
DRAUGAS 
vienatinis tautinės ir 
tikybinės minties lie
tuvių dienraštis Ame
rikoje.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
No. 139 3c A C O P Y

•‘Drovios/' 2334 S'o. Oakley Aveiwe
CHICAGO, ILLINOIS ŠEŠTADIENIS, BIRŽELIO (JUNE) 13 D., 1931 M.

ENTERED AS SECOND CLASS MATTER MARCH 31, 1913, AT COICAGO, ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH 3, 1879
——---------------------------------------------------------------------------------- - ----------------------

I. E. VYSKUPAS PETRAS BOCYS
ATVYKO

Pasitiko Minios Žmoniy; Ukrainiečių Delegacija 
Atvyko Su Vyskupu Priešakyje

J. 'E. Vyskupas Petras Kalbės
Per Radio

Vakar 3:15 vai. po piet, atvyko Chieagon gerb.- kun. 
Jono Jakaičio, M. I. C. lydimas J. E. Vyskupas Petras Būrys, 
Marijonu Kongregacijos Vyriausias Vadovas. Stotyje bran
gi] svečių pasitiko lietuvių dvasiškija, organizacijų atstovai 
ir minios žmonių. Jo Ekyscelencijų Vyskupų Būčį pasitikti i 
stotj atvyko katalikų ukrainiečiu delegacija kartu su J. E. 
Pitsburgli’o vyskupu Konstantinu Bonaclievskiu ir kunigais: 
P. Tamovsky, Mykolu Kuzmak, Mykolu Kindev ir IT. Wer- 
chowsky. .

NAUJAI PIRKTOJI LIETUVIŲ KOLEGIJA THOMPSON, CONNECTICUT

DRAUGAS

The mo8t influential 
Lithuanian Daily in 

America.

3c A C OP Y 
Telefonas: Roosevelt 7791

METAI-VOL. XVI

GRAŽUS AKADEMIJOS MOKSLO METU
UŽBAIGIMAS

.... . —

AKADEMIJĄ UŽBAIGĖ 
35 LIETUVAITĖS

IŠKALBINGUMO KONTESTĄ LAIMĖJO 
Z. MALINAUSKAS

Ketvergo vakare, Šv. Ka- siems gi mokyklose laimėjn-
zimiero Seserų Akademijoj 
buvo gražus mokslo metų už
baigimas.

Keturių metu Akademijos 
kursą baigė šios lietuvaitės:

Irena Aitutytė, StanislovaAm. L. R. K. Federacija buvo sudariusi L. Kolegijos Fondų kolegijai statyti. Ka 
dangi visas darbas vystėsi labai pamažu, be to reikėjo rast kuriamai Kolegijai mo- Dargytė, Valeria Dominaitė, 
kytojai bei pastovi organizacija jai vadovauti, tat 1925 m. L. R. K. Federacija pavedė i Marijona Daugirdaitė, Anta- 
visų Kolegijos kūrimo'darbų. Marijonų Vienuolijai. Suorganizuoti Kolegijos Rėmėjai ir i nina Gudaitytė, Antanina Gri- 

,r pralieta spartesnis Kolegijos Fondo auginimas, šiais metais, pritariant Hartfordo vys- 'gaitė, Elzbieta Jereckaitė, Sa- 
Nors po ilgos kelionės, tačiau J. E. "Vyskupas Petras j kupui J. E. vysk. J. Nilan ir Kolegijų kuriiho darbų laiminant J. E. vysk. P. Bučiui, M. bine Maksymiak, Lueija Mi- 

gerai atio< o. \aip visada, linksmas, malonus. Su \isais| j qnupirkta Thompson, Conn. patogi vi«a 300 akrų žemės su tinkamais Kolegijai mū- kolaitytė, Stanislova Mieliny- 
rais. Perkant užsitraukta daug skolos,Dabap" eina Kolegijos Remfcjų ir “Laivo” vajus, itė, Virginia Polokaitė, Elena 
Verta paremt Lietuvių Kolegijų, tų nau,^ lietuvybės tvirtovę. .Petkiūtė, Sofia Stulginskaitė,

J)na Stirpeikaitė, Agnietė Su-

sveikinosi ir kalbėjosi. Svečias atlydėtas j Aušros Vartų 
parapijų, kur klebonauja gerb. kun. L. Draugelis, M. T. C.

