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Sveikiname Atvvkusį Jo Eksc. Vyskupą Petrą Būcįi
LAUKIAMAS BRANGUS SVEČIAS

Atvyksta Ckicagon šiandien 2:15 P. M. 
i Midiijan Central Stoti 

(Roosevelt & Lake Michigan )
Šiandien j Chicagą atvyksią Jo Ekscelencija Vys

kupas Petras Būčys, gerb. kun. Jono Jakaičio lydimas.' 
Brangy svečią pasitiks organizacijų atstovai, dvasiškija! 
ir atlydės j Aušros Vartų parapijos kleboniją.

Sekmadienyje, birželio 14 d. 2 vai. P. M. iš radioj 
stoties WBBM prabils j lietuvius. Kaip jau buvo pas 
kelbta trečianyje, birželio 17 d., Stevens viešbutyje,' 
J. E. Vyskupo Petro pagerbimui ir Jo 40 m. visuomeninio j 
ir literatinio darbo paminėjimui rengiama puota.

CHICAGO JE PAŠAUTAS IR PAMESTAS

VAIKINAS PAVESTAS 
TEISMUI

“G r and jury” apkaltino ir 
kriminaliniam teismui pavedė 
Varney Corry, 15 m., kurs n- 
ndai vienoje mokykloje nušo
vė poliemoną.

Jis bus kaltinamas žmogžu
dystėje.

107 gatvėje, apie vieną my
lią į rytus nuo Archer avė., 
rastas tris kartus mirtinai 
pašautas ir į ravą įmestas Do
mi niek Latronieo, 20 m., 6934 
So. AVood gat.

Sužeistas kiek gahMlanun^ 
policijai paaiškino, kad ji ne
toli namų Wooil gatvėje pa
grobė į automobilių du jam 
nežinomu jaunuoliu.

Pranešta, jis mirė.

CENTRALINIAI NAMAI 
KATALIKŲ DRAUGI

JOMS LONDONE

LONDONAS. — Dešimts ka 
talrkų draugijų čia planuoja' 
Įkurti sau bendrus eentrali-1 
n i us namus.

Tam tikslui norima pirkti , 
žemės sklypą arti Westmin- 
sterio katedros, sugriauti se
nus namus ir pastatydinti še
šių aukštų būtą, kuriame tu
rėtų būt ir ruiminga salė.

I
Jo Eminencija kardinolas' 

Bourne šį sumanymą remia ir. 
teikia reikalingų patarimų. Su
darytas komitetas ir šio pir- 

1 mininku paskirtas Westmin- 
sterio vyskupas jjpgelbininkasĮ.

X

KATALIKŲ AUKLĖJIMO 
SUVAŽIAVIMAS

BALTOS LAZDOS NE
REGIAMS

VOKIETIJOJ KOMUNISTŲ, FAŠISTŲ 
RIAUŠĖS; YRA PAVOJUS MINIS- 

TERIŲJtABINETUI
Laukiamas Šventojo Sosto 

Atsakymas Italijai
BRITAI PALANKOS VOKIETIJAI; 

PUOLA MINISTERĮ BRIANDĄ

BRITAI PRIEŠ MINISTERĮ i 
BRIANDĄ

PAVOJUS VOKIETIJOS 
MINISTER1Ų KABINETUI

LONDONAS, birž. 12. — 
Kai-kurie britų laikraščiai rei- 

PHILADELPHIA, Pa., bi- *kin pilnus sąjausmo Vokieti- 
rž. 11. — Šalies Katalikų An- -iab kuri šiandie pergyvena au
klėjimo Sąjungos 28-asis me- nkinosius laikus.
'tmis suvažiavimas įvyks bir- Tie patys laikraščiai po- 
želio 22—25 d.

Suvažiavimui tikybinės

patys
draug peikia Franeijos užsie- 

mįnisterio Briando nusi-
J. E. Vyskupas Petras Pranciškus Būčys, ryty apei

gų vyskupo rūbuose, kuris šiandien atvyko į Chicagą. Į niVllst™ Wn<l° nuai*
J. E.'Vyskupas Petras atvyko Arnefikdn, kad aplankius •2*“ d- •>nrtt”lk'*rfštaFyiną *r tolesmai spausti
Marijonų Kongregacijos Provinciją Amerikoje, kurios 
Provincijolu yra gerb. kun. Feliksas Kudirka. J. E. Vys
kupas Petras yra Marijonų Vienuolijos Vyriausias Vadas

lines Mišias laikys Jo Einine-! Vokieti ją. 
ncijia kardinolas Dougberty. | Tai aigkua Vokietijoa igSau. 
Gi monsign. Corngan, Sv. Ka- kimafų pareižkia laikraSčiai)

VOKIETIJOJ DEMON
STRACIJOS, RIAUŠES LIETUVOJE

. 20 DOL. BAUDOS -------------
________ j BERLYNAS, birž. 11. — Į-

Mrs. Bettv Dixon norėjo įvairiose Vokietijos dalyse va- 
automobiliu pabėgti nuo Lin-Ikar 1^° demonstracijos ir 
coln parko policmono, kada riaušės, parvykus iš Anglijos 
šis ją važiuojančią mėgino su- kandieriui Bruening ir užsie- 

. ! laikyti. Policmonas ją pasivi- ”'U ministeriui Curtius. Kas
ia omis azdomis, -o TeipInp -j nžniok6jf) 2o dole |sel mieste riaušių metu žuvo

Chicago aldermonų tarybai 
įduotas sumanymas pravesti 
ordinansą (įstatymą), kad Chi 
cagos gatvėse neregiai būtų! 
aprūpinti
taip kad juos tuo būdu būtų 
galima pažinti ir jų gyvybę 
apsaugoti.

J PABALTIJO KONGRESĄ 
KAUNE IR LATVIJA 
SIŲS DELEGACIJĄ

riu baudos.

NEREGIAI APMOKĖTI

PASKIRTAS MIESTO 
ADVOKATU

Iš Cook apskrities ofiso iš
siųsta 116,353 dolerių vertės 
čekiai 1,287 neregiams. Iš ap
skrities iždo neregiams moka
ma 1 doleris pensijos dienoje.

Chicago majoras Cermak 
miesto advokatu paskyrė ad. 
Wm. II. Sexton.

UŽDARYTA J LEDAUNĘ

Automobiliaus nelaimėje 
žuvo l)r. Cli. E. Goodell, 26 
E. Jackson lionlv.

National Tea Co. krautuvę, 
3258 So. Paulina gat., užpuo
lė plėšikas. Krautuvės vedėją 
Mrs. M. Kuntz piktadaris už
darė j ledaunę ir pabėgo su 
28 doleriais. Moteriškė apie 
valandą išbuvo ledaunėje.

40 ŽMONIŲ NUŽUDYTA 
MEKSIKOJ

vienas policininkas.

Minių demonstracijoms ir 
riaušėms vadovauja komunis
tai ir fašistai. Tai visa 
atkreipta prieš kanclierį Bru
ening, kurio pasidarliavimu 
praeitą šeštadienį Vokietijoj 
įvesti nepaprasti įstatymai. 
Šiais įstatymais didinami mo
kesčiai, mažinamos algos ir 
mažinama bedarbiams pašei-I

I pa.
Riaušių metu daug žmonių 

sužeista, dešimtys areštuota.

rolio Borromeo seminarijos, 
Overbrooke, rektorius, sakys 

’ pamokslą.
Suvažiavimo abelni posė

džiai bus turimi municipali- 
nėj auditorijoj. Birželio 25 d. 
bus renkama Sąjungai valdy
ba. Tą pačią dieną suvažiavi
mas bus užbaigtas.

NENUTARTA NIEKO 
YPATINGA

jei ministeris Briandas prie
šinasi Youngo plano perkra- 
timui.

Sako jie, kiekvienas planas, 
‘kiekviena tarptautinė sutartis 
i juk gali būt paduota patikri-į 
nimui ir apsprendimui, drau
gingoms diskusijoms.

j Tai visa norint užginti, 
i kaip elgias Briand, yra prie
šinga T. Sąjungos įstatams ir 
taisyklėms. O juk Briand ne

_ 'kartą yra reiškęs gilų savo
tarptautinei

BERLYNAS,, birž. 12. — 
Gryžusį iš Anglijos kanclierį 
Bruening komunistai,, fašistai 
ir išdalies socialistai pasvei
kino nepalankiomis demonstra
cijomis ir riaušėmis. Ypač da
ug triukšmauja komunistai su 
fašistais. Jie reikalauja kuo- 
veikiau sušaukti parlamentų 
ir sugriauti vyriausybės pra
vestus įstatymus, kuriais di
dinami mokesčiai ir mažina
mi užmokesniai.

Yra pavojus kabinetui. Ka- 
nclieris gali atsistatydinti, jei 
didžiuma socialistų pereitų 
komunistų pusėn.

ŠVENTOJO SOSTO 
ATSAKYMAS

UŽ TEISMO PANIEKĄ

MENTCO MIESTAS, birž. 
11. — Praneša, Colima valsti
joje siaučia smurtas. Ten ve
damoje politinėje kampanijo
je jau 40 žmonių nužudyta. 
Gyventojai šaukias federali
nės valdžios pageliais.

ATSISTATYDINO KINIJOS 
ATSTOVAS

WASIIINGTON, birž. 12. 
— Atsistatydino Kinijos at
stovas Amerikos J. Valstybė
ms Cliao Chu Wu.

J Pabaltijo juristų kongresą 
Kaune savo delegaciją nuta
rė siųsti ir Latvijos seimo ju
ridinė komisija. J delegaciją
įeina seimo vicepirmininkas LONDONAS, birž. 11
Pauliukas (ūkininkų sąjunga), Parlamento rūmuose ministe-įi^*k’muin4 šiai 
Juraševskis (demokratinis C£-'ris pirmininkas MacDonald organizacijai
utras) Ir N. Kalninš (sočiai-‘paaiškino, kad čia viešint Vo- 
demokratų). ‘‘R.” kietijos kandieriui nenutarta

Toliaus pareiškia, jog Bri
and savo nusistatvmu nusisu-

ROMA, birž. 12. Laukiamas 
Šventojo Sosto atsakymas į 
Italijos vyriausybės notą.

Praneša, jog atsakymas ruč> 
Siamas. Visi labai sųsidojnėję, 
kokį žodį tars Bažnyčios val
džia.

TAURAGĖJ STATO BE
KONO FABRIKĄ

Bekono fabriko darbai Tau
ragėj jau pradėti. Ligi rudens 
fabrikas turi būti baigtas. Be
koną dirbti šiam fabrike pra
dės spalių mėnesį. Jame per 
savaitę galės paskersti maž
daug po 2,000 kiaulių. “R.”

; nieko ypatinga nei skolų, nei ka nuo Franeijos, visų Eiro- 
karo atpildymo klausimais, j jM)a valstybių ir nuo viso pa- 

• Tik pasikeista mintimis apie saulio.
tuos ir kitus reikalus.

BROLIAI SUMUŠĖ BROLI

TOKYO ŽEMES DRE
BĖJIMAS

ATSISTATYDINO KATA 
LIKŲ VEIKIMO DI

REKTORIUS

DAR VIENAS KUNIGAS 
KENTĖTOJAS

TOKYO, Japonija, birž. 12. 
— Šį miestą ir apylinkes pa
lietė nedidis žemės drebėji
mas. ; ‘: •

Už teismo panieką teisėjas 
McGoorty 100 dolerių n ui įaudė 
Kratomųjų Vaizdų Operatorių 
unijos prezidentą Reynolds.

NELAIMES BULGARIJOJ

Iš Springfieldo praneša, 
kad įstatymų leidimo rūmuose 
nesama palankumo gelbėti 
Cook apskričiai išbristi iš fi
nansinio dumblo.

VARŠAVA, birž. 12. — Le
nkų sostinėje streikuoja gat- 
vekarių patarnautojai. Pakvie
sti streiklaužiai. Policija ko
voja streikininkus.

SOFIA, Bulgarija, birž. 11. 
— Vakar įvairias Bulgarijos 
dalis palietė nepaprasta vėt- • 
ra su griaustiniais ir lietumi, 

į 10 asmenų užmušė žaibai, gi 
15 asmenų nuskendo.CHICAGO IR APYLIN

KES. — Debesiuota; retkar-i --------------------
čiais gali būt lietaus; šilta. PLATINKITE “DRAUGĄ tt

Tauragės apskr., Kvėdarnos 
valse., Uosynės kaimo gyven
tojai broliai Jonas ir Kazys 
Urbonai gegužės 18 d. labai 
sumušė savo brolį Petrą Ur
boną ir kiek mažiau sumušė 
ir brolienę už tai, kad jie lei
džia gyvulius į bendras kaimo 
ganyklas (jie ganyti turi tei
sę).

Jaunuoliai, kur jūsų broliš
ka meilė! “2. P.”

