenkė visas kitas 
valstybes.

■J ■■■ Į !'L, !»■ !■■! -

smuiko stygos — amžinai 
Baltas, purpurinis sniegas pasipuošė rau
donais Vaubos kraujo perlais.

Po keliolikos minučių prie Vaubos 
lavono klaikiai degė vilkų akys — vaš
kinės grabnyčios.

Žiemos vėjo luužiamos, graudžiai 
verkė senos eglės.

Gal Vaubos gailėjosi. Nelaimingi 
Vaubos, neradusio žemėj laimės.

Vilkai žiūrėjo ugninėmis akimis į ap
graužtus žmogaus kūno griaučius, laižė 
kruvinų sniegų ir kaukė.

Jie buvo dar alkani.

ATGAILA,
Jei pasiimčiau brėkštant savo 

sparnus ir gyvenčiau jūros pakraš
čiuose — tai ir ten Tavo ranka 
lydės mane ir Tavo dešinė laikys 
mune. Psalmių knyga 138-9-10.

1.

Trijų dienų rekolekcijų antrasis va
karas mažame miestelyje. Temstanti baž-. 
nyčia, kurioje tiek šviesos, kiek krinta 
nuo kelių aukštai kabančių lempų. Ry-

daug valgomų daiktų, bet vis
kas turėjo pasilikti nesunau
dota. Taip pat-iĮirektorių pir
mininkas p. Sekleckis buvo 
surinkęs daug gražių dovanų, 
kurios nutarta nuvežti į lab
darių ūkį, birželio 14 dienai, 
kuomet įvyks Labdaringosios 
Sųjungos išvažiavimas.

Visi darbininkai, nors ir 
lietui lijnnt, visi prie ' savo 
darbų buvo suvažiavę. Taip 
pat ir aukų rinkikės suvažia
vo. Tas faktas parodo, kad 
labdarių darbuotojai yra be
galo pasišventę kilniam lab
darybės darbui. Jie nenusime
na ir dėl 30 dienos nepasise
kimo, o dar su didesniu uolu-

Įžangos nebus. Tik prašoma, 
kad kuodaugiuusia 
atvažiuotų.

Del rinkliavos šv. Anta
no dienoje bažnyčiose centro 
valdyba pasitars su gerb. kun. 
klebonais. Kuopos toje dieno
je privalo užsakyti Šv. Mi
šias už mirusiuosius labdarius 
ir geradarius.

ŠU Jo Eminencija kaidino- 
iu dar nekalbėta, T^is būsią 
padaryta trumpoje ateityje.

Adv. Grisius laišku pranešė, 
kad yra daroma pastangos 
prirašyti Lietuvių Labdarin
gųjų črųjungą prie Cliicagos 
labdarių asosiacijos, kad ben
drai išgavus rinkliavų mies
te.

Išreikšta pageidavimas,

Tam išvažiavimui yra ren
giamas gražus programas. 
Kuopos parūpins visokių žais
lų, kad atsilankiusieji svete
liai galėtų linksmai ir nialo- 

jniai praleisti dienelę labdarių 
nupirktame ūkyje. Labdariai 
išanksto visus nuoširdžiai už- 
kviečia. -

Važiuojant i labdarių ūkį, 
reikia važiuoti naujuoju Jo- 

iliet Iload iki Lemant iškabos,i
iš čia pasisukti į dešinę ir 
vykti iki kol pamatys išku
rnu “Lithuanian
Farm.”

mu rengiasi prie birželio 14'kad padarytas pelnas Vytauto 
d. išvažiavimo, kad nors dali-j parko atidaryme būtų paves- 
nai papildžius, nuostolius iš ta labdarybei. Taipgi pagei- 
lietingos “Vainikų Dienos”. 'liaujama, jog visose parapijo-

Visos Sąjungos kuopos iš se būtų surengta piknikas 
anksto turi rengtis, kad bir- Labd. Sųjungos naudai, 
želio 14 d. išvažiavimų pada- Natarta atsikreipti į lietu

atsisveikino. tojaus atlaidų šventojo altorius, ir tų 
atlaidų proga, visa bažnyčia iškarstyta 
sunkiais, nusvyrančiais išilgai sklautų 
kadugių vainikais. Nyki amžinoji lempe
lės šviesa — ir visoj bažnyčioj slanko 
niūrus gavėnios ūpak, atgailavimo mal
dos ūpas.

Ilgos eilės prie visų klausyklų. Ilgos 
eilės sąžinių, vienų kartų metuose norin
čių nusimesti visų sunkenybę, pajaustų 
vienu vakaru, ir krautų per 365 paras— 
stovi darydamos nuodėmių matematiką. 
Ir matematikų sugreitinto plakimo šir
dies, kuri jaučiasi pasodinta į kaltinamų
jų suolų.

Gavėnia. Rekolekcijos. Atgaila. ,
Bet visų daugiausia stovi prie užda

ros klausyklos — ten, utvužiavęs pran
ciškonus vienuolis — Tėvas Marcinijo- 
nos. Pasakoju, jis jautriai — švelniai mo
ka aliduryti sąžinę, nuraminti sielų, nuo 
jo klausyklos paeina nusiblaiviusiu veidu 
Ir dvasia, ir drąsiai galį sakytis atlikę 
išpažintį.

15 suolų, ilgai klūpėjusi, pasikėk' 
moteris, ir pasižvalgiusi po klausyklas, 
atsistojo gale eilės prie Tėvo Marcinijo-

dievą Meiliunaitė ....
Elena Snšaitė.............
Vad’.slova Gubistaitė
Zopija Pa v1 bitė ............
Juozapina Sušaitė ....
Saloma Simonavlčiutė 
Julijona Rūdaitė ....
Antanas Ticzkus ....
Stef.inie Montulaitė .. 
Pranciška Moskelaitė
Adele Mickaitė .........
Ona Seikauskaitė ....
Genevie Mikšaitė ....
Fra: ?. Jokubauskaitė. 
Brcnislava Meiliunaitė
Zop:ja ir Jieva Virvaitės .48 
Emi’y Virbickaitė .... .21 
Viso surinkta $72.58.

Žydų skaičius didmiesčiuose.

Amerikos žydų komiteto 
surinktomis žiniomis, Naujor- **

BRIOHTON PARK.

ke gyvena pusė visų Jungt. 
Amerikos Valstybėse gyve
nančių žydų, būtent, per du 
milijonus. Antrų vietų užima 
Gliieaga, kur gyvena325,000 
žydų. Trečių vietų užima Var
šuva, kur yra 310,000 žydų. 
Išskyrus Filadelfiją, kur žy-

C hanties, gyventojų skaičius siekia 
' 270,000, Amerikoj daugiau 
i nėra miestų, kur gyventų virš 
'100,000 žydų.

. . , . . ! Iš Europos miestų, be Var-
Latdanų Sąjungos 8 kp. (Bn- „ ... T> , ». v.-r -rj t. p \ suvos, tik Budapešte, V ienoj
ghtofi Park) surinktos aukos . .... . .° . ir Kijeve gyvena daugiau

kapinų dienų. j Raip 100>000 žydų< Vilniuj y-
Ona Gužaitė .........  $11.08 j ra apie 75 tūkstančiai: Kau-
Jadvyga Gubistaitė .. 9.47 ne apie 32 tūkstančiai.

no. Jauna smulkutė moteris, beveik mer
gaitė, su išgyventu veidu. Nervinga ir 
nerami.

Ilga eilė slenka į.klausyklų ir mažė
ja; eilėje stovintys — surūpintais vei
dais, lyg laukdami biržoje panikos; ir 
pavieniais nueinantys — laisvi tam vie
nam vakarui nuo viso žemiško.

Ir pagaliau eilė atėjo pas smulkutę 
moterį. Visų laikų jį artėja į klausyklų 
slinkdama mūru, niūri — rūsti; ji neskai
tė maldaknygės nei suko rožančiaus — 
kažin, ar ji meldės ir dvasioj — bet ji la
bai kankinos.

Kada reikėjo atsiklaupti prieš lange
li — ji išblyško ir nervingai suvirpėjo— 
buvo jausti jos judesyje — noras pabėg
ti — bet ji pasviro į priešakį, ir tik be
jėgiai prisiglaudė prie langelio drožinių. 
Ji tylėjo, lyg nemokėdama išpažinties 
formalių, ar pametusi visus žodžius.