Aušros Vartų bažnyčioje 10:30 vai. Jo Ekscelencija 
laikys sumų.

J. E. Vyskupas Petras Būčvs taipgi maloniai priėmė! 
pakvietimų pasveikinti Amerikos lietuvių visuomenę, rytoj i 
per radio iš WBBM stoties, 2 vai. po pietų. Kvartetas pa- j 
dainuos J. E. specialiai paruoštų dainų. Be to, dainuos žino
ma dainininkė p-ni M. Janušauskienė, p. J. Romanas ir 
duetai. Tai yra labai didelė nepaprasta privilegija ir progra- 
mij rengėjams ir radio klausytojams, kad aukštas svečias 
J. E. \ yskupas Petras bent keliais žodžiais i mus per radio; 
prabils. ’ / I

CHICAGO JE IR TAS NEREIKALINGA

VOKIETIJOJ POLITINIS TRIUKŠMAS; 
PRAMATOMA DIKTATORA

■ I . ... ! .»HR I M *

Ima Skaldytis Meksikos 
Prezidento Kabinetas

VATIKANO ATSAKYMAS 

ITALIJAI
tkiūtė, Alicia Šambaraitė, E- 
milia Stalilionytė.

! Komercijos kursą užbaigė:

siems išdalinta medaliai ir 
duota po gražių knygų. Kada
ngi galutinam konteste laimė
jo Z. MALINAUSKAS, dėl to 
ATEINANČIAM SEKMA
DIENYJE JISAI KALBĄ 
PER RADIO IŠ WBBM RA- 
DIO STOTIES, 2 VAL. lai
ke “Draugo” ir Peoples pro- 
gramo.

KARDJNOLO PALAIKAI 
BAZILIKOS POŽEMIUOSE

QUEBEC, Kanada. — Mi
rusio kardinolo Rouleau pa
laikai palaidoti vietos baaili- 
kos požemiuose sale kardinolų 
Tasehereau ir Begin palaiki).

Kanados dominijų laidotu
vėse atstovavo ministeris pir
mininkas Bennett. Generalinį

ROMA, birž. 12. — Prane-į Sofia Balaišytė, Elena Bi- 
sa, Šventasis Sostas šiandie į-jtinaitė, Aleksandra Diržiūtė, 
teikęs savo atsakymų Italijos Rosąlia Enčervtė, Elena Idze- 
vyriausybei į pastarųjų jO8; lyte, Stanislova Jonikaitė, So- 
notų. į fia Jonikaitė, Barbora Kaz-igubernatorių atstovavo Įeit.

_____ ragytė, Magdalena Keturaky- pnlkin. O’Gonner.
‘ CeciHaVERA CRUZ VALSTIJOJ 

KOVOJAMA BAŽNYČIA

- DAR DAUGIAU IŠLAIDŲ

Cbicagos taip vadinamas 
“Board of Education” (mo
kyklų komisija), nepaisant kai-

Cbicagoj šiandie yra 50 va
rdų, kiekvienoje po vienų al
dermonų. Kai-kuriems politi
kieriams parūpo pasinaudoti.
Iškėlė sumanymų padidinti -
vardų skaičių ligi 60, taigi ir .. A . . . . , .

j 10 aldermonų daugiau. IS ,’^a. ir kaukunos kitos par

VOKIETIJOS RADIKALAI 
PRIEŠ VYRIAUSYBĘ

BERLYNAS, birž. 13. - 
Vokietijos komunistai, sočia-

PRIEŠ AM. J. VALSTYBES

kum, žmoni, perspėjimų, ' «• • didžiausiu smarkllm„
balsavo .kleisti 50 milionų d“-,,?™8? W praneša, jog jie ra ,.juduaios vyriausy_
lenų vertės boa,, pirkti žemės. . .. 1^ _ kanelierj .Kruening., ir
sklypus ir statydinti naujas. , aldermonų daugiau reis- knu:na*n 
mokyklas j kiai didesnes išlaidas. Tuo bfi-.J . *

' |du didinama našta mokesčių' Jel ka”d,<™ su kablnd°
Angliška spauda griežtai, mokėtojams.

kovoja šj nepaprastų išlaidu- _____________
.nariais negalės atsilaikyti sa- 
Jvo vietose ir atsistatydins, pra

ma ir piliečiams mokesčių di
dinimų.