ROMA, birž. 11. — Atsi
statydino Italijos Katalikų 
Veikimo dvasios direktorius 
monsign. Pizzardo, kurį kovo
jo fašistai.

- KONSEKRUOTAS VYS
KUPU

CINCTNNATI, O., birž. 11.
— Vietos Šv. Petro katedroje 
vakar konsekruotas vyskupu 
kun. U. J. Vehr. Naujas vys
kupas paskirtas Denver vys
kupijai.

Konsekravimo apeigas at
liko arkivyskupas J. T. McNi- 
cholas.

PETITNG, Kinija, birž. 12. 
— šiaurinėj Fukien provin
cijos daly komunistai plėšikai 
nužudė misionierių kunigą Ge- 
ser.

PREZIDENTAS HOOVER 
VIDURINĖSE VAKARŲ 

VALSTYBĖSE

WASHINGTON, birž. 11. 
— Ateinančią savaitę prezi
dentas Iloover aplabkys tris 
Mississippi klonio valstybes 
-v- Illinois, Indiana ir Ohio. 
Visur dalyvaus iškilmėse, sa
kys prakalbas. Ši prezidento 
kelionė turi daug politinio po
būdžio.

MANAGUA, Nikaragua, .bi
rž. 12. — Sukilėlių pašautas 
amerikietis marinas Įeit. E. 
Ross.

ISTANBUL, Turkija, birž. 
12. — Angofa apylinkėse ki
lusiam dėl lietaus potviny nu
skendo 30 žmonių.

PINIGŲ KURSAS

— u . I

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.86 
Franeijos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.91 
.Vokietijos 100 mrk 23.83 
Šveicarijos 100 frankų 19.27
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“DRAUGAS” I
Uelna kasdien, tiakyrus sekmadienius 

PRENUMERATOS KAINA: Metams — *<••, Pa-
Mt Metų — *3.60, Trims Mėnesiams — *!.••. Vienam 
Mtaeetal — 75o. Europoje — Metams *7.11. Pusei Me> 
tl _ Kopija ■••o.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų n<
■Ina, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlstundlama tam 
tikslai pašto šankių.

Redaktorius priima — nuo 11:11 Iki 11:11 pal

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalai

Skelbimai sekančiai dienai priimami Iki 5 
vai. po piet.

“DRAUGAS”

redaguoja dienraštį “Draugę” ir sėkmin
gai vadovauja lietuvių katalikų visuome
nei. 1921 m. grįžta į Kaunu, padeda įkurti 
Lietuvos Universitetų, o 1925 m. išrenkamas 
Lietuvos Universiteto Rektorium. Amerikon 
antru kartu atsilankė 1926 m., o mirus J. E.
Arkivyskupui Jurgiui Matulevičiui, 1927 

m. išrenkamas Marijonų Kongregacijos Va
dovu. 1928 m. atstovavo Lietuvos ir Ame
rikos lietuvius katalikus Tarptautiniame 
Eucharistiniame Kongrese Australijoj. 1930

NORI EKONOMINES KON
FERENCIJOS.

PRALENKĖ TELEGRAMĄ.

TECHNOLOGINIS NEDAR
BAS.

Tecfinologiniu nedarbu yra 
vadinamas nedarbas, kurį su
daro darbininkai paliuosuoti 
iš darbų įvedunt įvairias ma-

LITHUAN1AN DAILY FRIEND
Publlshed Daily, Bzcept Sunday.

■VBRCR1PTION8: One Tedr — |«.M. Blz 
$S.6t, Three Months — *>.*•, Ono Montk — Tie,

rinsėpo — One Tsss----- 17.11, Blz Months — 14.11
copy — .na.

▲dTtrtlslng ln “DRAUGAS" brlnps best resulte, 
Adveytlslnc rates on appllcation.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI

BRANGAUS SVEČIO SULAUKUS.

m., liepos 6 d., Popiežiaus puskyrimu, įšvęs- sinas* 
tas vyskupu rytų apeigomis ir paskirtas 
visų unitų Apaštališkuoju Vizitatorium.

Taipgi linksma šia proga yra pranešti, 
kad šiemet sukanka 40 metų, kai J. E.
Vyskupas Petras Būčys nepamainomai varo 
visuomenių j ir literatinį darbų. Gerbiamas 
Jubiliatas kaipo profesorius, visuomeninin
kas, pamokslininkas ir rašytojas ir daba? 
jau vyskupas daug nusipelnė ne tik Bažny-L
čiai, bet ir visai mūsų tautai, labai plačiai. , . . .......
įr dideliu uolumu dirbdamas jos kultūros. ’ ... ,

. , m • i • i , x - i mai daug darbininkų paliekadarbų. Tai brangios sukaktuves, kurias' , , — . . ,
Chicagos lietuviai rengiasi paminėti birže- Į ^eC i”0 °gfnis
Uo 17 d., Stevens viešbutyje. Tat, J. E.'?wlarba’' V,8gl 'vedam,» ma- 

, ,, , .... . x i x u fšmu negalima smerkti. Nesvyskupo Petro pasitikimo puota kartu busi. . .

Technologinio nedarbo klau 
sinių nuodugniai tyrinėjo Chi
cago Universiteto profesorius 
P. II. Douglas ir tos pačios 
įstaigos mokytojas A. Direc- 
tor. Apie tai jiedu parašė ir 
išleido veikalų vardu “Nedar
bo Problemos”.

Savo veikale jiedu sako 
jog mašinų išradimai, jų ge-

ir alkio retežiais tik dėlto, 
kad geruosius laikus turėtų 
neskaitlingus komunistų ir jų 
sekėjų būrys.

Iš Helsinkiu praneša, jog 
įvairiose Suomijos bažnyčio
se paskelbtos specialinės pa
maldos už kankinamus Rusi
jos ribose gyvenančius suo
mius su jų šeimynomis.

Patirta, kad suomiai suima 
mi ir ištremiami j Sibelijų ar 
kur kitur dirbti sunkiuosius 
darbus.

Helsinkiuose gauta

Visam pasauly ekonominė 
padėtis neina geryn. Tarp-, 
tautinė Prekybos Rūmų kon- j 
ferenciju W»sliingtone nesu-! 
rado priemonių pagerinti eko
nominę padėtį. Taip pat nie
ko svarbaus neatliko nei T. 
Sujungus taryba, nei kiti su
važiavimai. Kaip Europoje, 
taip ir Amerikoje didelis ne
darbas. Sustojus prekyba ir
gamyba. Ten ir kitur daugį 
dirbtuvių stovi uždarytos. I

Į tai visa atsižvelgus, Ame-Į 
likos J. Valstybių prezidentas 
Uoover raginamas imtis ini-vienos

suomės moteriškės laiškas iš ciatyvos ir sušaukti tarptau 
Krasnojarsko, Siberijoj, kur
jos vyras ištremtas.

Ta moteriškė rašo, kad
kuomet jos vyras buvo ištrem 
tas, vienų naktį jos pirkelėn 
Įsilaužė bolševikų agentai, 
jų su septyniais vaikais pa

Atvaizde parodoma žynius
tinę ekonominę konferencijų? lakunas l<aP- blank M. 
Antai Amerikos Legijono vy-JIawks’kuriam orlaiviu išskii- 
riausioji valdyba formaliai ra- dus I.ordono Į Berlynu 
gina prezidentų tuomi klausi-. mv-ub u) pr.". u 
mu tuojaus imtis atatinkamu''a^11 Londono j Berlynu 

! pasiųsta ir telegramas. Peržygių.

jau savaitė praėjo, kai J. E. Vysku
pas Petras Pranciškus Būčys, Marijonų 
Kongregacijos Generolas, lankosi pas mus 
Amerikoje. Kaip vakar buvo pranešta, J. 
E. Vyskupas Petras jau spėjo aplankyti A- 
paštališkųjį Pasiuntinį Vašingtone, Hartfordo 
vyskupų, nupirktųjų Lietuvių Kolegijai vie
tų ir keletu lietuvių parapijų rytuose. Vi
sur yra laukiamas, visur maloniai pasitin
kamas. , . ,

Nekantriai laukėme .Vyskupo Petro ir 
mes, Chicagos lietuviai, nes mums jis lyg 
dar yra artimesnis, mat J. E. su mumis dau
giau yra gyvenęs, daugiau mums dirbęs. Ir 
šiandien tų brangų svečių jau turime savo 
tarpe. Džiaugiamės ir didžiuojamės tuomi! 
Ir kaip nesidžiaugti. Juk mūsų vaizduotėje 
dar ir šiandien gyvai tebestovi Jo moksliš
kos, bet visiems suprantamos paskaitos, pra
kalbos, Jo pamokslai kaipo misionieriaus ir 
klebono, Jo rimti raštai kaipo dienraščio 
“Draugo” redaktoriaus, Jo neklaidingi ir 
lemianti idėjinių mūsų organizacijų bei 
visokių draugijų seimuose bei šiaip jau su
sirinkimuose patarimai. Mes įvertinome ir 
branginome Jį, kaipo savo vadų, gailėjo
mės Jo netekę, o šiandien vėl džiaugiamės 
bent trumpam laikui turėdami savo sve

čiu ^e tik jau kaipo kunigų, profesorių, 
laikraštininkų, mokslininkų ir veikėjų, bet 
kaipo vyskupų, taip atsakomingai ir aukš
tai misijai Popiežiaus paskirtų.

J. E. Vyskupas Petras pirmų kartų 
pas mus atvažiavo 1916 m., lapkričio 3 d. 

Apsigyveno Chicagoje, Marijonų vienuoly
ne. 1917 m. ima redaguoti “Draugų”. Ski
riamas klebonu į Slieboygan, Wis., paskiau

ir Jo 40 m. nenuilstamo visuomeninio ir li-l*^8 darbininkus iš darbo pa ėmė į geležinkelio stotį ir ten
, *. . , . , ,x • • • •• m .huosuoja tik laikinai. Laiku! -»-»-=• -«-* - • •teratinio darbo sukaktuvių panunejnnas. lai' J
dienai ir dienraštis “Draugas” duos dau
giau medžiagos apie tų svarbų įvykį.

Tuo tarpu kuonuoširdžiausia sveikina
me pas mus šiandien atvykusį brangų sve
čių — J. E. Vyskupų Petrų!

PASTABELES.

bėgant tos mašinos teikia dar
bo dar didesniam darbininkų 
skaičiui. Vadinasi, ilga tech- 

'nologinė pažanga sumažina ne 
darbų.

Anot Douglas ir Director, 
mašinomis pašalinti iš darbų 
darbininkai, imant aplamai,

aklai uždarė Į vienų, prekių 
vagonų, kuriame jau buvo 
daugiau tokių pat nelaimingų 
moterų.

Vienuolika dienų ir naktų 
jų neišleista iš to vagono, kol 
pristatyta į Krasnojarsku. Ne
duota maisto, nei pakankamai 
vandens. Vagone buvo nepa-

Vienatinis Amerikos katalikų dienraš
tis, leidžiamas anglų kalba, “Catliolic Daily

tnri laukti 2 mėnesiu ligi 2' kenčiamas nešvarumas. Kelio-
metų, kol suranda sau nau- nė.įe mirę keli jos vaikai. 

Krasnojarske gi jinai su

Bet prezidentas yra ncpa- Į 
lankus tokiai konferencijai, i 
Nurodo, kad Europoje šiuoini 
klausimu daug dirbama ir &iani^ 
reikia laukti, kas ten bus nu
veikta. Antras dalykas — Eu
ropa toli daugiau kenčia nuo 
ekonominio slėgimo, negu A- 
merika, tad Europos pareiga 
pirmiausia šį klausinių spręsti.
Jei kaip Amerika paskiau 
prisidėsianti prie to reikalo.

Vadinasi, nenorima pripa
žinti, kad šioj šaly gyvuotų

|2 vai. ir 57 minutas llawks 
pasiekė Berlynu, keliom mi- 
nutoni p/uL'hkdnnu'.s tcle- 

Tuo būdu Ha . ks . u- 
mušė visų orlaivių greitumo 
rekordų.

Tribūne”, įdėjo didelį ir gražų J. E. y yS_ darbu8 pačiose vieto
ki! po Petro Bučio atvaizdų ir prie to didelį įse Kur dirbę, arba kur kitur. < j^u.p|aj8 vaikais ir kitomis 'blogi laikai, nors milionai 

moterimis patalpintos į bara- į darbininkų neturi darbo ir jųstraipsnį, aprašant Vyskupo nuopelnus! Nežiūrint to; sako jiedu, tas 
Bažnyčiai ir Jam paskirtos misijos reikš-!perversmas darbininkų tarpe 
įnę ir svarbų. Laikraštyje stipriai pabrėžia- sukelia datįg nemaionumų, 
ma J. E. Vyskupo Petro lietuvybė. Reiš- daug kratomų ir socialės 
kia, Vyskupo Petro atsilankymas mūsų tau- neteisybės.
tos vardų plačiai išgarsins Amerikos kata- Tai visa tupėtų būt itųisyti- 
likų tarpe. Mat, viso pasaulio katalikų spau- na. Kad to jpvėnguš, pirmoje 
da labai daug reikšmės priduoda tam dar- vietoje darbifiinkai turėtų būt 
bui, kuris Popiežiaus uždėta ant mūsų tau- apdrausti nup nedarbo,, ty. ne- 
tiečio J. E. Vyskupo Petro pečių. darbo metu gurėtų būt jiems

-------------- mokamas atitinkamas atlygi
nimas. Tuo būdu būtų suma
žinti vargai ir kentėjimai.