Vienuolis peržengnojo jų ir kantriai 
laukė. Pagaliau ji rudo jėgų klausimui.

— Tėve, aš norėčiau atlikti išpažintį 
iš viso amžiaus...

— Ar nebūtų galima parinkti lais
vesnis laikas!

■t

— Aš daugiau nebegaliu, — dar ty
kiau pasakė.

— Gerai, vaikeli.
Ji patylėjo kelias sekundes ir pradė

jo šaltu ir monotonišku balsu pasakoti 
mažytes iš jaunomės nuodėmes, lyg tai 
buvo aiškiui surašyta nuobodžioj litani
joj:

Staiga stabterėjo.
— Paskutinę išpažintį aš atlikuu prieš 

devynerius metus...
Vienuolis tylėjo, bet, gal būt, ji jau

tė jo tylų klausiantį nustebimų, dėl prie
žasties — nes dar labiau išbalo ir suvir
pėjo visu kūnu, kaip neatsargios rankom 
skaudamai paliesta styga.

— Tai baisu, aš... ne, aš neguliu!.. 
— sudejavo.

— Vaikuti, nėra nusikaltimo, kuris 
negalėtų būt atleistas ir dovanotas — 
Vienuolio balsas švelniai kugždėjo iš gel
mės juodos klausyklos. Rodos, ten buvo 
ne žmogus — ten nieko nebuvo; arba — 
yru buvęs Viešpaties angelas, ir liko ten 
jo sparnų tylutis, raminantis lingavimas.

(Bus daugiau)

zM
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Prašau Į Mano Kampelį
-Rašo prof Kampininkas

Mūsų slaunns miestas Kaunas, kį tavoršeini atneša pas ko- 
Yr’ ne’psakomai špiegaunas. misurų, kuris jvynioja jį j 
Kur.tik nosę ikiši, raudonų skudurų ir, davęs

i kūdikiui vardų T^enin ar Troc 
ki, ant kaklo užkabina komu
nizmo znokų — medalį. Taip

Tenai špiegų sutiksi!

Tokia tanciui daina iš
spruko iš mano plykės, per
skaičius “U.”, kad iš 100,000 
gyventojų Kaune, yra 8,000 fa
šistiniai — taukininkiškų šni
pų. Atėmus svetimšalius, gy
venančius Kaune, kariuomenę 
stovinčių Kaune, ir moteris, 
gyvenančias Kaune, rokunda 
bus tokia, kad ant kiekvienų 
keturių gyventoji} Kaune iš
puola vienas šnipas.

(Už tos paslapties atiden
gimų, tas “U.” numeris kon
fiskuotas, o jo redaktorius nu
baustas 2000 litų arba atsėdė
ti 3 mėn. kalėjime).

Rasiejaus komunistų rojuj 
piatliekos programan vėliau
siai įdėtas ir raudonas vaikų 
“krikštijimas”. Gimusį kūdi-

LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, ILL
Padėka.

Širdingai dėkoju visiems, 
kurie nors kokiu būdu parė
mėte mūsų šv. Antano para
pijos piknikų, gegužio 31 d., 
Vytauto parke.

daroma ir su nabašninkais. 
Lietuviški tavorščiai Ame

rikoj to nedaro. Taigi, nevier- 
ni komunistai ir visi reikėtų 
mest iš partijos.

Sakoma, kad nesenai viena 
areheologinė (Archeologija y- 
ra mokslas kuris tyrinėja ir 
aiškina senovės paminklus iri 
iškasenas iš žemės) ekspedici-l 
ja Angoroje užėjus senus griu
vėsius ir mananti, kad tai 
minimas Šv. Rašte Sodomos 
ir Gomoros miestas.

Jeigu norima rasti Sodoma, 
kam žemė kasti? Užtenka nu
važiuoti į sovietų Rusijų, ar
ba Paryžių ar kitų milioninių 
miestų “širdis”.

i Piknikas labai puikiai pasi
ekė, Jūsų, brangieji, atsilan
kymas, aukos, parama prida
vė daug ūpo mūsų parapijai.

Pelno nuo šio pikniko para
pijai liks daugiau negu per
nai. Dar galutinai nėra sut
varkyta tikietų pinigai ir ki

VAALSTYBIŲ SALAS FA- 
SADAS.

< -

Architektų planais, taip iš- 
rodys J. A. V. salės fasadas 
Pasaulinėj Parodoj Chicagoj 

1933 m.

tokios įeigos, bet dvi tūkstan
tines yra.

Kurie sako, kad Vytauto 
darže negalima daug uždar
bio turėti, tie nežino kų kalba.

Dar kartų tariu ačiū už au
kas, visokių paramų, skait
lingų atsilankymų ir malonų 
draugiškumų.

Dieve palaimink visus gera
darius ir atlygink jiems šim
teriopai !

Kun. H. J. Vaičiūnas, kleb.

Visiems svarbu.
Vakar, birželio 3 d., Šv. 

Antano bažnyčioje prasidėjo 
Misijos — Novena prie šv. 
Antano.

Misijas — Novenų duoda 
gerb. Tėvas Augustinas Dir
velė, pranciškonas. Baigsis

per šv. Antanų birželio 13 d.
Misijos — Novenos tvarka 

bus tokia: \
Rytais ketverios Šv. Mišios, 

šiomis valandomis: 5:30, 7, 
7:45 ir !).
mokslas.

Vakarais misijų pamokslai, 
Novenos pamaldos prasidės 
7:30 valandų.

Šv. Antano relikvija bus 
adoruojama kasdiena — rytų 
po paskutinių mišių ir va
kare po pamaldų.

Kviečiu, ir raginu, visus 
naudotis Novenos misijomis.

Šv. Antano bažnyčioje yra 
daug stebuklų įvykę, per Šv. 
Antano užtarymų. Šv. Anta
nas yra stebuklų darytojas.

Kurie norite sau nuo Die
vo kokių nors malonių, šau
kitės šv. Antano pagelbos.

Išpažinčių bus klausoma ry
tais ir vakarais.

Kun. H. J. Vaičiūnas, kleb.

ŠVENTO ANTANO JUBI
LĖJUS.

Visokių jubilėjų jau esame 
praleidę, bet dabar sulaukėme 
jubilėjaus to šventojo, kuris, 
anot žydelio pasakymo,, turi 
reikalus su visokiais vagimis, 
plėšikais, galvažudžiais. Šiais 
metais jubilėjus 700 metų 
nuo šv. Antano Paduviečio 
mirties.

Ta mirties diena jau visai 
arti, tai birželio mėn. 13 d. 
Ar rengiesi prie jubilėjaus?

Šv. Antanas gal ne kartų ir 
; tavo gyvenime pagelbėjo sa- 
!vo stebuklinga pagalba. O 
J tos nelaimės dar nepasibai- 
'gė. Vargai — skausmai dar ne 
išnyko: dar tebevaitoji tebe
verki, tebeieškai pagalbos ant 
žemės pas žmones.

Pamėgink šauktis pagelbon
Šv. Antanų nepraleisk progos, 
pradėk novenų per devynes 
dienas kalbėk po 9 pote
rius. Kalbėk su gyvu tikėji
mu o galėsi ir pats pasakyti, 
kaip kiti pasakė: “Šaukiausi 
Šv. Antano pagalbos ir neap- 
sigavau. Likau išklausytas, dė 
kui tam šventam stebuklada-

• • ? Jriui .
Naudokis proga, nes toks 

šimtmetimis jubilėjus pasitai
ko tik vienų sykį žmogaus gy
venime.

T. A. D.

PLATINKITE “DRAUGĄ”
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Pranešimas
DR. A. J. BERTASH

Perkėlė savo ofisų po num.

| 756 W. 35th Street
šiaurės rytų kamp. Ilulsted ir 35 gatvės 

= Taipgi permainė telefoną.
NAUJAS TELEFONAS

Boulevard 5914 arba 5913
Vai.: 1—3 po piPtų ir 6:30—8:30 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 jki 4 po pietų ir nuo 7-9 v. v. S 

Nedėlioj pagal sutartį. S
nniimnnmiunmtiniunuuRiiiuiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiimiJ

=

DETROIT. MICH.
Žinelės.