IŠKRITO PER LANGĄ

BOMBUOTAS GARADŽIUS ,natoma Vokieti>i kariškoji
________ .diktatūra. Kas bus jog prie-

Ties ITarrigan garadžium, Saky> tai l;lausimas

Oak Parke, susprogdinta bo
mba. Daug nukentėję aplinki-

Sakoma, tai paprastas ne- nių narm? langai.
laimingas įvykis. Bruce Ram-! ________
sey, 50 m., First National lia
ukos, St. Louis, Mo., vice-pre- 
zidentas, iškrito per langų iš 
Congress viešbučio penktojo 
aukšto. Kol-kas gyvas.

Gary, Ind., suimtas F. K. 
Daum ir kitu du, kurie dar
bavosi greitu laiku praturtėti.

DIRBTUVĖJE SPROGIMAS

POLICIJA KOVOJA 
STREIKININKUS

Savo ražu komunistai nau
dojasi proga. Įvairiuose mie
stuose ir pramonės centruose 
jie vadovauja riaušėms. Kai- 
kur tarpe svarbiausių vyriau
sybės priešų — komunistų ir 
fašistų, pasitaiko susikirtimų. 
Vienur-kitur nemažas skaičius 
sužeistų.

MONTEVTDEO, Urugvajus, 
birž. U. — Kituomet Gili re
spublika iškėlė sumanymų Pie
tų Amerikos valstybėms suku
rti muitų unijų.

Čia šis sumanymas rimtai 
aptariamas. Galimas daiktas, į 
kad Urugvajus artimiausiuoju 
laiku sušauks P. Amerikos 
valstybių konferencijų muitų 
unijos reikalu.

Šis sumanymas y.ra atkrei
ptas prieš Amerikos J. Val
stybes. Norima sugriauti jų e- 
konominę pirmenybę.

MEXIC0 MIESTAS, birž.1 
12. — Vera Cruz valstijos j- 
statvmų leidinio rūmai išspre-

tė, Elena Klihftnaitė,
Lyons, Albina Moekaitė, Ieva 
Noreikaitė, Jadvyga Pleirytė, 
Ona Radomskaitė, Antanina 

i šniaukštaitė, Sofia Vikertai- 
tė, Bronislova Viržintaitė. 

Kalbų pasakė ir diplomusndė apribuoti katalikų kunigų 
skaičių valstijoj — vienų ku- 'išdalijo Akademijos kapelio- 
nigų 100,000 katalikų.

GAISRAS SUNAIKINO 
ORLAIVIŲ STOTĮ

sias šv. Mišias laikė apašta
linis delegatas Kanadai ark. 
A. Cassulo.

Mirusio kardinolo pareikštu
noru, nesakyta jokio laidotu- _ *
vių pamokslo. Tik skaityta ve- 
lionies paliktas dvasinis tes
tamentas. Kardinolas prašo 
visų, kuriems, rasi, kada nors 
kokiu-nors būdu nusikalto, tai 
visa jam atleisti, kaip ir jis 
pats atleidžia visiems savo 
kaltininkams.

nas kun. dr. K. Matulaitis. 
Akademikės vaidino labai

gražų ir ypatingai šioms die
noms pritaikintų veikalų “Jau 
nuolių Paikystė.” Vaidinimas

COPENHAGEN, Danija, bi šauniai išėjo. Pasirodo, jog 
rž. 12. — Gaisras sunaikino akademikės ir bendro mokslo 
orlaivių stotį Malmoe. Sude- ir muzikos, ir teatro meno sri-j 
gė pašiūrės su keliais oriai- Gyja daug aukščiau stovi, ne-Į 
viais ir administracijos būtas, gu kitos tos rūšies mokyklos.',

VOS IŠSISUKĘS NUO 
VILKŲ

WASIIBURN, Wis., birž. 
Taigi, ši įstaiga mums garbę Skandinavrj laikraščio

MEKSIKOJ POLITINIS 
PERSILAUŽIMAS

PAVOGTAS BRANGINTI
NAS PAVEIKSLAS

ST. CLAIRSVILLE, O., bi
rž. 12. — Apie 2,000 streikuo
jančių anglekasių puolė Bei-Į
VY»Ar\4- A VVClbvil Ar, LaIAtIvYTA 4-H — '