IS VERGIJOS ŠALIES.

kų, kurio sienos ir stogas pa
sirodė skylėti. Tenai iš alkio 
ir nepakenčiamo oro kiti vai
kai susirgę. Nebuvę kam jų 
slaugyti, nes jinai su kitomis 
moterimis turėjus dirbti ap
link barakus.

Apie tai liūdija ir iš Kras
nojarsko pabėgę trys suomiai

šeimynos alksta. Tai pripa
žįsta katalikų vyskupai. Ka
talikų organizacijų gailestin
gumo darbai šiandie veditmi 
tokia didelė plotme, ko nebūta 
šios šalies istorijoj. Nebesus
pėjamą sudaryti reikalingų 
fondų bedarbių ir jų šeimynų 
šelpimui.

... . v . „ •• Nestebetina tad jei prezi-vaikmai. Jie gryzo i Suomijų. , . „ , .. .T .. . , jdentas raginamas sušaukti, irPaaiškėjo, jog praeitame mėnesyje Lie
tuva vedė derybas su lenkais dėl pasirašytos 
1928 m. sutarties dėl administracijos linijos, 
kurių lenkai sulaužė. Bet iš tų derybų nieko
gero neišėjo. Nė viena pusė nenusileido, dėl to į -------------
ginčas vėl grųžinamas Tautų Sųjungai. Len-1 Šiandie baisios vergijos ša
kai bijų viešumos ir dėl to nenorį įsileisti ko- lis yra bolševikų valdoma 
misijon pašalinių atstovų. Taigi, dar kartų į. Rusija. Tenai dešimtys milio- 
sitikinta, kad su lenkais jokių tiesioginių de-nU žmonių velka baisių ver- 
rybų negalima vesti, kol jie neatitaisys Lie-' giM. Visi subraklinti skurdo 
tuvai padarytos skriaudos.

Ir jie į Krasnojarsku buvo' 
vežami keliolikų parų, neduo
ta ganėtinai kadir duonos 
ir vandens. \

Štai kentėjimai ne tūkstan
čių, bet milionų žmonių, ku
rių vardu raudonieji engėjai 
Rusi jų valdo.

Akstinas.

tai kuoveikiau, tarptautinę e- 
konominę konferencijų.

VATIKANO MIESTE KRAU
TUVE.

Žiniomis iš Romos, Vatika
no Mieste, kurs skaito apie 
500 gyventojų, kuriama, taip

vienas iš didesnių miestų, vadinamas Mariaūk 
į Waukegan, 111. Nuo 1918 iki 1921 m. vėl j poliu. Bet štai, šiais metais lietuviai katalikai

■M

-------------- (susilaukė Marianipolio Amerikoje! Marijonu
Kas iš mūsų nežinome, jog Lietuvoje yra ' Kongregacijos nupirktoji lietuvių kolegijai 

vieta, Tliompson, Conn., pavadinta gražiu

kaip Lietuvos Mariampolis yra didelis švie
timo ir kultūros centras, taip Amerikos Ma- 
riampolis bus mūsų, amerikiečių lietuvių kul- 

vardtt “Mariampolis”. Netenka abejoti, jog ' tūriniu centru.

sakant, departmentinė krautu
vė, kurioje bus parduodama 
įvairiausios reikalingos pre
kes ir tai pigiau, negu Romos 
krautuvėse. Tečiaus kuriama, 
krautuve galės naudotis tik 
vieni Vatikano Miesto gyven
tojai.

Krautuvė kasdien bus ati
daryta nuo ryto ligi vųkaro 
ir bus parduodama mėsa, žu
vys, duona, vaisiai, daržovės 
ir įvairiausi kiti valgomieji 
produktai.

Į šių kfoutttvę daug vaisių * * 
ir daržovių bus pristatoma iš 
Šventojo Tėvo vasarnamio 
Castelgandolfo. Tenai yra di
deli sodnai ir daržai, kur t 
daug visko auginama.

Be to, šioje krautuvėje bus 
parduodamos avalinės, marš
kiniai ir drabužiai, taip pat 
kojinės ir kitokios smulkme
nos.

Kunigai galės užsisakyti 
kasokus (sutanas) ir skry
bėlės. Užsisukusiems tai visa 
bus parūpinta.

Ši krautuvė bus žinoma 
vardu “Annona”, ty. “Mais
to rūmai”. Specialiai pastaty
ti patarnauti Vatikano Mies
to gyventojams.

K. Rivera.

NoveM.
(Laisvai vertė K. B.).

(Tųsa)
Jiems buvo priimtina ir visa katali

kybė. Tiesa, dar teko atremti neva prie- 
kaištėlį dėl išpažinties ir paaiškinti, jog 
kunigo nuodėmė, o gal tik tariamoji nuo
dėmė, protingo tikinčiojo negali atstum
ti nuo tikėjimo.

Pabaigus man kalbėti, iš vienos ir 
kitos kertės pasigirdo juokai, kuliniai ro
dė pirštais į dar ant narų tebestovintį ir 

tebesimaunantį... vienų mūsų kompani- 
jonų, kuris ligi šiol, pasirodo, buvo jų 
dvasios vadas ir aiškino jiems kunigų “iš 
misiąs”. IšgiTdęs mano išvedžiojimus, jis 
labai nepatogioj pozoj sustingo ir išpūtęs
akis žiūrėjo į mane.

— Žiūrėkit sinjoro, — juokėsi jo kai
mynai, — o jis visai kitaip kalbėjo jis

sakė, kad nieko nėra: Dievo, nė velnio...
— Nesijuokit vyručiai, kiekvienas 

jaunas žmogus, ypač kuris turi gyvesnį 
protų, pergyvena abejonių laikotarpį, ir aš 
4-toj, 5-toj klasėj labai abejojau, o da
bar man tik juokai iš visos tos “išmin
ties”. Ir jam ateis laikas, kada vėl pra
dės tikėti, tik žinoma, jei jis stengsis pas 
protingų geros valios žmogų tas abejo
nes išblaškyti. Žiūrėkit, juk jis subrendo 
į vyrus, protauja, o apie tikėjimų tik tiek 
žino, kiek jį vaikų išmokino. Kas užteko 
vaikui, negali užtekti vyrui, dėl to ir ti
kėjimas pradeda atrodyti vaikiškas ir at
siranda abejonių — stengiausi neatstum
ti ir jauno bedievio. O jis, patenkintus, 
kad neliko “viešosios oponijos” pajuo
kos objektu, pabaigė tvarkyti savo nak
ties “tualetų” ir susimųstęs atsigulė. 
Ryt vakare ir jis atsiklaups prie savo 
narų ir, kas jį žino, gal kartais ir nc- 
nuduotai melsis.

Kitų dienų per pietus kaliniai mane 
ragino valgyti ir, rodydami man didžiau
sių užuojautų, sušveisdavo mano porcijų,

prie kurios aš vis dar negulėjau pripras- ( kad jau antra para buvau nieko nevalgęs, 
ti... Pietų tačiau man vienam buvo per daug.

Po piet rašiau prokurorui skundų už 
kalinimų ir neleidimų pristatyti maisto. 
Pas pečių pakilo triukšmas. Atsigrįžau. 
Ant suolo pasitiesę vienų vaikinų, kiti 
jam statė “bankas”, tai reiškia pasirin
kę minkščiausių jo kūne vietų, negailes
tingai plakė, o jis, suprantama, ta pro
ga stengėsi “sukurti” minorinių ir ma- 
jorinių akordų.

, — Kų jūs jam darot? — užsipuoliau.
— O kam jums rašant jis šviesų už

stoja, — paaišknio su pasididžiavimu vie
nas tipas, norėdamas pabrėžti, kaip jam 
rūpi mano reikalai.

— Paleidot, niekas man rušyti ne
kliudo. — Sugrįžau prie savo skundo, bet 
bebaigiant rašyti atsidarė durys ir įėjo 
sargas su pažįstama pintine, lzabelietės 
iškovojo mums pietus ir mano skundo da
lis savaime atpuolė.

Pradėjau valgyti ir kai kų siūliau ki
tiems. Bet jie kits kitų draudė ir nieko 
nenorėjo iš manęs priimti: jie manė,

Palikau vienų pusėtinų blynų su uogomis.
Kaliniams tai ne retas, tai bemaž visai 
neprieinamas skanėstas, bet išdalinti jį 
vienuolikai žmonių — neįmanoma. Pa
siūliau loterijų. Ant vieno bilieto užra
šiau “blynas”, o kiti buvo tušti. Kaliniai __ __
iš eilės traukė bilietus ir vieno akys nė- I paskutinis.
paprastai nušvito — jis ištraukė blynų. 
Kiti irgi juokėsi, juk vis tai pramoga jų 
nežmoniškai nuobodžiame gyvenime.

Vakare mes vėl susėdę ant stalo pa
sakojam istorijas ir pasakas. Prieš gulant 
padariau dar mažutę pastalių:

— Bet vyrai, mes poterių nekalbam. 
— ir atsiklaupiau ties savo narais. Mū
sų kameroje užviešpatavo girtina tyla. 
Kaliniai jauni kriminalistai suklaupę ties 
savo narais meldėsi; aš tikiu, kad jie 
meldėsi. Ir evangelikas Ericlias atsiklau
pė ir paslėpė veidų delnuose. Tų vakarų 
aš meldžiausi, kaip retai tesinieldžiau. 
Taip meldžiausi gul tik tų dienų, kui įs
tojai! seminarijon ir kai buvau iš jos pa-

šalintas. Tik toji malda buvo ne pasiau
kojimo aktas, ne apvilto sudaužyto ide
alizmo paaukojimas. Tam, kuris vienas 
tegali neleisti jum subyrėti, tai buvo ti
kra to žodžio prasme “gratiarum aktio”. 
Aš jau gulėjau savo naruose, o kelios su
linkusios liesos figūros vis dar tebesimel- 
dė, ir niekas nedrįso kalbėti iki pakilo

Kalėjimas man paliko neišdildomų įs-« 
pūdžįų prisiminus Lope de Vegos gat
vę, pro mano akis praslenka ilga filmą, 
kurios negali suimti trumpų atsiminimų 
rėmeliuose. Mane buvo aplankęs mano 
seminarijos draugas, dabar kalėjimo ka
pelionas. Pernai seminarijoje jie buvo de
kanu, o aš obersenjoru. Jam sergant, ar 
šiaip negalint, aš jį pavaduodavau ir “vai 
džiau” seminarijų. Dubar jis buvo kape
lionas, o aš paprastas kalinys, jam įei
nant išsirikiavęs kriminalistų eilėje. Bet 
mes senoviškai paspaudėm kits kitam 
rankų ir mūsų širdys po senovei plako 
tuo pačiu taktu: Omnia instaurare in

Christol (Bus daugiau)
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LIETUVIAI AMERIKOJE
ROCKFORD, IL
Parapijos piknikas.

Birželio 14 <1., sekmadieni, 
įvyksta šv. Petro ir Povilo 
parapijos darže parapijos pik
nikas. Laukiama daug sve
čių, nes tai pirmas piknikas 
tame darže. Jis bus įdomus. 
Daug įvairių dalykų teks pa
matyti ir galima bus savo lai
mę išbandyti. Bus gražių da-
ii i • • • i • i.^^

piknikierės smarkiai 

kad vėsumas nesužnybti}

Mokykloj mokslas baigiasi 
birž. 12 d. šv. Mišiomis baž
nyčioje.

Raporteris.

d., Alex Petrauskas baigė 
Notre Daine universitete Elec- 
trieal engenering course, cum 
Įaudė. Sveikiname Alekų.

X P lės Mikolaitė ir Pet-j 
kiūtė baigė šv. Kazimiero Se
serų Akademijų birželio 11 d. 
Sveikiname.

CICERO, ILL
Radio A. Z.

X Seštad., birželio 13 d., i 
lykų laimėti ir tai, kas svar- šv. Antano bažnyčioje apvaik- 
biausiai, pigiai. Parapijos ko- ščiojama metinė parap. Šven- 
mitetai jau rengiasi. Laimėji- to Antano šventė.
mo tikietų plinta visose Rock- ■ Ryto šv. Mišios prasidės 5 . 
fordo dalyse. Kas nepasisku- vai. ir bus laikomos kas va-; J*e8ahroa, 
bins jų įsigyti, turės galėtis, landų iki 10 vai.
praleidęs progų pelnyti.