Geg. 26 d. mirė a. a. Juli- 
i joną Petkienė, sulaukusi 52 
pietų amž. Buvo kilusi iš Lie
tuvos Dilgių kaimo, Kėdainių 
apsk. Amerikoje išgyveno 32 
metu. Paliko dideliame nuliū
dime 9 vaikus: Aleksandrų, 
Tofilijų, Jonų, Vincų, Stasį 
Elenų, Kazį, Antaninų ir Leo
nardų. Tėvas, Jonas Petkus, 
mirė 1923 m. Likus našlė su 
mažais vaikučiais per 8 metus 
vargo, sunkiai dirbo. Ir ne 
veltui. Vaikai gražiai išauklė
ti; kiek galėjo, leido moks
lam Visi priklauso vieni prie 
Sodalicijos, Moterų Sųjungos, 
kiti prie kitų draugijų. Viena 
duktė ir du sunu priklauso 
prie Šv. Jurgio parapijos cho
ro.

Velionė palaidota su bažny
tinėmis iškilmėmis, per ku

rias kleb. kun. J. Čižauskas 
pasakė gražų pamokslų, o ar
tistai Čižauskai pagiedojo 
giedulingų duetą. Žmonii} bu
vo pilna bažnyčia. Į kapus 
lydėjo apie 50 automobilių. 
Turėjo daug giminių ir pažįs
tamų, todėl visi jai atidavė 
paskutinį patarnavimų ir už
prašė daug šv. mišių. Vieti
nis grab., Chas. Steponauskas 
gražiai patarnavo laidotuvė
se.

Didelis piknikas ir kon
certas Šv. Jurgio parapijos 
bus Birželio mėn. 7 d., — 
Birutės darže (John R. ir 11 
Mile Road, važiuojant po de
šinei). Bus išpildyta progra
mas. Dainuos didžiulis choras, 
po vadovyste muz. J. Čižausko, 
ir Sųjungiečių jaunamečių 
choras, po vadovyste art. M. 
Čėžauskienės. Gera muzika

(Tąsa ant 4 pusi.)

DRAUGO
- ZlJ

*
3

Nedėlioję. BirželioJune 7 dieną. 1931 m.
VYTAAUTO PARKE

Prie 115-tos, Tarp Cra’ 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
nybes.

Visos Chicagos ir apylinkių lietuvius širdingai užkviečiame 
dalyvauti.

it ) T/ > ■
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SENIAUSIŲ CHICAGOS LIETUVIŲ ATSIMINIMAI.
JUOZAS OARUOKAS ;tik vienus moteris. Alus išve

lia lauk, kažkų pasako ir duo-

(Pradžia num. 130)
“Ketvirtadienių vakarais 

aš patėmijau, kad mano šei
mininkas vis kažkur pranyk
davo, Kartų ir paklausiau jo 
kur eina. Atsakė, girdi, einą? 
į špulkų. Kas ta šprrlkat klau
siau. Girdi, mokėsi savaitėj 
po $1.00, o už penkių metų 
gausi apie $500. Palinkau ir 
aš tų pat daryti. Tai buvo, 
žinoma, ne lietuvių, o lerkų 
spulką.”

Eidavome į visokios bažny
čias.

“Tąsyk dar nebuvo nei lie
tuviškos bažnyčios, nei lietu
viško kunigo. Kaip kiti, taip 
ir aš eidavome j įvairiausias 
bažnyčias. Ypač mėgdavome 
eiti į didžiulę bažnyčių, kuri 
randasi prie Blue lsland ir 
12 g-vės. Ten buvo 22 kunigu 
ir pamaldos būdavo labai iš
kilmingos, miela būdavo klau
sytis didžiulio clioro ir pui 
kių vargonų ūžimo. “Ponių” 
būdavo dėl nežinojimo tvar
kos. Kartų būrelis lietuvių 
sutarėme eiti į tų bažnyčių 
Velykų rytų. Nuėjome anksti. 
Žiūrime sueina viena draugi
ja, atlaikomos paprastos mi
šios. Laukiame kitų. Sakome 
rezurekcija vėliau bus. Atei
na kita dr-ja, vėl atlaikomos 
paprastos mišios. Išeiname 
lauk. Žiūrime atmaršuoja dr- 
ja ir sumaršuoja sklepan. Sa
kome, ten bus rezurekcija, ei
sime ir mes. Vėl atlaikomos 
paprastos mišios. Tada jau nu 
tarėme eiti namo. Piname 
lyg apvilti. Namie papusry
čiavę, sumanome eiti ant su
mos. Šiuo sykiu nebuvome 
apvilti. Suma buvo atlaikyta 
su puošniausiomis iškilmėmis.

“Toj pat bažnyčioj turėjo
me keletu kitokių prietikių. 
Kartų užeiname ir randame

LIETUVIAI AMERIKOJE

;da angliškus lapelius. S ,grį- 
jžę namo, duodame lapelius 
šeimininkui išaiškinti. Tas 
paskaitęs ir paaiškina, kad 
dabar toj bažnyčioj eina mi
sijos ir tik moterims. Kitomis 

(dienomis busiu vyrams. Dar 
vėl kitų kartu užėję ten baž
nyčion, rodome jų kupina 
žmonių. Žiūrimo, kas bus. Na
gi pradeda vargonuoti. Po 

valandžiukės užgieda. Gražu 
ir įspūdinga, bot vis nesupran
tamas dalykas. Iš išdalintų 

lapukų nieko neišskaitome. 
Galop suteikiamas palaimini
mas Švenčiausiu ir visi išsls- 
kirstomo. Pareinamu namo ir 
vėl šeimininkui duodame lape
lius, kad paaiškintų. Pasiro

do, kad tai buvo

U DARBŲ PASAULINEI PARODAI OHICAGOJE, 1933 M.

Atvaizdo parodoma architektų planas J. A. V- salei Pasaulinėje Parodoje Chi- 
cagoje 1933 m. Kiekviena valstybė joj turės savo eksponatų skyrių. Patį vidurį 
užims federalės valdžios eksponatai.

P-lė Felicija Nausėdaitė iš 
Rosary College, River Forest, 
III., buvo parsikvietus i savo 
kolegijos “protu dance” p-lę 
Sylvių Kiriutę iš AVisconsin 
Universiteto. Abi panelės ma
loniai praleido trumpų pava
sario atostogų laikų.

P-n.ų Kirų Sales Room ant 
Halsted St. vis pilnas žmonių. 
Visi perka Chrysler madnius

ADVOKATAI

karus ir visi jais džiaugiasi. 
P-nai Kirai mandagiai ir tei
singai visiems patarnauja.

> X

1906 sutiko nelaimingų mirtį. 
Visi ten gavo gerti ir šokti 
tiek, kiek norėjo. Vėlyvam 
laikui atėjus turėjo įvykti 
jaunosios taip vadinamos

sios 12 Seimų’, štai stoja vėl 
į darbų.

Sutikti J. L. vyskupų Bu
čį birželio 17 d. Soutli Ball- 
room Stevens viešbutyje, įėjo

JOHN B. BORDEN
(John 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 Tai. Repub. 9606

For COLDS, COUGHS
Sore tbroat, rauscular rbeu- 
matic aches& pains,apply Mus- 
terole, the "counter-irrita.nl’’

sti kunigų prieš savo globėjo 
šventę, kad toje šventėje at
likti velykinę. Taigi pirmu
tinės pamaldos ir supuolė’ su 
senuoju papročiu. Pamaldos

bažnytinis Įvyko lenkų laikinoj medine- 
koncertas.* Tai buvo vįs mu-jlėj bažnyčioj, nes jų šv. Ma
lus negirdėti dulykųi. tikri'rijos bažnyčia buvo dar tebe- 
sinrprizui ir malonios avan-j statoma, o lietuviai bažnyčiai 
tįuros.” 'tąsyk tik lotus teturėjo. Di

delis lietuvių džiaugsmas bu- 
’vo sulaukus pastovaus kuni- 
rgo. Šv. Kazimiero K. Dr-ja į 
pirmutines pamaldas ėjo in

Klieriko A. Kaupo atvyki
mas.