Visi ir visus į pikniką! 
Dievo Kūno Oktava.

I Suma bus 10 vai. prie įsta
tyto Šv. Sakramento.

J Po sumos bus pamokslas ir

Draugija Lietuvos Kareivių 
išvažiavimą turės šį nedėklie- 
nį, 14 d. birž. Vieta Kamp. 
Bemis. Išvažiavimas turėjo 
būti pereitų nedėlių, bet- lie- 

i tus neleido. Tad šių nedėlių' 
gal lietaus nebus. O jeigu, ant 
nelaimės, litų, tai išvažiavi
mas vistiek bus, nes p. An- 
gliekas sako, jog ilgiau lauk- 

midus surugs.
Jeigu litų, visi susirinkite 

p. Lukštienės svetainėn.
Komitetas.

ėjo visi, kurie buvo priruošti 
pirmųjai šv. Komunijai. Po 
jų sekė mažos mergaitės neš
damos rankose gėlės, o po 
jų ėjo mergaitės gražiais, bal
tais rūbais.

G,erb. kun. Mikaitis laikė 
jų inteneija Šv. Mišias. Po 
mišių išdalinta Komunija. 
Prie altorio lydėjo tie patys 
vaikučiai ir mergaitės, kurie 
į bažnyčių įvedė. Tas darė la
bai didelį įspūdį.

Per Dievo Kūno Oktavų nuo (šv. Antano relikvijos adora- 
birž. 4 d. įvyksta gražios pa- i cija.
maldos Šv. Petro ir Povilo i Šeštadienio vakare bus iš- 
b’ažnyčioje. kilmingos Misijų — Novenos

Misijonierius Tėvas A. Pe- | užbaigimas mišparais ir pa- 
trauskas kas vakaras sako pa-' mokslu, kurį sakys J. E. vysk. IQjvokatas 
mokslų, toliaus eina kitos pa- P. Būčys. Paskui proceiija, 

atlaidi} suteikimas ir misijų 
Novenos užbaigimo pamokslas, 
kurį sakys tėvas Augustinas 
Dirvelė ir Šv. Antano relikvi-

maldos. Jos baigsis penktadie
nį, birž. 12 d.

Sekmdienį, birž. 7 d., per 
sumų įvyko iškilminga Dievo
Kūno procesija. Jų puošė gra jos adoracija.

Kurie norite pasinaudoti 
jubilėjaus atlaidais šv. Anta
no, važiuokite birželio 13 d. 
į Cicero — Šv. Antano bažny-

žiai sutvarkytos mokyklos au
klėtinių eilės.

Mišias celebravo misijonie
rius, Tėvas Petrauskas. Proce
sijoje jam draugavo vietinis įčią.
klebonas. Be didžiojo altoriaus Į Penktadienyje po pietų ir 
Šv. Kazimiero Seserys gražiai vakare, t. y. birželio 12 d., bus
išpuošė keturis kitus altorius. 
Visa procesija gražiai nusise
kė.

Tik lytus sutrukdė bailes
nius ateiti bažnyčion į pamal
das.

Nelaimingas Įvykis.
Birželio 2 d., Blackhawk 

parke rastas nušautas lietuvis 
Št. Misevičius. Spėjama, kad 
greičiausiai pats nusišovė,

klausoma išpažinčių.
X A. a. Agnieškos Gečie

nės laidotuvės bus šį rytų 
8:30 vai., Šv. Antano bažny
čioje.

Mūsų radio stotis reiškia 
gilios užuojautos Gėčių šei
mai dėl mirties jų geros mo
tinėlės.

X Birželio 19 d. (penkta- 
jdienio vakare) po pamaldų,l’------ .---

perdaug nugirdytas. Nugaben- parap. salėj bus svarbus jsusi-
[tas ligoninėn,gyveno dar apie
dvi dienas, bet nuovokos pil
iai neatgavo.

Gaila vyro. Jis jau buvo be
sirengęs, kaip teko nugirstų 
gražiai sutvarkyti savo gyve- 
iimų,bet nesuspėjo.

Atsitolinimas nuo tikėjimo, 
iraugavimas “linksmųjų kom 
Minijoje” ir perdažnas var- 
ojimas alkoolio, o gal ir kt- 
;okios priežastys privedė prie 
;os nelaimės.

Skaudžiai tai atjautė liku
sieji broliai ir kiti giminės.

jų, Ignas ir Juozas, yra 
nzmieriai, o jų moterys Ade- 
ė Misevičienė, Juozienė ir A- 
įiele Misevičienė, Ignienė, y- 
•a geros darbuotojos ir Šv. 
’etro ir Povilo parapijos ir
nokyklos rėmėjos.

Visi jie rūpinosi velionį su
darkyti, bet pašalinės viso- 
cios “draugystės” vedė jį iš 
markos ir darė nelaimingu, 
lug panašių yra Rockforde. 

lalima spėti, kad tokių ne- 
aimių, kokia ištiko velionį st.
Jisevičių, bus ir daugiau. 

Piknikas.
Birželio 9 d. Blackhawk 

>nrke turėjo piknikų šv. Pet- 
o ir Povilo parap. mokykla, 
’ikniko linksmumų kiek-ne- 
:iek suardė šaltas, vėjuotas o- 
as.
Bet užtat piknikieriai ir

rinkimas visų prapertierių, 
biznierių ir profesionalų.

X Sekmadienyje, birželio 7

Šiandie, t. y. penktadienis 
svarbi ir brangi p. L. W. 
Kizui diena: keletu metų triu 
sas mokyklose nenuėjo nie
kais. Šiandie jaunas mūsų 
Kizas gauna diplomų kaipo

Smagu susilaukus 

profesionalo.

Laimingos ateities.

naujo

PHILADELPHIA, PA.
Pirmoji Komunija.

Gegužės 30 d. Šv. Kazimiero 
parapijos mokyklos vaikučių 
ir mergaičių įvyko pirmoji 
šv. Komunija.

Pasidėkojant seserims Ka
zimierietėms, vaikučiai ir mer 
gaitės buvo gražiai prirengti, 
kas stebino visus parapijo
mis, nes pirma sykį matyta 
taip graži eisena prie Dievo 
stalo.

Įeinant jiems į bažnyčių, 
prie didžiųjų durų vaikučius 
pasitiko visų mylimas gerb. 
kunigas vikaras V. Mikaitis, 
kuris nuvedė iki pat didžiojo 
altoriaus. Priešakyje ėjo ma
žesnės klesės vaikučiai, gra- 

papuošti, paskui juosV r •ziai

Svarbi Žinia
Iš priežasties susmukimo didmiestyje Foreman 

State ir National bankų, kurių turtas buvo sudėtas į 
didelius blizgančius, gražius murus ir keletos jiems pri
gulinčių kitų bankų praeitam paaedėlyj, taipgi iš prie
žasties užsidarymo praeitam utarninke Bain bankų, 
kurie neprigulėjo prie Clearing House Association, daug 
musų lietuvių išsigando, nes nekurie turėjo pasidėję 
savo pinigus, o dabar jų greitai gauti negali. Todėl, iš
sigandę, pradėjo traukti pinigus iš visų kitų geresnių 
bankų, ir taipgi nekuris būrys lietuvių ištraukė pini
gus ir iš musų banko praeitam utarninke.

Tad galime jiems pareikšti, kad jeigu sugrąžinsi
te ištrauktus pinigus nevėliau kaip iki 15-tos dienos 
birželio, tai gausite pilną nuošimtį.

Su pagarba,

JOSEPH J. ELIAS, Pres.

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street
Ohicago, Illinois

Kurie tik matė iškilme, ge- 
rėjos tokia gražia tvarka. 
Sakė, tai pirmų sykį šv. Kazi
miero parapijoj suruošta taip 
įspūdinga pirmoji vaikų ko
munija. Ačiū už tai seserims 
Kazimierietėms.

Paskui kun. Mikaitis atnau
jino krikšto priesaikų ir pa
sakė tam tikrų, pritaikytų 
vaikučiams ir tėveliams pa
mokslų, per kurį nevienas iš
riedėjo gaili ašarėlė.

Dėkingi ir vaikučiai ir jų 
tėveliai kaip seserims, taip

ir kun. V. Mikaičiui.

Mastaitis Elizabeth.

Šv. Kazimiero kapinių surink 
ta $25.52.

Nutarta važiuoti į Labdary
bės Centro piknikų, kuris į- 
vyks birželio 14 d. Labdary
bės ūkyje. Trokas išeis 8 arba 
8:30 vai. ryto nuo parapijos 
svetainės. Norintieji važiuoti 
susirinkite prie parapijos sve
tainės ne vėliau 8:30. j

Kurie nesuspėsite važiuoti 
itroku, tai atvažiuokite auto- 
Įmobiliais ir pamatykite, ko- 
ikioj gražioj vietoj bus pasta
tyta našlaitnainis ir sene- 

Jiams prieglauda. Taipgi bus 
atidarytas restoranas kuriame 
šeimininkės pavaišins gardu
mynais visus Chicągos ir apie- 
linkės lietuvius.

Visus nuoširdžiai prašome

į Labdarybės Centro piknikų. 

Įžanga visiems veltui.

10 Kuopos Komisija.

Kapinių lankymo dienoj, ant 
šv. Kazimiero kapinių susirin
ko aukų sekančiai:

Joana Močiutė ................ $4.5*
Joana Kiaurakutė........... 3.49
Marie Toth   3.31
Darata Bagdonaitė .... 2.'3l 
Elzbieta Gudziunaitė .. 2.21
N. N. No. 10.......................2.06
Ona Zubaitė ...........(... 1.89
V. Višniauskaitė ........... 1.66
Stef. Gudziunaitė ........... 1.64
Eugenija Radavičiutė .. 0.96
Zofija Vaičiūtė ............. 0.70
G. Petukaitė .................... 0.40
Vlad. Galdikaitė..................0.20
L. Stanevičiūtė ................ 0.14

Viso ........................ $25.52

Širdingai ačiū visoms rin 
kikėms už pasidarbavimų, to 
kioj lietingoj, šaltoj dienoj.

Komisija:
A. Žitkevičius,
D. Gudžiūnas.

Paskutiniais statistikos da
viniais, natūralūs Japonijo< 
gyventojų prieauglis sudaro 
123,140 žmonių per mėnesį, t. 
y. kasdien Japonijos gyvento
jų skaičius padidėja 3 pilie 
čiais.

Del to japonų tauta spar
čiai auga. 1S80 metais .Tapo 
nija turėjo 25 milijonus gv 
ventojų, 1905 m. — 50 mil., o 
šiuo metu Japonijoj jau yra 
70 milijonų žmonių, t. y. be
veik triskart daugiau negu 
prieš 50 metų.
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I Pranešimas

WEST PUILMAN, ILL
Labd. Sąj. 10 kp. darbuotė.
Kapinių Dienoj aukų ant

DR.A. J. BERTASH
Perkėlė savo ofisų po num.

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

Taipgi permainė telefonų. 
NAUJAS TELEFONAS

Boulevard 5914 arba 5913
Vai.: 1—3 po pietų 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 telefonų. 
NAUJAS TELEFONAS

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

Nedėlioj pagal sutarti.
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Lietuviu Valanda
Cr

-------- Iš Galingos --------

WBBM Radio Stoties

Ateinantį
Sekmadienį

TARP 2-3 VA-
LANDOS DIENĄ

1

Sekmadienyje (tarp 2 ir 3) užsisukit savo radio ant 
WBBM radio stoties (770 Kilocykles) ir išklaifsykite gražų 
Lietuvių Radio Valandos programą.

1. P-ni M. Janušauskienė
2. Jonas Romanas
3. Žinios, kvartetas, duetai ir kitokie

įvairumai
4. Kalbės Iškalbingumo konteste laimė jęs

mokinys.

šiuos Radio Koncertus Ruošia:

The Peoples Fumiture Co.

IR

Dienraštis “Draugas”
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Chieago Heights, Illinois Švento Kazimiero Parapijos
PIKNIKAS t:)l

II*

Ii'

k

Musu Parapijos Pikinkas Vytauto Parke įvyks
Sekmadienyje, Birželio-june 14 D., 1931 M.

Vytautos Parkas randasi arti Švento Kazimiero Kapiniu

C H I C A G O
IS L. V. 4 KP. DARBUOTĖS

L. Vyčių 4 kuopos sus-mas 
įvyko birželio 4, vakare. Ati
darytas malda.

Pirm. Šaltimieras patiekė 
raportų apie serijas baseboli- 
ninkų naudai. Serijos pada
ryta. Raportas priimtas.

Paskui kalbėta kas link L. 
V. Dienos liepos 4 d. Mūsų 
kuopa rengiasi ir ženkliu
kai įduoti p-lei Zdanevičiutei 
pardavinėti po 25c.
Apskričio sus-mas birželio 10.

Paskui buvo išrinkta atsto
vai į Apskričio sus-mų, ku
ris bus So. Chieago, Šv. Juo
zapo parap. svet., 88 ir Sagi- 
naw avė. Išrinkti p-lė Zdane- 
vičiutė, A. Vardauskas, P. Šal 
timieras.

Mergaičių Baseball.
Mūsų kuopos mergaitės lošė 

su West Side mergaitėm ir 
mūsiškės laimėjo. Tai buvo 
birželio 5 d.

Valio mūsų mergaitėms! Ne
pasiduokite!

Vaikinų Baseball.
Vaikinai turėjo lošti birže

lio 7 d., 1 vai. po pietų, bet 
lietus viskų sugadino. Butų lo- 
šę su So. Chieago.

P. Savickas, Apskr. Lygos

DOVANOS: $25 00. $15-00 it $10-00

(lepiausia orkestrą šokiams, šoks maži, jauni ir žili. Visi dainuos “Ant Marių krašto..” Bu
dose įvairiausių daiktų. Kas tik ko norės, galės rasti ir gauti. Pradžia 10:00 vai. ryte. Tikietas 

oO centų. Musų Brolius Lietuvius Į savo parapijos piknikų nuoširdžiai kviečiame.
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KLEBONAS IR KOMITETAI.

pirm. išdavė raportų, kad pir
mas Apskr. “traek meet’’ 
bus rugp. 16, McKinlev parke.

Kuopos atletikos mėgėjai 
prašomi susirinkti birželio 1G 
d. Į Lomeli Sąuare Parkų, 51 
St. & Wood St. M r. Bohack 
mielu noru mums patarnaus. 

Parapijos piknikas. 
Ateinantį sek., birželio 14 

d., įvyksta mūsų parapijos 
piknikas, Bergman’s darže. 
Kviesta ir Vyčiai dirbti. Pri
žadėta važiuoti “in eorpo- 
re ’

Krikštynos.
Birželio 7 d. įvyko krikšlv- 

nos mus kp. tymo manegerio 
sūnaus. Pakrikštyta Robertas 
— Antanas. Kūmais buvo p. 
Pikelienė ir Martinionis. Bau 
kietė dalyvavo visi baseboli- 
“inkai ir visa valdyba.

Slovakų bankietas.
Birželio G d. įvyko svetim

taučių bankietas ir šokiai. 
Mat mūsų mergaitės lošė base
ball su jų tymu. Bankete 
kalbėjo kp. pirm. P. Šaltimie
ras. Reiškė linkėjimus jų kuo
pai, kuri laimėjo basketball 
sidabrinį vazų.

Tai matote, kaip mes iš an
ksto ruošiamės prie tos dide
lės iškilmės.

Business. Sus-mas.
.Šis sus-mas įvyks birželio

18 d., tuojau po 
Visi nariai kviečiami atsilan
kyti, nes bus renkama darbi
ninkai Apskričio piknikui. 
Tikietų yra jau paskleista. 
Pikniko tikietus platina p. 
Vardauskas.

Vyčių Karvelėlis.

Poni B. Ambrozienė, M. S., skatina ir kitų kp. korespon-Į X Vėlių šeimyna važiuoja! SMAGIAI ATOSTOGAUJA.
1-mos kps. nutarimų rust. geg.|dentes rašyti. Gerai, sesutės, į Lietuvą. Į _________ _
27 d. susilaukė gražia, sveikų Į sekite 1 kuopų kurioj veikia
dukrelę. Poni Ambrozienė ran moterų būrys vien idėjiniais
dusi šv. Kryžiaus ligoninėje, j tikslais ir kurioms lietuvaičių 

pamaldų i* *''• sveikina PP- Ani-jgerovė ir apšvieta, parupo 1G
brozus su nauja dukrele, ku- metų atgal, ne tik šiais

BRIDGEPORT.

Mot. Sų-gos 1-nios kps, “so-, 
cial” susirinkimas Įvyko bir
želio 2 d. Begalo jaukiai pra
leista vakaras. Sųjungietes 
vaišino namie keptomis “pone

ria krikštys Berniee Genevie- 
ve.

Kuopa nusiuntė gėlių p. 
Ambrozienei. Taipgi jį lan- 

|kė 1-nios kps. pirm. p .E. Ne- 
jdvarienė, p. B. Bytautienė ir
i p. A. Nausėdienė.į
; Mot. Sų-gos 1 kp. rengiaI .
! šeimyniškų išvažiavimą i 
Marųuette Bark. birž. 21 d.

kais... 1 kp. tiki į “kokybę” 
— ne “kiekybę”. Keletas su
sipratusių ir išlavintų moterų 
pajėgė suorganizuoti didelę 
Moterų Sąjungų, kurioj vi
soms vietos yra. Gyvuokite 1 

p. ir josios veikėjos.

RADIO ŽŽŽ.

i X Birž. 9 d. buvo susirinki-j Chieuąietis Juozapas Bas^ 

mas Šv. Kaziui. Akad. Rem.,kys’ kuris kvykęs atostogom 
1 sk. Išdavus raportus iš Meksik<1 klauso “Draugo’ 

Įcentro seimo ir apskričio, bu- 1 ' ‘oples Fuinituie Co. radi<

■ vo susirūpinimo apie kun. A.
;Dexnio išleistuves.

X Klebonas sako — jaučiai 
paplauti, kilbasų pridirbta, 
gėrimėlis įraugintas, žodžiu 
sakant, viskas priruošta prie 

“Įiarap. pikniko, kuris įvyks 
Įšį sekimui., Birutės (Clier-
nausko) darže. Dabar laukia-

i • .ma gražaus oro ir daug sve-

Kviečiame visas kuopas daly-į Tovvn of Lake. — Sudėjo
Svauti mūsų kps. išvažiavime i po $1.00 ir Įtaisė raudonų stu l X Dar tebeserga p. S. Nu- 
ilius skaniu užkandžių (namie lų šv. Kryžiaus bažn. K. Mo- Itautienė, 4636 So. \Vood St.

t‘Opl
programų, kaip nesenai rašd 
“Drauge”, smagiai atostogaij 
ja. Pastarame laiškuty rašo) 
kad dabar esąs už 3,380 maij 
lių nuo Cbieagos. Sako, Mekj 

sikoj yra labai daug senų .ii 
gražių bažnyčių.

\ įsiems linki labų dieneliai 

Rap.

ADVOKATAI

komis” ir tortu pp. B Bytau-1 l‘pt'i W ra"llKil-' * l^niu-itkevičionė, O. Rmlminaitė, M.
Ii,-nė ir E. Nedvarionū. Arba-!1'“8 . (*«»«««)• »’.vonm a. t,i, A. Kaput „ui,U.

i Taipgi bus žaismių ir progra- telę gamino p-le M. Gurmskai- r .

iš prie-

tė ir p. J. Šaltenas.

Ponia O. Kirienė 
žasties stokos laiko 
kelis susirinkimus,
lankius šin susirinkimų labai 
buvo patenkinta ir gailėjos, 
kad negalėjo reguliariai da- 
1 y važi t kps. mitinguose.

Venčienė, P. Norbutaitė, P. 
Dorša, S. Basienė, B. Alužie- 

Visį vvelcome ir tai welco-jnė, A. Rokienė, E. Krušienė, 
me širdingai. Vakarienės bi-Į Martišienė, A. Benaitienė, M.

Vaičiulienė, N. N., O. Sriubie-apleido | j jeĮas išvažiavimui tik 50c. O 
bet atsi- £įnote> ]<}l i kp. užmano vis 

pirmaklasei įvykina. Netik iš
mokino 1 kp. moterėlės vi
suomeniško veikimo, bet 1 
kps. korespondencijos, matyt

nė ir E. Gedvilienė.

X Jaunavedžiai Romanas 
ir Stella Gapševiėiai išvažia
vo pasivažinėti i California.

j X Vieni išsikelia kiti grįž

ta i Tovvn of Lake gyventi.
! ‘.............................. .
ĮYpač šiais laikais čia leng
vinus pragyventi. Čia viskas
I
taisosi.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 21l|

Telcphone Randolph 6727

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

Nkme: 8 iki 9 ryte Tel. Repub, 961

$

III
ĮMOKĖJĘS

Gausi šį ELECTROLUX

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurirUestyje 
Itoom 2414 

ONE NORTH LA SALLE BLDC 
ONE NORTH LA KALLE ST. 

(Cor. La Šalie and Madison Sts.l 
Ofiso Tel. STATE 2704; 4412

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi Mauaimtnklt. bet eikit pat 

tikrą Bpeclalitttą, ne pas koki nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kaa juras ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys patą 
po pila* i&tgzamlnavlzno. Jus su
taupys* laiką Ir pinigus. Daugelli 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, surėdymui žmogaus kenks 
mlngumų.

Mane Radlo — 8copo — Raggl 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas baktertologifikas egiamlnavl 
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
Jus gydyti, tol Jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryž ura s taip kaip buve 
pirmiau Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų. Inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatlsmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užsisenėjuslą, Jsl- 
kerėjuslą. chronišką Ilgą, kurj ne- 
pasidavė net gabiam ielmynos gy
dytojui, neatidėlloklt neatėję pa» 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS > 

Inėjlmas Rūmas 101d 
20 W. JAOKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos' Nuo 10 ryto Iki 

1 pc plet. Vakarais nuo B Iki 7 
Kėdė Įlomis nuo >4 ryte Iki 1 

po plet

Wisconsiniečiams.
AVlseonsiniečiai klausia ebi- 

eagiečių, kas veikiama pas 
mus dėl liepos 4 dienos?

Vai, Chieago j žmonės bruz
da, veikia; kviečia visus — 
senus, jaunus, didelius, ma
žus į šį milžiniškų piknikų. 
Mūsų kuopa daugiausiai vei- 

Iki a: ženklelius pardavinėja 
automobilius-'registruoja, bu- 
sus samdo, jktuviškas ir a- 
meri kliniškas vėliavas siūva. 
Mekaitės bus pasi puošusios 
lietuviškomis juostomis. Bus 
taipgi lietuviškas “flotas’’ 
vienas iš gražiausių, ir ma
nome dovanų laimėti.

Cbicagiečiatrus važiuojant 
per miestų gros šimto muzi
kantu benas, policija vėl ke
lių kol paradas išvažiuos iš 
miesto. Visi tik šneka ir klau
sia, kaip tų dienų pasipuošti: 
baltai, ar juodai. O kaip jus, 
NViseonsiniečiai ?

Sukote, kad jūsų yra pen
kios kuopos ir žadate lai mė
li,bet Cbieagoje yra dešimts 
kuopų, jos turi smarkių lošė
jų. todėl mes atvažiavę pa
rodysim, ką Cbieagos Vyčiai 
gali.
Važiuokime pilnu ūpu ir pa

siryžimu, kad mūsų kuopa! 
daugiausiai atstovautų žaidi-j 
muose: lenktynėse, baseball į 
ir Įvairiose geimėse, kad par-Į 
sivežtume tų didelį sidabrinį 
vazų, kurį įteiks AVaukegano 
miesto majoras M r. Peterson.

Valio, mūsų kuopai! Neuž- 
sileisime visconsinieČiamsl

GESINI J. P. WA1TCHES
ŠALDYTUVĄ

I savo namus

Sis
Stiprus 
South Sides 
Bankas
Jjr • v •Kviečia 
Jūsų BIZNĮ

Lietuvos Advokatas

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

52 East lOTth Street
Kampos Michigan Avė.

Tel. Pullman 695(1—namų Pull. 63
Miesto ofise pagal sutartj

127 N. Dearborn Street
Ketvergais ofisai uždaryti.

Telephone Dearborn 0957

F. W. CHERNAUCKAS!
ADVOKATAS 

160 North La Salio Stree
ROOM 1431

Nuo 9:30 iki B vai. vak.
Local Office: 1900 S. UNION Al 

Tel. Roosevelt 8710
Vai., nuo 6 Iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant Seredas)

Peoples National 'Bank
and ^rust Company

of Chieago

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

Patogus
Mėnesiniai Išmokėjimai

Mažytė gc.M> h«.p>iH-lė daro 
lobi! 'lai išrodo lyg niaitl- 
ka. b»t tuip yru Padaro

Irc-crcanii), 
šultus gui'diimylios ir salo
tas .... saugo niai-tą. . . . 
t /.laiko daržoves ir plcoą 
šv ie/.his per dk-nij diena*.

Veikiu l»c gano! Niekus ne
judu. jokių motorų, niekus 
ni-sigadliin. .h» veikimus pi
gesnis, negu blle kokio kito 
šaldytuvo. Išsimoka mal-to 
.-utaupymu. Matyk šiandie.