“Antrais metais po atvyki
mo Amerikon gaunu nuo sa
vo parapijos klebono kun. 
Nargelos laiškų su prašymu 
atsiųsti laivakortę vienai asa- 
bai. Daug nesvyravęs laiva
kortę išsiunčiau. Laukiam gri- 
noriaus. Na-gi atvyksta klie
rikas Antanas Kaupas. Bandė 
jisai dirbti keleto j vietų, bet 
vis neišlaikė. Tada kų tik bu
vo atvykęs kun. Kolesinskis. 
Nuėjo pas jį rodos pasiklau
sti. Kun. Kolesinskis atsakė, 
girdi, jis šviežiai atvykęs, nic 
kuo negalįs pagelbėti ir nu
rodė kreiptis į kųn. Božinakį, 
Pastarasis patarė vykti 'f len
kų seminarijų Detroite. Tada 
ir tarė man busiantysis vei
kėjas: ar paskolinsi $50, Pa
ramų atsakyti nebuvo gali
ma. Nuvykęs klierikas Kau- •
pas seminarijon, nuo jos ve

dėjo išgirdo šitokį komplimen 
tų: Nusiskusk usus ir pasi
dėk atminčiai. Tada gal ir iš-;
eisi į kunigus. Bet gana to, 
kad po trijų metų musų re
miamas klierikas Kaupas iš
ėjo į kunigus ir tapo vienu 
stambiausių musų veikėjų.” 
Pirmutinis lietuvis kunigas, 
“Pirmutinis pastovus lietu

vis kunigas Cldcagoj buvo 
kun. Kolesinskis, atvykęs

DETROIT, MICH.
(Tąsa nuo 3 pusi)

grieš visokius šokius. Ne vien 
jauni galės linksmintis, bet 
ir seni. Visi tyrame ore gra
žiai praleis laiką. Pelnas eis 
parapijai.

Taigi gerb. detroįtiečiai ir 

detroitčtes, nepraleiskite pro
gas — atsilankykite į tą šau
nų piknikų ir koncertą.

Rap.

Užuojauta.

Reiškiame gilios užuojautos 
draugams Aleksandrui Pet
kui, ir jo šeimai, dėl mirusios 
jo mylimos motinos a. a. Juli
jonos Petkienės.

J. ir Julė Mediniai.

corpore ir šiaip jau daug lie
tuvių susirinko, Dabar kuo
met sutiktuvės -r- išleistuvės 

- vardinės yra madoj, tai 
kaikurie gali pamanyti, kad 
tada pirmutiniam kunigui tu
rėjome surengti kuoiškilmin- 
giausias sutiktuves. Nieko pa
našaus nebuvo. Kitokie tada 
papročiai viešpatavo. Iš dalies 
tada būdavo atbulai. Kai ko
mitetai, choristai ar darbuo
tojai užeidavome savo dvasios 
vado pasveikinti su šventėmis 
ar su vardinėmis, tai jis mus 
pavaišindavo,’ ’

praustuvės. Jaunoji sėdo ant į komitetų užangažuot viešbutį 
parėdyto krėslo, šalo jos prie h, pi.iilllti svečiip. A R D 
staliuko sėdo du vyru. Po stu- Centralės, būtent: p, B. By- 
liuku gulėjo trys tuzinai to- tautieijė, p. Jad. Čepulienė, 
rielių. Visi veselninkai pusi- p4ė L Uurinskaitė ir p 
traukė toliau. Uržgroja nm- A Nausėdienė.
zika, iš publikos išeina vyras 
pašokina jaunųjų, deda ant 

staliuko dešimtukų, kvoterį 
pųsdolerj, ar dolerį ir kumš
tini drožia į uždengtų torielę.
Taip tai praustuvės tęsiasi il
gokų. laikų. Pasirodo, kąd to- 
rieiės jau baigiasi, o vyrų jau
nųjų pašokinti dar vis randa
si, Tada padedama blėtinė to- 
rielė ir tąsyk praustuvės ga
li tęstis be galo. Kaikurie vy
rai tų pastebėję neina jauno
sios šokinti, kiti nepaiso. At
siranda vyrų, kurie jaunųjų
pašokinę, pakloja dolerinę ir

v . . T-.,. x i • kitų daktarų negalėjo pagelbėt J ūme
nemuša toneles. Kiti SU tokiu ] delto. kad jie neturi reikalingo pa

tyrimo, surėdymui žmogaus kenks< 
mlnfitmą-

Mfiuo RadiO '— Scopo — Raggt- 
K-Hay Roentgeno Aparatas Ir vl- 
sižka* bakterlologlSkaa egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš urna taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo nar
vų, žirdlas, reumatlamo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokių užsisanėjuaių, jsl- 
kerėjųsių, chroniškų ligų, kurj ne
pasidavė net gabiam žeimynos gy
dytojui, naatidėlioklt neatėję paa

A. R, D. 2 sk. veikėja lai
mėjusi dovunas A. R. D. 11 
ir 12 Seime uiž prirašymų na
rių A. R. D., po Seimo buvo 
sunkiui sunegalėjusi. Dabar 
išpalengvo taisosi. Linkime 
gerb, veikėjai greit pasveikt.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrų specialistų, ne pas kokj nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas Jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno lšegzamlnavlmo. Jus su
taupysit laikų ir pinigus. Daugelis

apetitu muša, kad rankų susi
kruvina. Iš kur tas torielių 
daužymo paprotys atsirado 
nežinia. Tik yra žinoma, kad 
tai ne lietuvių išradimas, nes 
pas lenkus ir kitus slavus tas 
paprotys buvo labai ųiadoj. 

(Bus daugiau)

BRIDGEPORT ŽINELES.

Šv, Kazimiero Akad. Rcmė-

Vestuvės.

“Cliicagon atvykęs į darbų 
išėjau trečių dieną, o trečiais 
metais apsivedžiau, Vedžiau 
Kotrinų Palionaitę, kilusių Iš 
Upytės parapijos. Tada ant 
parapijos loto jau turėjome 
savo medlnėlę bažnytėlę. Tai 
joj ir ėmėm šliubą. Spalio 0,
1863, karietoj atpyškėjom IŠ
West Sidės į Bridgeportų šliu- , t .
I)O Imti. Kitokie tada buvo vauJtt lr lma dal>’vl,,"« vlfU0' 

menės didesniuose darbuose.

jų Dr-jos veikėjos vis vodo-

papročiai vestuvėse. Musų ves 
tuvių šeimyniškas pokilelis 
pakviestiems artimiesiems bu
vo privatiškoj šeimynoj pas 
Mykolų ir Opų Valančiunus. 
Be to buvom paėmę prie sa-

Garbingai ir santaikoje atliku

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rųmas 1016
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandee* Nuo 10 ryto ild 

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

po plet

1892 m. Apsistojo Bridgepor- liūno saliukę, kur vakare kvie
te pas lenkų kun. Novrocki ar 
Novagrockį. Atvyko prieš 
pat Šv. Kazimiero dieną. Šv. 
Kazimiero Karalaičio Dr-ja 
rūpindavosi kasmet parkvie

st! ir nekviesti svečiai ir vieš
nios rinkosi. Muzikantai bu
vo po vadovyste Antano Ra
manausko, kurs per pirmą 
lietuvių parapijinį pikniką 
------- .y...’.---------------T?

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES RROLiy RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. Kampas Michigan Avenue

Telefonas Pullman 5950

Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs 
patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2416

ONE NORTH LA SALLE BLDO.
ONE NORTH I-A BALLE 3T. 

(Cor. La Šalie and Madlaon Sts.) 
Ofiso Tel. STATE 2704; 4412

J. P. WAITCHES
•Lietuvos Advokatas

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

52 East 107th Street
Kampas Michigan Avė.

Tel, Pullman 6950—namų Pull. <377 
Miesto ofise pagal bu tart Į

127 N. Dearbom Street
Ketvergais ofisai uždarytL

Telephone Dearbom 0057

F. W. CHERN AUCK AS
ADVOKATAS 

160 Nortli La Šalie Street

ROOM 1431
Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.

Local Office: 1900 S. UNION AVĖ. 
Tei. Roosevelt 8710 

Vai., nuo 6 Iki 9 vai. rak. 
(Išskiriant Seredąa)

A. A. 0 LIS
ADVOKATAS
11 South La Salio Street 

Room 1701 Tel. Randolph 0331

Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak. 
3)41 S. Halsted St Tel. Vlctory 0562 

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. ir Subatos vakaro

C. V. CHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas 2221 W. 22nd Street
Telefonas Can&l 2552 

Trečiadieniais lr Penktadlenlajl
vakarais namie pagal sutarti-
6503 80. Campbell Avenue

Telefonas Republlc 4499

A. A. S L A KIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyje
s Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDO.
77 West Washlngton St.