THE PEOPLES GAS 
LIGHT AND COKE

COMPANY
Michigan Avė. at Adams St.
und lhe.se Nvighlx>rhood Display 

Roehis:

A. A. OLIS
ADVOKATAS
lt South La Salia Street 

Itoom 1701 Tel. Randolph 0.1 
Valandos nuo 9 ryto Iki B vai. vi 
3241 S. Halstcd St. Tel. Vlctory 0.(

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
Uturn, Ketv. ir Subatos vakard

Amerikoj savo stiprumu ir geru pa-Gerai žinomus bankas tarpe lietuvių visoj 

tarnavimu.

4520 llrnadvvay 
*839 Irving

Pk. Dlvd.
1608 karrahoe St 
3315 Nori h

Marshfleld 
2142 \V. Madison

SL
1520 Milvvaukee

Avė.

4829 S. Asliluud 
AVc.

12 W. 35th St. 
846 W. 63rd St. 
7439 Cožtagc

Grovo
8933 Conmie.rclal 

Avė. /
11031 South 

Michigan Avė.

C. V. CHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas 2221 W. 22nd Strc
Telefonas Canal 2 553 

Trečiadieniais Ir Penktadlen1|
vakarais namie pagal sutartj.
€503 So. Campbell Aveni

Telefonas Rcpubllc 4499

A, A. S t A icfsl
ADVOKATAS 

Ofisas vldurmlestyje
Itoom 1502

CHICAGO TEMPLE BLDO.
77 West Washlngton 8t.

Cor. Washlngton and Clark St 
Ofiso Tel. Costral 2978

Namų Tel. Hyde Park 189S
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C H I C A G O J E Dabartiniu laiku choras relį su skaniu užkandžiu ir

Gasparkienė, Šiaulienė Ir Mi
liauskienė su parap. komitetu 

X Tėvui Marijonai Aušros 'darys vizitų pas parapijoms 
Vartuose šiandiena laukia .Jo ir biznierius.
Ekcelencijos vyskupo Petro x West Side duonkepy klos 
Bučio, M. I. C., savo vienuo- Vaitkevičio ant 24 gatvės,

WEST SIDE ŽINIOS.

lijos generolo, kuris vakar 
išvažiavo iš Mariampolio, Nau 
josios Kolegijos, Connecti- 
cut valstijoje, Rytuose.

X Trečiadienyje Aušros 
Vartų mokyklos 7 ir 8 klasės 
mokiniai dalyvavo šv. Kazi
miero Akademijos mokslo uie-

Limvitt Bakery shop ant Lea- 
vitt ir Vištarto ant 22 gatvės 
jau pažadėjo duonos parapijos 
piknikui.

X Mūsų ekspresininkai pa
žadėjo veltui duoti savo tro- 
kus daiktams ir žmonėms į 
piknikų nuvežti. Parapijonys

pradėjo gerokai didėti. Chore 
yra virš 80 narių neskaitant 
tų, kurie laike susirinkimo 
prisirašė, būtent: A. Vaitkai- 
lės, L. Preidaitės, M. Volters, 
A. Šimkaus, ir nuo 18 gatv. 
apielinkės Antano ir Edvardo 
Giedraičių. Argi negražus bū
relis!

tų užbaigos perengimo gene- nepamirš jų geradarystės.
X Šio mėnesio 15 d. išvyks

ta Lietuvon paviešėti p. Kal
lalėję repeticijoje, kuri visus 
sužavėjo.

X Aušros Vartų mokykla 
jau pilniai pasirengus prie 
užbaigos mokslo akto, kuris 
bus ateinančiame sekmadieny
je vakare 7:30 vai., parapijos įpiknikui restoranu pagamin 
svetainėje. ti lietuviško midaus.

X Mokyklos užbaigos iškil
mingas aktas su gražiu pro
gramų bus ateinančiame sek
madienyje vakare 7:30 vai. 
Iš visų astuonių mokyklos 
skyrių gabiausi artistai vai
dinimui jau pilnai pasiruošė.

X Ateinančių nedėlių 1 vai. 
po pietų įvyks svarbus Auš
ros Vartų v. ir m. dr-jos sus
inąs. Visi nariai būkite.

X Į “Laivo” vajų stojo 
kolegijos Rėmėjų 19 skyriaus 
darbuotojai: A. Grybas, J. 
Šiaulienė, V. Petrauskas, P. 
Atkočiūnas ir J. Kudirka.

X Nuo ateinančio pirma
dienio restorano vedėjos pp.

ja

KASTANTAS
REKSNIS

Mirė birželio 8 d., 1931 m.
10:00 vai. vak. 37 metų aniž. 
Kilo 18 Vilniaus rSd., Švenčio
nių pskr., Daugoliftkių parap , 
JanasauSiža kaimo, nu rikoje iš
gyveno 18 metų.

Paliko dideliame nuliudimc 
brolį Kazimierą, o Lietuvoje 3 
seseris: Veronikų, Elzbietą, ir 
AnSlę, brolį Jurgį ir du švogo- 
riu ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1G4C \V. 
i C st.

laidotuvės įvyks šeštadienyje, 
birželio 13, iš graboriaus Zolpo 
8 vai. bus atlydėtas J Kryžiaus 
bažnyčią, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielų, 
?o pamaldų bus nulydėtas j 6v. 
Kazimiero kapines.

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

Nubudę Brolis Ir Giminės. 
Laidotuvėse patarnauja grab

I. J. Zolp. Tel. Rlvd.. 5208. •

DAKTARAI:gražiu programų. Sulošta vei
kalėlis. Lošė J. Rudienė, O. 
Aleknavičiūtė, E. Antušaitė, 
J. Pakeltaitė; kalbėjo gehb. 
kun. Pr. Vaitukaitis, kun. A. 
Valančius, kleb. A. Briška; 
iš svečių p. Patflius, Ruda- 
kienė, t). Aleknavičiūtė.

Tik gaila, kad vakarėlin ne
daug svečių atsilankė. Vaka
rėlis įvyko 7 d. birželio, pa
rapijos svetainėj ir parap. nau 
dai.

X Apaštalystės Maldos dr- 
ja užprašė Šv. Mišias 13 d. 
birželio (8:30 vai. ryto). Tų 
dienų pripuola klebono An

tano Briškos vardadienis.
Taigi, visi privalom supinti 

gražų vainikų iš maldos, i- 
dant Dievas duotų daugiau 
klebonui jėgų sėkmingai dar
buotis Kristaus vynyne, ir už- 

i mas šiais metais iš apskričio Į laikytų sveikų, linksmų ir

Parapija baigia visai išly
ginti skolas už bažnyčių ir 
jos turtų. Tam tikslui yra 
rengiama pokylis. Laikas bus 
nustatytas komisijos suside
dančios iš draugijų bei orga
nizacijų atstovų. Daromi pla
nai ir naujos bažnyčios staty
mui. Valio, Nek. Prasid. par.

West Side biznierius ir:turėdama gerb. klebonų kun 
parap. komiteto narys. Briškų sa\o vadovu.

X Ponia Dačiolienė žinoma
parap. veikėja žada parap. Vyčh> 36 kĮ>- ^sebalt ty

ins

X Mūsų moterys p. Šlioge
rienė ir kitos parapijos pikni
ke, birž. 21 d., Vytauto darže, 
žada šauniai pasidarbuoti. 
Jau dabar ruošiasi prie to.

ŠIS — TAS IŠ BRIGHTON 
PARKO.

lygos išėjo. Berods praeitais 
metais vidutiniai pasirodė. 
Kodėl šiais metais taip!

Buvusi 36 kp. sekretorė Vy
tė Alena Stankaitė, rašo iš 
Lietuvos, kad labai smagiai 
tėvynėje jaučiasi. Ar nemalo
nu girdėti!

L. Vyčių 36 kp. uoliai ren-1 
giasi prie didžiulio dviejų ap
skričių išvažiavimo 4 d. lie
pos Į Mazinas parkų. Ženklai 

parodavimui visu galimumu 
platinami. Tikimasi nebus 
šioj kuopoj nei vieko nei
mančio tam išvažiavime daly-
vuiuo.

Nek. Prasid. parap. bažny
čioje misijos pasibaigė gegu
žės 31 d. Dabar gerb. tėvas 
Augustinas Dirvelė su misi
jomis lankosi šv. Antano pa
rapijoje, Cicero, 111.

Šios parap. choras, veda
mas art. Kudirkos, birželio 5 
d. mokyklos kambary turėjo 
eilinį susirinkimų. Daug svar
bių reikalų aptarta. Tarp-kit- 
ko nutarta: 12 d. liepos turė
ti metinį choro išvažiavimų į 

jMaple Lake parkų. Pajvairi- 
, nimui išvažiavimo bus: base 
bąli; merginų ir vaikinų, mu
zika, žaidimai, bėgtynės ir t. 
p. Šis išvažiavimas bus drau
giškas choro narių pasilinks
minimas.

Komisijon įeina: p-lės: I- 
vinskaitė, Sadauskaitė, Lia- 
kaitė ir Kasiliauskaitė; p. 
Liakas ir Simanavičius.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DĖL ŠERMENŲ

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

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Tel. CanaI 8784 Telefonas GrovehUl 8381

DR. A. RAČIUS DR. A, 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OB3TETRIKAS
Gydo stalgias ir chroniškas ligas 

▼yru. moterų ir vaikų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdiena am 
pistų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėllomls ir aeredomis tik 
likai n o susitarus 

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

CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. MARQUETTE ROAD

Ofiso Valandos:
Kuo 9 — It vai. ryto. Nuo I vai.— 

8 ir 8: M iki 8 vai. vakare. 
Seredomls nuo 9 — 13 vai. ryta 

Nedėllomls pagal sutarti.

DR. J. J. KOWARSHS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W.63 Street 
Kertė 8o. Western Avenue

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 3889 So. Leavltt M. 

TeL CanaI 3338
Valandoe 3-4 po pietų ir 7-9 V. : 

NedėMoj pagal susitarimų

Šauklys.

X Apaštalystės Maldos tu
ja savo mėnesiniam susirinki
me nutarė suruošti basket 
piknikų 12 d. liepos, Beverly 
llills miškely. Visiems paran
ki vieta.

I’romoteriai pranešė, kad 
randasi daug narių-ligonių: 
U. Jurevičienė, 4444 So. Ma- 
plewood Avė., M. Bliudienė, 
4540 So. California Avė.; A. 
Šiulinskienė, 4601 So. Mozart 
St.; U. Bukauskienė, 4600 S. 
AVashtenaw avė., J. Capienė 
4331 S. California avė.

Sveiki nariai privalo ser
gančius! us narius atlankyti.

X Šv. Kazimiero Akad. Rė
mėjų vietinis skyrius surengė

santaikoj su parapijonais.
O. K.

VIEŠA PADĖKA.

Tel. Prospect 1157

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

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

Ofiso Tel. Vldtory 8891
Rezidencijos Tel. Drczel 9193

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 S. HALSTED ST.
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak. 
Nedėllomls Ir Šventadieniais 10-12

Tel. Lafayette 679*

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

Office: 4459 S. California Av<
t

Nedalioje pagal sutartį.

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,

Labai dėkoju visiems, ir 
visoms, darbavusiems sureng
ti man pagerbimų bei išleis
tuves gegužės 7 dienų, Šv. 
Antano parapijos svetainėj. 
Dėkoju visiems prieteliams už 
taip gerų širdį; p-lei Skiriu- 
tei dalyvavusiai su savo iš
lavintu choru; visiem kalbė
tojams už išreikštus linkėji
mus, taipgi gerb. kun. Vai
čiūnui, kun. Švarliui ir gerb. 
“Draugo” red. p. Šimučiui; 
šeimininkėms, kurias taip rū
pestingai viskų prirengė.

Taipgi noriu išreikšti šir
dingų ačiū už surengimų man 
išleistuvių puotos mūsų pti-

Oflso Tel. Cicero 49,
Namų Tel. Lawndale 1342

DR, A. T. KIN6
DENTISTAS 

4930 West 13 St. Cicero, 111. 
Gas ir X-ray 

Vai.; 9-11:30; 1-5; 6:30-9 
Ned. Ir Ser. po pietų pagal sutartį

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL’IS
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.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 3191

DR. H. BARION
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED S^
VaL: 2-4 ii 7-9 vai. vakare

Res. Phone 
Engletvood 6641 
Wentworth 3000

Office PhoB 
Wentworth 300

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREEr
Vai. 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

čiausi neužsitarnavusi. Visa 
tai mane jaudino ir paliks 
neišdildomai širdyje.

Dėkoju visiems kalbėtojams 
ir gerb. kun. Vaičiūnui už su
teiktų man brangių dovanų, 
taipgi gerb. kun. Juškevičiui 
už atsilankymų ir išreikštus 
gražius linkėjimus.

Neturėdama progos tų visą 
išreikšti namie, rašau laivu 
plaukdama į Lietuvų.

Tel. Hcmlock >700
Rez. TeL Prospect 0618

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzle 
Res. C622 S. Wihpple 

VaL 2-4, 7-9 v. v. Usklrlant Ket

OFISAI:
4901 — 14 St 29*4 Washlni 
19-1*. 2-4, 7-9 J2-2, 4-6, Blv<
TeL Cicero 6(2 Tel. Kedzle 2460-2

DR. S. A. DOVVIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Rezidencija 

6729 West 12 PL 
Tel. Cicreo 2888

Nedėlios
Susitarus

Taigi visiems esu 
vatiniuose namuose, Į dėkinga.
10, kuria rūpinos broliai ir} Ikį pasįmatymo. 
brolienės J. ir P. Sriubai,' 
taipgi artimi mano giminės 
ir parapijonai raguviečiai ir 
traupiečiai bei šiaip artimieji 
mano draugai. Tokios puotos

labai gražų šeiminiškų vaka- įaš visai nesitikėjau ir jau-

GRABORIAI:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

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

OFISAS
668 Wost 18 Street 
Telef. CanaI 6174 
SKYRIUS: 8238 S. 
Halsted Štreet, Tel. 
Vlctory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABOBIUS

Musų patarnavimas 
visuomet Sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
mo išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

O t i « a •
4603 So. Marshfield Avenue 

Tel Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmanj Avė. 
Tek Virginia 1290 

Yard« 1138
Chicago, Hl.N /

begalo

K. Srubienė.

A. L DAVIDONIS, M. D,
4919 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

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

Apart Iventadlenio Ir ketvirtadienio

REMKITE VISUS BIZNIE
RIUS IR PROFESIONALUS, 

KURIE SKELBIASI 
“DRAUGE”.

Ofiso Tel. Vlctory 1687
Of. Ir Rea TaL Hemlock 8874

DR. J. P. POŠKA
OP. 8131 S. HALSTED STRETT 
REZ. 6504 S. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 9-12 rytais; 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vai.: 8-6 po plet. Utarn. Ir Subat 
1-6 vak. Šventadieniais parai sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
VaL: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 Iki 4 ir 6 Iki 8 v .v.
Nedėllomls nuo 10 Iki 13 ryto

J
Telefonai dienų Ir naktį 

Vlrginla 0036

AKIŲ GYDYTOJAI:
- DENTISTAI

S. D. LAGHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla. 
Reikale meldžiu atsiSauktl, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2518 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
SKYRIUS

1439 S. 49 Court, Cicero, Hl. 
Tel. Cicero 6927

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
LIETTTTg GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7611

I. J. ZOfLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDAMUS

1660 We«t 46th St.
Kam

Tel
4<th Ir Paulina Bta 

oulevard 6318 - 8618

/

Multudimo valandoje kreipkltėe 
prie manta patarnaualu »1 m patli- 
kat, mandagiai. gerai Ir pigia* 
negu kitur. Koplyčia dėl Barmenų 
dykai.

Phone Boulevard 7042

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavltt St. Tel. CanaI 
Rezidencija: 6628 So. Richmond Ai

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

NedėlioJ pagal sutartį

DR. VAITOSH, OPI. DR. C. Z. VEZELIS

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina aklų Įtempimų kuria 
eetl priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervnotu- 
mo, skaudamų aklų karių. Nulmu 
cataractus. Atitaisau trumpų regya- 
te ir tolimų regyatų.

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

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

TeL Tardi 1829

DR. G. SERNER
UDBTOTIB AKIŲ BMS0IALI8TA8

DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė. 

Arti 47 Street

Tel. CanaI 1231

DR. G. I. BLOŽIS
DENTIBTA8

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampas Leavltt St)

Valandos Nuo 9 iki II ryta 
nno 1 Iki • vakare 

Beredoj pagal sutarti

Tel. CanaI 0257 Res. Prospect 661

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREI

Rezidencija 6600 S, Arteslan Ai 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų

C Iki 8:30 vakare
--------------------------------

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

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

Rez. Tel. Midvvay 5512

DR. R. C. CDPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue ir 24-tas Stre
Telef. Wilmette 195 arba 

CanaI 1713
Valandos: 2 Iki I p. p. Panedėllt 

Ir Ketvergals vakare

Tel. Cicero 1289

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTI8TAB 

▼ai.: kasdien nuo 19 v. ryto Iki 9 
vai. vakare

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

Ofisas ir Akinių Dirbtnvl
756 We$t 35th SL 
Kampas Halsted St 

Valandos: nno 10—4; nno 4—8 
Nedaliomis: nno 10 iki 12.

Tel. Lafayette 5820
Rea. Grovehlll 2910

DR. J. A, PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-Ray A Gas
4193 ARCHER AVENUE

VaL: 9-9 NedėlioJ pagal sutarti

Perkėlė aavo ofisų po nume

4729 SO. ASHLAND Al
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ll| 
Vai.i ryto nuo 10—1* nuo 2—4 

pietų: 7—8:20 vakare 
Nedėllomls 10 Iki 12 

Telef. Midway 2880

DR.MAURICEKAHN
Gydytojas ir Chirurgas1

4631 SO. ASHLAND AI 
Tel. Yards 0994

Realdencijoa Tel. Plaaa 1199
VALANDOS:

Nuo 19 Iki 19 dienų 
Nuo 2 Iki 9 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėl. nno 19 iki 1* dtapg
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Birželio-June 14,1931
BIRUTES (Cherniausko) Darže

79 St. ir Archer Avė., Justice, III.

PRANEŠIMAI
IŠ DIEVO APVEIZDOS PA-, Susirinkimų atidarė pirm.i M*rquette Park. — Drau- 

RAPIJOS. d. Blankus, o nutarimus pra-lgi-’a 6v’ Barboros laikys Prieš
--------------- įeito susirinkimo perskaitė Pusmptin! susirinkimų birželio

Birželio 9 d. naktį kilo di-jrašt. .T. Grisius. Narių ligonių d’’ 1931 m,» Pai'aP*.iOs me
delis gaisras p. Tamašauskio randasi J. Mačiulaitis (guli Ii- ^a*n^.)e *r M aslitena\\ Avė. 
krautuvėj, 1815 So. Union avė. goninėj su sulaužyta koja), " vak P°

Sudegė garadžius ir uzpaka- P. Bugvilas serga savo na- Visos narės yra kviečiamos
lis krautuvės, kur patys T. urnose, 
gyvena. Antrame aukšty gy
venų ir-gi buvo priversti iš
bėgti ant gatvės. Gaisrinin
kai dirbo kelias valandas, kol 
gaisrų likvidavo.

dalyvauti.

Rast. pranešė liūdnų žinių, ■ 
kad mūsų narys J. Gužas mi-'
rė birželio 1 d. Palaidotas su ' ToWn of “ Nek’ Pr‘

.ažnyčios patarnavimu bir- Pan‘ Sveib mergaičių sodali-

Valdyba.

Iželio 5 d. Šv. Kazimiero kapi-.ei’i°s ”as iyks Pirmadie
. [nėse. Paliko dvi (lukteri ir du n'’ !♦> d. 7.30 vai.

Prie savo namo vakare pa- brolįu Kas prikIaus6 * iždo, vak. mokyklos kamb. Sus-mas 
““ - — (h.augija išmokėjo. Dabar vi. atidėtas į pirmadienį iš prie

šų narių pareiga sumokėti po žas-ties ParaP- Pikniko- 

$1 už vielionį. Į Birželio 14 d., ryto 9 vai.
Į

T , . » sodalietės eis “in corpore”įstatų vienas paragrafas per . __ .. .
-t, . ■ r- prie Sv. Komunijos, kaipmainytas. Buvo taip: Kas per . . .

kiekvienų mėnesį.

reinant apiplėštas p. Pažaras. 
Tai įvyko ant Canalport avė. 
Atėmė $100 ir gerai šonkau
lius aplaužė bei veidų ap
draskė.

Pereito sekmadienio rytų ei- •> mėnesius neužsimokėdvo , 
nant namo Ruble ir 18 gat. už mirusį, gauna mokėti dvi-! Neužmirškite atsivesti nau- 
tapo apiplėštas J. Zuzevičia. (gubai. Dabar tas “dvigubas” jų narių. Prašomos taipgi 
Trys plėšikai užsmaugę atė- panaikintas. Vietoj $2, dabar sugrųžinti tikietus nuo įvy- 
mė pinigus, akis uždaužė ir ir po trijų mėnesių mokės tik- kušių pramogų.
pabėgo. Pavojinga pas mus tai $1. j Valdyba.
vėlai vaikščioti. Skaitytas laiškas nuo L. ■ ---------------

Rap. Vyčių Cb. Apskrities kvie- j Kriaučių Lokalo 269 A. C. 
______________ čiantis draugijų dalyvauti 4 W. or A. susirinkimas įvyks

rrt-na-=
Yra svarbių reikalų, 
nėkite visi dalyvauti.

P. Prusis, sekr.

33
49
64
68
77

Penktadienis, Birž. 12 d., 1931

PRADŽIA 10 V AL. RYTE

Įžanga 50c.

Malonini užprašome visus musų parapijomis, kaimynus ir 

prietelius j musų parapijos piknikų. Tai puikiausia proga jau

niems ir seniems linksmai praleisti dienelę tyrame ore.

KLEBONAS IR KOMITETAI.

Malo- riems tenka šiuo vieškeliu ke- į REAL ESTATE
liauti, čia ano seną laikų <Ja- lHAMAS AHT PAK1)AviM0 ' 

Labai gražioje vietoje, prie

LAIŠKAI PAŠTE

Markunienei Annai 
Pranckevičiui Alek. 
Slapeliui Simin. 
Stupeliui Raz. 
Zamulskiui Tadeušui

ŽMONĖS SUĖMĖ PLĖ
ŠIKUS

žnai pasitaiko apiplėšimų. 
Gegužės 4 d. apie 4 valandų

po pietų čia 3 jauni vyrai 
pastojo kelių Mozūriškių kai
mo gyventojui Juozui Makau
skui ir, grūmodami revolve
riais, atėmė iš jo 25 litus. Tiek

pat Lietuvių bažnyčios. Kam
pinis lotas 150x50 ft. Namas 
dar naujas dviejų šeimynų.; 
Ant kampo dar galima staty
ti didelį namų. Savininkas į Į 
trumpų laikų turi išvažiuoti'

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšles 
I Ir patarnavimo, Sau
kit

GREEM VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4144 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

terado. Atėmę Makausko pi _ ,
n,gus, plėšikai nuėjo j Kulau- ant. "Ms' ,

, tuvą, užkando, alau., išgėrė ir|tun bnt' grcltai Pardnotas- ' 
ruošėsi keltis per Nemuną j' Pasm’uduokite gera progą. 
Zapyškio puse, bet tuo metu
Kulautuvos gyventojai sužino
jo, kad jų kaime vieši plėšikai.
Gyventojai suėmė visus tris

VILKIJA, Kauno apskr.
Vieškelis iš Raudondvario į 
Vilkiją tie, Kulautuvos miš- Pinikus ir nugabeno Vilkijos 
keliu padaro nedidelę alkūnę. P°.*cUa*- Eina kvota. AL R.
Tų vietų gerai žino net toli- ---------------------
mesnių vietų gyventojai, ku- ŠAUDOMI STREIKININKAI

Kreipkitės šiuo antrašu:
K. J. VALIULIS 

611 Lincoln Avenne 
Rockford, UI. 

Phone Forest 8491

TIKRAS BARGENAS
Gražus 2 flatų muro namas

po 6 kambarius. Vėliausi įtai-
j ________ į symai. Vertas $16,500. Bus

AUTOMOBILIAI' BITTSBURGH, Pa., birž.'parduota pigiai, arba pri-
____________________ 11. — Ties Kinloch anglių ka? *ms morgičius ar lotų į mai-

syfela šerifo pagelbininkai pa-,n^ Namas randasi arti Mar‘
... . . ,. ąuette Parko.

sove tris piketuojančius an- _ , _1 Tel. Republic 5551
glekasius. 1________________________ _

’ I Akmens frontas, 2 flatų narnas^ 
7-7 kamb., fttymo S. 2 karų gar., 
4204 Wilcox gt. 1-mas floras. J pledus 
nuo Madison.

5 kamb. plytų bung. visi pageri
nimai išmokėti, gar., pigiai nuo sav. 
Agentų nereik. 4175 Nelson St.