Cor. Washlngton and Clark StA 
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 2396

AT ALL DRUGGISTS

PROBAK-
teikia

barberiakų
skutimosi
patogumų

namie

(PROBAK BtADE)

A food for pro 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele* 
ments for health 
and strength are 
found i n good 
cheese. And all 
the essential ele* 
ments of good 
ęheese are found 
in Kraft Cheese.

CHEESE
KRAFT-PHENIX 

CHEESE COMPANY

SILLY’3, VNCLE
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C H I C A G O J E
DIEVO APVEIZDOS PARA

PIJOS VYČIŲ ŽINELĖS.

Sočiai susirinkimas.
Liet. Vyčiu 4 kuopa laike 

sočiai sus-mų geg. 28 d. 1931. 
Sus-nią atidarė pirm. Žalti- 
mieras malda.

Padėka.

už tokį gražų darbų ir priren- 
gimų užkandžių tiems, kurie 
dalyvavo “in, corpore” geg. 
24 d. &v. Komunijoj.

Apskričio piknikai. 
Pirmutinis Apskričio pikni

kas įvyks birželio 28 d., Berg
manas darže. Tų dienų virtu
vėj vadovauti apsiėmė Vyčių

liepos 4 dienų, Waukegan, 
111., M&zenas parke, kur suva
žiuos visi Cbicagos Vyčiai. 
Todėl ir mūsų kuopa nepasi
lieka, platina laiškus, kvieti
mus po visas draugijas ir 
kviečia jas prisidėti. Tame y-

išreikšiu padėka kon.isijai 4 kuopa Piknikieriallls bus pa

gaminti skanus pietus. Valio 
Vyčių 4 kuopai, kad apsiėmė 
tokį didelį darbų.

Kitas Vyčių piknikas įvyks

pač veikiu p-lė Ždanevičiutė.
White Sox lošėjai.

Tų dienų buvo kviesta tėve
liai atsilankyti į sus-mų. Visi 
nariai ir atsivedė ijavo tėve 
liūs, brolius ir seseles, 
buvo netoli dviejų

DRAUGAS

Pirmiausiai pirm. perstatė 
kalbėti pagarsėjusį baseballi- 

' ninku Mr. John Curr, kuris 
išgyrė Vyčių 4 kuopų, kad 
taip skaitlingai lanko sus-i 
mus ir vienybėje dirba. Ba-1I
seballininkanis liepė kreiptis.

D A K T A R A

i:dex. \vis. žmonių. Gražu buvo matyti 
tiek daug atsilankusių.

į jį, ir jis i'iielu noru išrūdys 
visų kaip geriausiai žaisti ba- ! 
sebolų.

Mr. Caratvay reiškė nuomo
nę, kad mes laimėsime čem- 

Viso pi°natQ, je* v*si sykiu dirb.i- 

šimtų lue-

TllIJV -METV SUKAKTUVĖS

MARIJONA MATIENĖ
Su .šiuo pasauliu persiskyrė 

gegužio 26, 1931. sulaukus 50 
metų amžiaus.

Paliko liūdinčius vyrą. Domi
niką, dvi dukteris Julijoną, ir 
Oną ir žentą l’ranciškų, 3 anū
kus. du sunūs ltuyniondą ir I’e- 
trą. Amerikoj Išgyveno 29 me
tus. Prigulėjo prie S. L. It. K. 
A. ir Motor.ų Sąjungos. Abi or
ganizacijas mylėjo, per savo 
prigulėjimo laiką prie tų orga
nizacijų neėmė našelpos. Paju
tus, kad jai jau išmušė pasku
tinė valanda, tai tarė: duokite 
žinoti draugystėms ir. perduo- 
klio mano širdingą ačiū už jų 
prietelystf ir kitiems draugams 
ir draugėms už dalyvavimą ma
no laidotuvėse ir visiems tei
kusiems man paskutinį patar
navimą.

Mes netekome savo gyveni
mo linksmintojos ir raminto
jos, o "Draugas" uolios skai
tytojos.

Per musų maldas ir pe>r ma
lonę Gailestingojo Dievo lai jai 
šviečia amžinoji šviesa.

Nuliudusi:
Mali) šeimyna.

AIA

JONAS GUŽAS

Netikėtai tnirė bal. 1 d. 1931 
m . sulaukęs 42 m. amž. Kilo 
iš šakių apskr.. Naumiesčio pa
ra p. Amerikoje Išgyveno 25 
metus.

I’aHko dideliame nuliudinte 
2 broliu Juozapų ir Pranciškų, 
2 dukteris, Salomėją i,r Oną ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 4347 So. 
Mozart st. Laidotuvės įvyks pė- 
tnyčioj, birželio 5 d., iš namų 
9 vai. bus atlydėtas J Nekalto 
Prasidėjimo l’anelės šv. bažny
čią, kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas J Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges i.r pažys- 
tainus-nias dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Broliai, Dukterys ir 
giminės.

Laidotuvėms, patarnauja gra- 
boritis A. Petkus. Telefonas 
Yards 1138.

PADĖKONĖ

A|A
BRONISLAVA ANDRIULAITĖ

Su šiuo pasauliu persiskyrė gegužio 27, 1931, o 
palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.

Reiškiame gilios Įiadėkos žodžius visiems gimi
nėms, pažįstamiems ir kaimynams už atsilankymų 
suteikti paskutinį patarnavimų a. a. Brotiislavai. Y- 
patingai esame dėkingi gerb. klebonui kun. U. Vai
čiūnui, jo asistentam kun. M. Švarliui, ir kun. Pr. 
Juškevičiui ir vargonininkams A. Mondeikai, VI. 
Daukšai, J. Brazaičiui, K. Saboniui, Justui Kudir
kai ir B. Janušauskui už įspūdingai atlaikytas gedu
lingas pamaldas ir gražų giedojimų, Seselėms Ka- 
zimierictėnis už lankymų pašarvotos velionės namie 
ir papuošimų bažnyčios, gėlių ir šv. mišių aukuota
jam.*. gėlių nešėjoms, grabnešiams ir kitiems laido
tuvėse pasitarnavusiems žmonėms.

O tau musų brangi dukrelė per malonę Gailes
tingojo Dievo lai šviečia amžinoji šviesa.

DOMINIKAS
JUTKEVICIUS

Milė birželio 11, 1938. sulau
kęs 9 metų amžiaus, gimęs 
Chicago, III. Paliko dideliame 
nuliudlmo tėvų Dominiką, mo
tinų Kotriną, ciocę Marijonų ir 
dėdę Antanų Gudaičius ir ki
tas gimines.

Negalėdami užmiršti lkišiol 
brangaus musų sunaus Domi- 
niko, mirties 3 metų sukaktu
vių paminėjimui, užprašėme 
šv. Mišias, kuries įvyks pėtny- 
čioj birželio 5, 7:00 vai. ryto: 
šv. Jurgio bažnyčioj. Visus gi
mines, draugus, kaimynus šir
dingai prašome atsilankyti J 
tas pamaldas.

Nuliūdę:
Tėvai Ir Giminės. 

3442 Ho. Lowe Avenue
Chicago, III.

Valio V bite Sox lošėjams 
už atsilankymų į 4 kp. sus- 
mų ir patarimus. Todėl, kitų 
Vyčių kp. tymai pasisaugoki
te.

Mergaičių “coacli” prane
šė, kad mergaitės pradės žais
ti penktadienio vakare, G 
vai., Grand parke. Ir jos ža
dėjo nepasiduoti.

’ Paskui kalliėjo “Vyties” 
redaktorius p. Lapinskas. 
Džiaugėsi kad mūsų kuopa 
labai gružai gyvuoja ir skait
linga nariais. Linkėjo ir toliau 
gražiai darbuotis ir dvigubai 
nariais padidėti.

Po jo kalbėjo visiems gerai 
žinomas aštuoniolikietis Mr. 

įSy Murry. Jis savo kalboje, 
• išgyrė mitsų pirm., kuris vi
sų savo energijų turi idėjos į 
kuopų ir, jei ne mūsų pirm., 

Itai kuopa būtų žlugus. Linkėjo 
kuopai viso gero ir iš vien 
dirbti.

Po kalbų sekė dainos. Dai
navo p. Čiapas, (jam akomp.