WKLYS KNIGHT 
WltXYS G IR 8

Taipgi didelis pasirinkimas vartotų 
karų už labai mažų. Kalnų. Norėdami 
pirkt pigiai gerų katu kreipkitės i 
mus. Taisymo skyrių .yeda gerai pa
tyręs mekanikas J. MENZOR.
White Sox Motor Sales

A. Jankaitis pardavėjas 
S. Rumchaks savininkas

610 WE8T 35 0TREET
Tek Yards 0899

Susivienijimo Broliu ir So- liepos pikniko Waukogano.'šiandie, birželio 12 d., Amal- 
senj. T/i otų vi u draugija laiko baiskas priimtas# I^irm. pra- gamatod Oentio nauie 333 S.
priešpusmetinį susirinkimą kad kas turi savo automo-j Ashland Blvd., 7:30 vai. vak. | AUTOMOBILIŲ- PIRKE- 

birželio 7 d.

Tel. Downers Grove 1395 
BENEDIKTAS MOTUZAS 
Ogden & Venard avės 

Downers Grove, III.
Turirfi gražių' užeiga, užlai-

JAMS IR SAVININKAMSbilius gali prisidėti prie jau 
nimo. O kurie neturi, tegul 
užsirašo vietinėj Vyčių kuo
poj. Bus pasamdyti busai, ku- 

- rie nuveš.
Aš nupirkau Grant Work apliek.-}. . r>..___ i i- /«

nuo J. Malakausko, po No. 4847 W. Į BllVO atsilankus p-le O.
I4th st., Cicero, m. Esu išėjęs augs- Zdanevičiutė, vietinio Fede- 
tcsnį aptlekorystės mokslų, ir turiu
daug metų patyrimo toje profesijoje, racijos sk. rast. ir L. VyČill '
Turime didžiausj vaistų sandelĮ, re- i • .. _
ceptams pildyti, Grant Worke. vis-j'Odines kp. įgaliotine visoms 
kų užlaikome pirmos rųšiea Pildau ((]raUgį joms įteikti laiŠk'US — i

'kvietimus! Vyčiu Diena. Kvie !>«•» «• Ohicago jJVAIRUS KONTRAKTOMAI
Del jūsų parankumo. laikysiu Am. • , i •/r • j i • - - ■■■ 1 ■11

Express Moncy Orderius, priimsiu 11 dr-JU skaitlingai dalyvauti.! 
gazo ir elektrikos bilas. Renduoju ' l)rau,Pįja 5į,npt ųavo į5va. ! 
bankos dėžės (safe vaults) dėl bran- į Ci .1 Į t . a O 1 a ,
įmenu pasidėjimo. Taipgi užlaikau davinių turės 21 d. birželio 
visokių dalyki) pasigrųžinimul 1

C1CERIEČIU AIYDAI
R. ANDRELIUNAS

(Marąuette Jewelry & 
Radio)

ir
pasikveplnimui.

GRANT WORKS APTEKA
Juozas Keserauskas, Sav. 

4$47 W. 14th St. Cicero, III. 

Tel. Cicero 39

TURKIŠKOS, RUSIŠKOS 
SULFURINĖS VANOS IR 
ELEKTROS TREATMEN- 

TAI
švediški mankštinimai ir

elektros masažas
•

Treatmental visokių ilgų, reu
matizmo, nervų atitaisymo, Šalčio 
ir taip toliaus, su elektriniais 
prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.

Mineralinės, sulferinės vanos 
duodu didžiausių kraujo cirkulia
cijų. kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ilgų.

Kambariai dėl pergulėjlmo.
Moterų Skyrius atdaras Utar- 

linkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

A. F. GZESNA
1657 WEST 45th ST./

Kampas Paulina Street
Nuo 8 vai ryto Iki 1 v. nakties. 
Nedė-liomis nuo 8 Iki 12 vai. po 
pietų. Phone Boulevard 4552

Juozo Sakalausko darže, 82’ i
Str. ir Kean avė. Nariai, ue- 
pamirškite. Pasamdyta gera 
muzika šokiams. Šokti galės, 
jauni ir seni. Visi geros va- 
lios lietuviai kviečiami parem-j. 
ti mūsų draugijų savo atšilau-1 
kviiiu, o mes stengsimės visus 
svečius patenkinti.

J. B.

Į PADANGES.

Bridgeport. — Į pereitą 
j antradienį įvykusį L. Vyčių 
“spulkos” susirinkimų užėjo 
lakūnas kapitonas Darius. 
“Spulkos” direktoriai užsimi
nė, ar nepaimtų jų į padanges 
paskrajoti, Kap. Darius mie
lai sutinka. Ir sutarė skrįsti 
ateinantį šeštadienį, 3 vai. po 
pietų. Taigi iš Milwaukee ir 
River Rond aviacijos lauko 
skris į padanges J. Baltutis, 
B. J. Jakaitis, B. Sekleckis, 
V. M. Stulpinas ir S. Žukas.

Rap.

BAGDONAS BROS.
I FURNITUNE & PrANO MOVINO 

Loeal & Long Distance Removal 

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3408

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.

Pirm pirkimo naujo karo, Širdingai
prašau atsilankyti ir pamatyti nau
jus 1931 NASH automobilius su vė
liausios mados automatiškais Įtai
symais, sport Royal tekiniais ir ki
tais ištobulinimais, kokius tiktai

Užlaikau visokių i NASH taip gali Įrengti už tokias
auksinių ir slda- prlelnamaa kainaa.
brlnlų daiktų, vė- !
Maustos mados ra
dio. pianų rolių, 
rekordų ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos instru
mentus.

Telefonas HEMLOCK 8880

BESIRENGIANTIEMS 
VESTI ŽIEDAI

Ir
Baigiantiems Mokyklą 

Dovanos

Mes užlaikome geriausių dal- 
mentinlų žiedų dėl sutartuvių — 
engagement. Turime gražatuslų 
laikrodžių, karolių, fontanlnlų 
plunksnų, burkStlnų — gintarų— 
žodžiu sakant, turime visokių 
visokiausių dalykų, kurie yra tin
kami pirkti kaipo dovanos bai
giantiems mokyklų. Musų kainos 
dabar yra specialiai nupigintos. 
Naudokitės proga!

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

JUOZAS A. RIZGEN 
3313 S. Halsted St.

Telef. Boulevard 8581

Už |C.000 parduosim 8 kamb. na- 
e , mas. fum. šild. 2821 No. Klldare avė. 

kom skanių valgių ir gėrimų, j Tei, Aibany 8«54.

10 mailių nuo Virgin Wooded 
Shoreline pasirinkimui vietos vasar
namiui. Tik 50 mailių Į Chlcago. 
Pigiau marketo kainų. Rentrikcljos, 
pagerinimai. Ežero teisės užtikrintos, 
žemlapis dykai. Jonės & Winter. 53 
W. Jackson Blvd.

Gražus daržas pasilsėt, vai-į 
kams palakstyt, arkliukai pa- 
jodinėt. Turim tourist camp, 
kur galima pernakvot.

ĮVAIRUS fARDAVHCAI FARMOS (ILLINOIS)
140 akerių farma Fayette 

County. Viena ir pusė mylios

Skolinam Pinigus
Netmam komiso nuo 850 Iki |800 
Sis departmentas yra po valstijos 

priežiūra

Taipgi paskolos ant pirmų morglčlų

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

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nuslunčiame pinigus Lietu

von paštu Į dvi savaites, tele
gramų Į dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų Unijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
Į Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome Įgaliojimus ir visus 

legallškus dokumentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paskolas pirmų ir 
antrų morglčlų.

Apdraudžiamo nuo ugnies, 
tornado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotos Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
Tel. Yards 4669

NEPIRK RAKANDŲ
Iki nepamatysi 5 kamb. gražius

2 kaurai, lempos, elektroj' mįesto ketvird«liq mv._____  „ tinai ir tt. Jauna pora tu-1 KeiViraailS my
iri tuoj parduot, vartoti tik ii sa-.iį0R*tik nuo naujo kieto kelio.

į 100 akeriij dirbamos, 60 ake- 
irių yra kalkiais nupilta, 30- 
akerių geros ganyklos, 10 a-! 
kerių miško, šešių kambarių 1

orientališkas 9x12 Wllton kauras J^amas 3(7X30, dvi bames 40x 
Namų Statymo Kontraktorlus 1820: riešuto medžio mieg. setas 896. m : 97^45 R#mSo oKI/Itt;
tau Įvairiausius namus prieinama vertas 8260; coxwell kėdė ir otto- Įw 11 narnės aDldVl

man 828. vertas 896; candelabra yra ant Cemento Dudamento.
lempa 88. vertas 825, elektros ra-i™ _ *,
dlo, paveikslai, stalas, indai ir tt | bradine SU garadziU 22x24,
blokas Į rytus nuo Cottage Grove i vaSannė kukne ir mėsai TU- |. 
avė. stewart 1875. ikyti 16x18, ir du vištininkai.1

rakandus
BALZEKAS MOTOR SALES * radio, kurtinai

4030 Archer Avenue
Lafayette 2082

M. ZIZAS

valčių; galima ir skyrium.
•828 So. Mozart Street

RAKANDAI.
Vartoti 2 mėn.

Privatiška šeimyna, pulkus setas 
už 885, vertės 8300; madnas riešuto 
medžio vaig. setas 865, vertės 8200!

81 alau
kaina

7217 S. CALTFORNIA AVĖ
Telefonas Hemiook 5888

Telef. Republic 8898

D. GRICIUS
GENERALI8 KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prielnavnlauslos.
2452 WE8T 69th STREET

Phone Vlrginta 8064

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATYMO KONTRAK

TO RIU8
4556 S. R0CKWELL ST.

M. YUSŽKA
Plumbing & Heating

Kaipo ltetuvia lietuviams patarnau
siu kuogeriausla.

4426 So. Western Avė.
T^l. Lafayette 8227

Aapos Telef. Namų Telef.
Hemlock 1867 Republlo 6688

JOHN YERKES
Plumbing 48 HedHng Lietuvis 

KONTRAKTORIU8
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos fcrielnamos
2422 W1ST 69th STREET

Rooming house, ii kamb. 4 karų!Visi budinkai yra labai ve-‘ 
gar., rendos 848, 8400. 2317 Adaans j j. .. °
st. seeiey 8123. j ram padėjime ir yra geros

Rooming house 12 kamb. Išren-j tVOTOS apie VISU farmų. Kai- 
duotl, Rendos 8*8. Pigiai. 109 W. : *ncnA * , • -r „ '
Eim st. arti ciark. ina $26.00 ant akerio. Įneš- I

įmokėjimo, du žygiu į metus' 
po $105.00 pakol išmokėta, i

Dėžių dirbtuvė siūlo malkų po 84, * ^k $T,200.00 kitus ant iš- 
už vežimą.

Yards 6O5R
Grocernė ir saldainių krautuvė. 1

pigiai parduosim. 1004 w. i> st.Tas už sumų ir procentų žy-
' ~~~ J •

Parsiduoda krautuvė su na- S,u-
mu ir dviem lotais.

Tel. Prospect 5070
99 akerių farma Fayette 

County. 80 akerių dirbamos 
žemės, 19 akerių miško. Dvi 

Į mylios nuo Katalikiškos Baž
nyčios. Yra dar nepaprastas

BRIDGEPORTAS 
Kas pirmesnis, tai laimės.

Pardavimui bučernė ir grocer- namas> ir kifi budinkai Kai.: 
nė su namu ar be namo. Pigiai na $20 00 akerJg Įnegti 
821 W. 34 St. Boulevard 3379 kitua ftnt 20 metų ^„^5^

PARSIDUODA kendiių, Katrie ieškot gerų barge- 
ice-creamo, papso ir school nib tai rašykit:
supply krautuvė. Parduodam 
pigiai dėl nesveikatos. Gera 

i bizniui vieta.
2546 West 60 Street 

Tel. Hemlock 6346

T. O. CRIMMINS 
c-o Kagay Realty Oe., 

Effingham, Illinois
Parsiduoda farma, 138 ak. 81.809.1 

130 ak. arti kieto kelio. 34.000. Frie- 
dmann, Watorloo, IIL

$$$ DOLLAR SAVINGS.
BUILDING & LOAN 

ASS’N $$$
“LIETUVIŲ 8PULKĄ”

6812 So. Westem Avenue
Įmokėti pinigai ant knygučių 

neša pemažlaus kaip, 6% ant 
pareikalavimo 4% Į metus.

Pradėklt touplntl pinigus da
bar saugiai ir pelningai.
K. J. Macke (Mačiukas)

Spulkos sekretorius Ir Vle- 
6as Notaras (Notory Public).

Padarom pirkimo, pardavimo, 
skolinimo notas, tisus, kontrak- 
tua Ir kitus ligaltškus dokumen
tus atsargiai ir pigiai.

Apdraudžiam (Insurance) na
mui fornlčtus, stiklus Ir au- 
tošnobillua tvlrčiauslose Kom- 
9*nijos>.

Kviečiam persitikrinti.