Tek Canal 6764

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBKTETRIKAS

Gydo staigias ir chroniškas ilgas 
▼yru, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų Iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomla ir seredouus tik 
lškalno susitarus

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

CHICAGO

Telefonas Grovehill 3262

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MxVRQUETTE BOAD
Ofiso Valandos:

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

Seredonita nuo 9 — 12 vai. ryto
Nedėliomla pagal sutarti.

Tel. Prospect 1157

DR. JOHN N. THORPE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
1G37 AVEST 51 STREET

Vai.: 3-4; 7-2 vai. vak. Ned. 11-12 d.

Ofiso Tek Victory 6893

Rezidencijos Tek Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 S. HALSTED ST.
Kampas 31 Street

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

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W.63 Street
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavltt St. 

Tek Canal 2330
Valandos 2-4 po pietų Ir 7-9 v. V. 

Nedėlloj pagal susitarimų

Tel. Lafayette 8798

DR. A. J. J AVOIŠ
Vai.: 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 vak.

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

Nuliudusi; Andriulaičių šeimyna.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

. f*
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AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ Ir NAKTŲ 
Mes visuomet teikiame Širdingų, simpatingų ir ramų| 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JCSŲ ORABORIAl 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Res. Phone 
Englevvood 6641 
\Ventworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. McCRADlE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

G358 SO. HALSTED STREET
Vai. 2-4 Ir 7-9 vak vakare

Phone Lafayette 9710

DR. F. S. SZYMGZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Ofiso Tel. Cicero 49.
Namų Tel. Lawndale 1312

DR. A. J. KIN6
‘dentistas 

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

Ned. ir Scr. po pietų pagal sutartį'

SVARBI ŽINUTĖ

DR, M. T. STRiKOL'lS
Lietuvis Gydytojas ij 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: GG41 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

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 6913
Res. Kcntvood 6107

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

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

norite dalyvauti, kreipkitės ii
p. Bekenaitį. “Trauk meet’ 

;p-lė S. Sabotiiutė). Širdingai jVyj<s p^r Vyčių Dienų, Wau-
už atsilankymų iramu jam 

dainas.
Vįsus 4 kp. basebolininkus 

White Sox lošėjams perstatė, 
taipgi ir kalbėjo, Apskričio 
Boivling League pirm. p. Pr. 
Savickas.

Tel. Hemlock 8700

Rez. Tek Prospect 0610

DR. R. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6165 South Kedzle 
Rez. 6622 S. VVihpple 

,'Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

OFISAI:
4901 - 14 St. 2924 Washington
19-12, 2-4. 7-9 18-2, 4-4, Blvd.
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzle 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PL 
Tel. Cicreo 2888

Nedėliomla
Susitarus

kegan, Ilk, Mazinas 'parke.
Vyčių Karvelėlis.

Dievo Apveizdos Parap. —
Šį vakarų’ 8:15 vai. įvyksta L 
Vyčių 4 kuopos pusmetinis

. sus-mas. Bus renkama naujas
Paskui pastatyta “bulletin* . . , . m • •1 J vice-prezidentas. Taipgi yra
iard” kur tilps visos Vyčių . , . , 1<r

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 80. MICHIOAN AVENUB 

Tel. Kenwood 6107
Valandos:

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

,Apart šventadienio ir ketvirtadienio

fcoard
4 kuopos raštai. Tų “Imard” 
padarė p. J. Bekenaitis vienas 
sporto mėgėjų. Jis organi

zuoja “track meet”. Kurio

GRABORIAI:

labai daug svarbių dalykų 
svarstymui. Todėl kviečiami 
visi nariai ir narės atsilan
kyti į šį svarbų sus-mų.

Vyčių Karvelėlis.

AKIŲ GYDYTOJAI:

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. ir Rez. TeL Hemlock 3874

DR. J. P. POŠKA
OF. 8138 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

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.

Nedėliomla nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0036

DENTISTAI

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

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

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 8238 8. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4688

Phone Boulevard' 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas __
visuomet sąžiningai ir 
nebrangus, nea neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVI8 GRABORIUS 

O f 1 r B ■

4603 So. Marshfield Avenue
Tel. BoulavartĮ *277

a, petkus
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginla 1290 

Yards 1138
, Chicago, Dl.

S. D. LACHAVIGH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2616 arba 2616

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS

1439 S. 49 Court, Cicero, Hl.
Tel. Cicero 5927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, Hl.

S. M. SKUDAS
LIETUVI8 GRABORIUS 

Didelė grali koglyčia dykai 

718 WEST 18 STREET
Tol. Roosevelt 7683

I. J. Z O L P
GRABORIUa IR LAIDOTUV1U 

VfcDfclAM

1650 W«it 46th St

DR. VAITUSH, OPT,

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-1 
too, skaudamą akių karštį. Nutmu 
cataractua Atitaisau trumpą regya- 
tę ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parod&nča mažiau
sias klaidas.

Bpeclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

KREIVAS AKIS1 ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
Dangčių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevurd 7589

Tel. Tardė 1829

DR. G. SERNER
rjETuvia akių specialistas

Kampas 46th Ir Paulina Bka 
T«l. B**lward 1298 ■ 8418 |

Nulladtmo valandėlė kreipk lt A* i
prie manęs, patarnausiu slmpatlš- I 
kai, mandagiai. gerai ir pigia*
negu kitur. Koplyčia dėl termeaų 
dykaL

Phone Boulevard 7042

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

Arti 47 Street

Tol. Canal 8828

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 \VEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt 8t.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Beredoj pagal sutartį

Bouįevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

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

Ofisna lt Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 
Kampu Halsted St.

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

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

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

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

Nedėlioj pagal sutartį

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 66’

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 gOUTH HALSTED STREET

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

6 iki 8:30 vakare

Tel. Cicero 1289

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.t kasdien nuo 1* v. ryto Iki * 
vai. vakare

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

Rez. Tel. Midtvay 6512

DR. R. C. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 24-tas Street 
Telof. Wilmctto 196 arba 

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

Ir Ketvergais vakare

DR. CHARLES SE6AL
I Perkėlė savo ofisą po numerio

4729 SO. ASHLAND AVR
SPECIJALISTAS

Džiovų. Moterų ir Vyrų Ligų 
Val.j ryto nuo 19—lt %io 9—4 pa 

pietų: 7—9:30 vakare 
Nedėliomla 10 Iki 11 

Telef. Mldway 2880

Tel. Lafayctto 6829

Rez. Grovehill 2940

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-Ray A Gae
4193 ARCHER AVENUE

Vai.: 9-9 Nedėlloj pagal sutarti

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVB. 
Tel. Yarda 0&94

Resldenclloa Tet. Plasa 9399

VALANDOS:
Nuo 19 iki 12 dieną 
Nuo 9 Iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėi. nuo 10 Iki 11 diena
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E D C L I O J E Pradžia 1 vai po pietų.PIKNIKAS Įžanga 50c.

RENGIA

ŠV. JURGIO PAR.

DEL LIETUVIŲ RADIO
■ PROGRAMŲ.

e e • • • •

Už Nieką, ir Skaniausi Pietūs.
Sulaukę dviejų dienų šven

čių, sumanėme atlankyti sa
vo senų draugų, kuris gyvena 
Fon Du Lake mieste, 150 my
lių nuo Cbicagos, AViseonsino 
valstijoje. Nors ir buvo šeš
tadienyje lietus, bet greitai ir 
laimingai su savo šeimyna at
vykome pas savo draugų Juo
zų Matušį. Gal būt nebūtų 
skaitytojams tiek svarbu ži
noti apie mūsų linksmų pasi
matymų ir įspūdžius, kuriuos 
gavome čia atvykę, bet štai 
koks svarbus dalykas, ypatin
gai Chicagiečiams žinoti, 
kaip klauso ir įvertina kitų

miestų lietuviai Lietuvių ra- 
dio programus.

Sekmadienio rytų, pusrytį 
bevalgant, jau poni Matulie
nė pradėjo šnekėti, kad šian
dienų girdėsime Lietuvių ra- 
dio programų ir mums va- 
žuojan.t pasivažinėti pamaty
ti Fon Du Lac miestų, davė 
įsakymų, kad pagrįstume į 
laikų ir kad dar prieš pro
gramų galėtume pavalgyti 
pietus, o po pietų galėtume 
liuosai klausyti programo. 
Taip, pagrįžome. Šeimininkai 
skubina pietus. Štai jau 12:30 
ir jau tik 20 minutų iki pir
mos, o Cbicagos laiku tik 20 
minutij iki antros, tik pasi
liko 20 minučių pietus val
gyti. Sėdame prie stalo, sku
biai valgome ir skubinam,

Birželio-June 7,1931
CHERNAUSKO DARŽE 

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

manydami, kad per 20 minu
čių galėsime pavalgyti. Bet 
atsimenam, kad programas 
prasidės 5 minutes ankščiau, 
kaip paprastai. Štai, šeimi-

Visus savo brolius ir seseris parapijomis ir pnrapįjones Širdin
gai kviečiame į šį piknikų. Kviečiame kaimynus ir visus šv. Jurgio 
parapijos prietelius ir rėmėjus. Būsite riešingai priimti. Turėsime 
užkandžių, gėrimų, gerų muzikų, linksimus šokius jaunimui. Taigi 
iki malonaus pasimatymo BIRŽELIO 7 D., CHERNAUSKO DARŽE.

JJ T
Klebonas ir Komitetai.

igu l1-

radio, pamiršę apie skaniau- t. “Ta valanda prabėgo it rys duoda klausimų, kas tos
vjena minutė” — tarė šeimi-sius pietus.

Po puikios Juozo Bulevi-1ninkg* Užsibaigė programas, 
čiaus, kaipo pranešėjo kal-i?^ nen°rime tolintis nuo ra-
bos, kuris kalbėjo labai aiš-

pinke pašoka ir užstato radio taisykliska;
ir pasigirsta balsas, kad da 
bar girdėsim Lietuvių progra
mų iš WBBM stoties kurį duo
da dienraštis “Draugas” ir 
Peoples Kompanija. Tuoj vi
si sustojo valgę, apleido sta
lų eina į Svečių kambarį prie

lietuvių kalba, kų ir pats p. 
Matųšis patėmijo, nes jis y- 
ra mokytojas. Prasidėjo pro
gramas. Dainuoja dvigubas 
kvartetas. Nutilame visi, 
klausomės. Skamba tarsi dar 
aiškiau kaip Chicagoje. Visi

dio. štai šeimininkė primena, 
kad dar pietai nepabaigti, 
grįžtame. Vienas šeimynos na-

AUTOMOBILIAI

šių programų” — pamaniau 
sau. Tai taip ir įvertinama 
“Dr.” ir Peoples radio progra 
mai kultūringos lietuvių šei
mynos, kuri gyvena toliaus 
nuo didžiulės lietuvių koloni-

Taipgi

WILLYS KNIGHT 
WILLYS 6 IR 8

„.r, tS? JSnSSTa(**> b* ‘ipl P-Wam0 gražumo,

įstaigos yra, kurios duoda 
šiuos programus. Paaiškinu, 
kad Peoples Kompanija yra 
didžiausia Lietuvių priekybi- 
nė įstaiga Amerikoje, o Dien
raštis “Draugas” yra įtek-įjos Chicagoje.
mingiausis ir rimčiausia lietu- Senas Matušio Draugas.
vių dienraštis Amerikoje, ir1 _______
kaipo iš tokių įstaigų galima
tikėtis gražių radio programų. J BAGDONAS BROSi
Nors ir pietus jau biški atša- 1

“DRAUGO” RADIO IŠVA 
ŽIAVIMAS.

tvarkos darže. Be to turės 
savo vengrų su liekarstomis 
ir čigonę, atspėjančių laimę. 
Kiti pasidarbuos prie “Rū
tos” saldainių ir sūrių. Auš
ros Vartų par. darbuotojai 
dirbs prie rūtų darželio, prie 
.įtraikieno, prie vokiškų bu
telių, Dievo Apveizdos par. Lecbavičių rezidencijoj

i komos iškilmingos sumos, o 
vakarais pusiau aštuntų vai. 
iškilmingi mišparai su pa
mokslais.

X Aušros Vartuose šian
dien po vakarinių pamaldų 
Sidabrinio Parapijos Jubi
liejaus Komiteto susirinkimas.

X Ryt tuojau po mišparų 
bus Maldos Apaštalystės kon
ferencija mokykloje.

X Sunkiai susirgo Westsi- 
dės angliij išvežiotojas Pet
ras Maaenas, 2110 W. 24 str. 
Ligonį lankė Dr. Kovarskas.

.X M. Sų-gos 55 kp. jauna- 
mečių skyrius birželio 5 d. 
(penktadienio vakare) turės 
savo pramogėlę “bunco par- 
ty”, kuri įvyks gražioj pp.

darbuotojai užims vietas prie 
įvairiij biznių. Nekalto Prasi
dėjimo Panelės Šv. par. dar
buotojai dirbs prie bolių, prie

Į šių pramogėlę jaunametės 
prašo ir suaugusiųjų kuopos 
nariij atsilankyti ir kartu su 
jomis smagiai laikų praleisti.

užžavėti. Užbaigus ši, dainelę, Pa"lir5om<- Valgoma ir šna-
vienų iš mūsų klausia: kas tyrę* ^ekanikas j. menzor. 'kame vis tik apie programo
tas dvigubas kvartetas yra Sox NIotOF Sales įspūdžius. “Kad aš būčia
kiek laiko iam ėmė išmokti Jankalt,a’ J- Bagdonas, pardavėjai Peoples Furaiture Kompani- 

S. Rumchaka savinink&a
610 WEST 35 STREET

Tel. Tarda 0899
taip sutartinai dainuoti. Kiti 
prašo nutilti, liepia klausyti. 
Vėl kalbos, vėl dainos. Dai- Į 
nuoja Eilena ir Ona, poni E. J 
Bartash, p. Pažerskis, ir vėl I

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS

. Pirm pirkimo naujo karo. širdingai
dvigubas kvartetas. Kitas vėl praSau atsilankyti Ir pamatyti nau- 
i i vi • • j • ; Jus 1931 NASH automobilius su vė-kla|tsia. tur būt Šie VISI dai- ' Uausios mados automatiškais Jtal- 

nininkai yra operos artistai,' 82>o,'it. R<?al t,ek,,n,al8 ,r kl'
kad taip gražiai ir galingai | nash taip gan įrengti už tokias
J . • « X, 1 » t r . I prieinamas kainas,d&innojct? Šneku,. pro f. Mas t. <
Juokdarys “prof.” Kampiniu( BALZEKAS MOTOR SALES 
kas, redaktorius Šimutis ir t. 4030 Archer Avenue

Lafayette 2082

ja ir dienraštis “Draugas”, 
niekuomet nesustočia leidęs

Parsiduoda kriaučių šapa. 
Yra visi reikalingi įtaisymai. 
Biznis išdirbtas per daugelį 
metų. Išvažiuojam-turim greit 
parduoti 4905 IV. 14 St. Cicero

ĮVAIRUS P ARDA VOKAI

FURNITUNE & PIANO MOVINO 
Local & Long Distance Rcsnoval

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Tards 3408

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųSles 
Ir patarnavimo, Sau
kit

GEEEN VALLEY 
pižoducts 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.

4S44 80. PAULINA STREET
Tel. Boulevard 1389

BIRŽELIO MĖNESIO 
IŠPARDAVIMAS

NEPIRK RAKANDŲ
Iki nepamatysi 5 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. Moiart Street

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 $50 iki $800 
Sis departmentaa yra po valstijos 

priežiūra
Grocernė, dellcatessen, didelis

,kendžlų biznis, pigi renda. Pigiai. Taipgi paskolos ant pirmų morglClų 
i 1523 H W. 69 St.

/Visi dienraščio “Draugo”
•ieteliai, kurie kasmet parė
ta “Draugo” piknikus ir pa
žadėjo šiemet paremti, tai 

»ra
lu< 

cer

orlaivių ir kitokių įvaireny- Jos pačios siuva, rengia gra- 
bių. Melrose Parkiečiai dar- žiu dovanėlių, kurių užteks 
buosis prie serijų. Toliau į tai- .daugeliui, kas tik atvyks.
kų pribus šv. Juozapo par.
darbininkai iš So. Cbicagos, jaunametėms energijos toli- 
šv. Pranciškaus par. darbuo-irnesniam veikimui, skaitlingai 

rašome savo dovanas pri- tojai iš Ind. ITarbor, taipgi šv. kviečiamos visos sųjungietės 
atvykti į jų pramogėlęluoti. “Draugo” Radio kon

certų mėgėjai privalo atsimi
nti, kad šio pikniko pelnas 
eis radio koncertų lėšoms pa
dengti. Atsilankydami ir pa-

Kazimiero parapijų darbuoto
jai iš Gary, Ind. ir Chicagos 
Heights, III. O kadangi tų pat 
dienų turės išvažiavimų šv. i 
Jurgio par., tai tos parapi-Į

remdami šį radio piknikų nau-1 jOs darbuotojai bus pakviesti 
jame Vytauto parke, užtikrin-iį antrų didįjį “Draugo” pik- 
site radio koncertus tolimes-i nįkų, kurs įvyks Birutės dar-' 
niam laikui. - že, buvusiame Cherniausko

darže, liepos 12 d.
Komisija.

WEST SIDE ŽINIOS.

Tatai, kad pridavus mūsų

R. ANDRELIUNAS
(Marųuette Jeweiry & 

Radio)
Užlaikau visokių 

auksinių Ir sida
brinių daiktų, vė 
Uausios mados ra 
dlo, planų . rolių, 
rekordų ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muslkos Instru
mentus.

2650 Wert 63rd St. Chicago
Telefonas HEMLOCK 8180

Jei ieSkote gero. vartoto automo ____
biliaus. tai Štai jums proga įgyti už u2 vežimą 
subnažlntų kainų. Visi automobtliai
žemiau paduoti yra musų garantuoti, 
kaid bus gerame mechaniškame sto
vyje.

AUBURN 1931, Free Wheellng va
žiuotas tik keletu mailių kaina $1.125

AUBURN 1930 Sport Sedan $850.
WILLY8 KNIGHT 1930 wlre wheel 

sedan 8586.
FORD 1930 Sport Coupe $885.
ESSEX 1929 Coach 8335.
BUICK 1929 keturių pasažlerių 

Coupe $485.
HUD8ON 1928 Sedan $400.
ELCAR 1927 Sedan $285.
Reikale lengvi Išmokėjiijai.

Dėžių dirbtuvė siūlo malkų po

YsnLs 5055

REAL ESTATE

ū J. NAMON FINANCE GO.
6755 S. WESTERN AVĖ.

NAMAS ANT PARDAVIMO
Labai gražioje vietoje, prie 

pat Lietuvių bažnyčios. Kam 
pinis lotas 150x50 ft. Namas 
dar naujas dviejų šeimynų. 

■ ■■minti nn nirnTrnu Ant kamP° dar galima staty-
AUBURN SOl WESTERN 4i dide,l nam$- Savininkas į

trumpų laikų turi išvažiuoti 
ant ūkės. Pasiskubinkite, nes 
turi būti greitai parduotas, ir

MOTOR GO.
6725 SO. WESTERN AVĖ 

Tel. Republic 1716

ĮVAIRŪS KONTR AKTORIAI:

“Draugo” Radio Išvažiavi
mas jau čia pat. Įvyks atei
nantį sekmadienį birželio 7 
d. Vytauto Parke. Rengimo 
komisija darbus jau baigia 
sutvarkyti. Prie įvairių dar
bų ir biznių darbininkai jau 
pakviesti. Šv. Petro ir Povi
lo par. ir šv. Mykolo par. dar
buotojai platins įvairias kny
gas ir užrašinės laikraščius. “ 
Visų Šv«rtų parapijos mote
rys gamins skanius valgius 
ir patarnads restorane, o vy- 
rai turės giliukingų ratų.

Gimimo Panelės Šv. par. 
vyrai darbuosis prie gaivinan
čių gėrimų. Šv. Kryžiaus par. 
moterys ir mergaitės darbuo
sis prie gardaus ice creamo, o 
vyrai prie sportiškų lazdelių.

Šv. Antano par. vyrai prie 
tikietų, prie vartų ir visos

. X Belaukiant J. E. vyskupo 
Būčio, M. I. C., eelebros, Auš
ros Vartų bažnyčioje, birželio 
14 d., westsidiečių tarpe pas
klido labai graži knygelė 

Mišių Maldos Lotynų ir Ry
tų Apeigomis”, kurioje a- 
part šv. mišių maldų randasi 
.1. E. vyskupo biografija ir 
naujausis atvaizdas.

X Vakar iškilmingais miš
parais prieš ŠŠ. Sakramentų 
Monstrancijoje išstatytų Auš
ros Vartuose prasidėjo Die
vo Kūno bei Devintinių Okta
va ir prie šv. Jėzaus Širdies 
novena. Rytais 8 vai. kasdien 
per devynias dienas bus lai-

BE S ĮRENGIANTIEMS 
VESTI ŽIEDAI

Ir
Baigiantiems Mokyklų 

Dovanos

Mes užlaikome geriausių dal- 
mentlnlų žiedų dėl sutartuvių — 
engagement. Turime gražalusių 
laikrodžių, karolių, fontanlnlų 
plunksnų, burkėtlnų — gintarų— 
žodžiu sakant, turime visokių 
visokiausių dalykų, kurie yra tin
kami pirkti kaipo dovanos bai
giantiems mokyki*. Musų kainos 
dabar yra specialiai nupigintos. 
Naudokitės progai

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

JUOZAS A. RIZGEN 
3313 S. Halsted St.

Telef. Boulevard <581

Phone Vlrglnla 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIUS
4556 S. BOCKAVELL ST.

W. BENECKAS
Pentuojn, popieruoju, grei- 

nuoju. Senų varnišių nnimn 
nuo visų medžių. Šaukit

Lafayette 7554

NAMŲ SAVININKAMS
Popieruoju ir malevoju kam
barius. Darbų atlieku pigiai ir 
gerai. Turiu keletą didelių 
sieninės popieros. knygų, ku- 

jrias pristatau į namus išsi
rinkti. Už rolę 7c. ir aukščiau. 
Atsišaukit laišku ar asmeniš
kai.

1 K. ANDRBJUNAS
1337 So. 50 Ot. Cicero, HL

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau {vairiausiu* namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6614 

Telef. Republic •$••

pasinauduokite gera ’ progų. 
Kreipkitės šiuo antrašu:

K. J. VALIULIS 
611 Lincoln Avenue

Rockford, III.
Phone Torest 8491

D. GRICIUS
GENERALI8 KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kaino* prielnamiausloa

2452 WEST 69th STREET

M. YU8ZKA
Plumbing ft Heatinc

Kaipo lletavta. lietuviams patar
nausiu kuogerlsusla.

4426 8o. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

Parsiduoda 3 flatų namas, 6 kamb. 
mod., garo apllld., ąžuolo trlmas 
perdem. Visai pigiai. Taipgi rendon 
2 flatu. $2.800 (mokėt. Likusi leng
vais l*nok. 1822 8o. 61 ava flv. An
tano par. Cicero.

TIKRASBARGENAS
Gražus 2 flatų muro namas 

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

Tel. Republic 5551

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nusiunčiamo pinigus Lietu

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

Laivakortes parduodame ant 
visų Unijų. '

Pilnai prirengiame kelionei 
J Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome (galiojimus Ir visus 

legallfikus dokumentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglčlų.

Apdraudžiamo nuo ugnlea 
tornado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoilrdžtu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, IU.
Tel. Yards 4669

Šapo* Telef. 
Hemlock 2817

Namų Telef. 
Republic 8888

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRARTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kaino* prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Tel. Lafayette 1083

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET

333 DOLLAR SAVINOS,
BUILDING & LOAN 

A SS’N 333
“LIETUVIŲ 8PULKĄ”

$812 So. Westem Avenne 
įmokėti pinigai ant knygučių

neto nemažtaus kaip, 8% ant 
pareikalavimo 4% J metus.

Pradėklt tauplntl pintinis da
bar saugiai Ir pelningai.
K. J. Macke (Mačiukas)

Spulkos sekretorius Ir Vie
las Notaras (No tory Public).

Padarom pirkimo, pardavimo, 
skolinimo notas. Ilsus, kontrak
tus Ir kitus llgaltlkus dokumen
tus atsargiai Ir pigiai.

Apdraudžlam (Insurance) na
triu* forničius, stiklu* Ir au- 
to8noblllus tvlrčlaualose Kom
panijose.

Kviečiam persitikrinti.