UŽ VALIUTOS SUSTI
PRINIMĄ

U. S. Gypsum Co. dirbtuvė
je, Kostner avė. ir Blooming-
dale road, įvyko kažkoks spro- . t . .
gituos. Vienas žmogus sužei-^u P^iuosuoti uždarytus atajga arnį pulti kainoj
stas. I11 ^reikininkų. f j ir ispanų pinigai. Laikinoji

----------------------  į Policija kalėjimų apgynė ir <v>.riau8ybė šiandie imaai
Mirė dvi moterys, dirbu- ay°^avo (^ar daugiau 8treiki- gajįmij priemonių sustiprinti

MADRIDAS, birž. 13. —
mont apskrities kalėjimų tik-Į Oriuvu& Iapanijoa monarchi '

sios vienoje radio tūbų dirb
tuvėje, Chieago. Kiti keli dar
bininkai serga. Vedami tardy
mai. '

ninku. šalies valiutų.

NAUJAS SENATO PRE
ZIDENTAS

CHICAGO IR APYLIN-
t

KĖS. — Pramatomas lietus,, 
griausmai; popiet vėsiau.

PARYŽIUS, birž. 12.— 
Nauju Francijos senato pre
zidentu
Lebrun

NAUJAS FRANCUOS 
PREZIDENTAS

PARYŽIUS, birž. 13. - 
Šiandie Francijos prezidento

išrinktas senatorius Ivietų užima naujas preziden
tas Doumer.

\IEXICO MIESTAS, birž. 
13. — Meksikos respublikos 
prezidento Rubio kabinete ki
lo politinis persilaužimas. At
sistatydino vidujinių reikalų 
sekretorius Palacios, kada jis 
pateko j dviejų kovojančių sro
vių susikirtimus.

Kaip žinoma., Meksiku val
do revoliucinė partija. Ji su
skilo į dvi dali. Kiekviena šių
dviejų nori pirmenybės.

Yra pavojaus visam prezi
dento Ruliio kabinetui.

NENORI KONFERENCIJOS

TOKYO, birž. 13. — Japo
nija pranešus Amerikos J. 
Valstybėms,, kad ji esanti prie
šinga sušaukti tarptautinę ko-

PARYŽIUS, birž. 12. — .vaite Mikšaitė, Antanina Gu- 
Versaliuje iš vienų rūmų pa- daitytė, Barbora Zalatorytė, 
vogtas (iš aptaisymų išpiau- Marijona Juozaitytė, Sofia

neša. Vaidino šios akademi- Chicagoj korespondentas Axel 
k£g. Trocksted, 57 m., ūkininkas

Jonita Praninskaitė, Geno-

tas) brangintinas Louiso XIII 
paveikslas. Policija tame dar
be įtaria kažkokį “aukšta’ sto
vintį” svetimšali.

PERU RESPUBLIKOJ 
KARO PADĖTIS

Stulginskaitė, Sylvia Sabony- 
tė, Elena Petkiūtė, Barbora 
Kazragytė, Veronika Macikai- 
tė, Irena Aitutytė, Stefania 
Kukenytė, Agnietė Sutkiūtė, 
Stanislova Mielinytė. 

Iškalbingumo kontestas 
Akademijos mokslo metų

LIMA, birž. 12. — Peru re- užbaigimo programui užsibai- 
spublikos revoliucinė vyriau- gus, įvyko liet. par. mokyklų,

žurnalistas, eidamas vieškeliu 
vos išsisuko nuo vilki).

Aštuoni vilkai pro šalį vi
josi stirnų. Pamatęs pavojų, 
T rocksted spruko į artimų me
dį. Jį iš medžio išgelbėjo pra- 
važiuojųs automobiliu žmogus.

sybė paskelbė karo padėtį vi
soj šaly. Pranešė, jog susek
tas ir nužnybtas naujas prieš 
vyriausybę atkreiptas sumoks
iąs.

VYRIAUSYBĖ LAIMĖJUSI

CAIRO, Egiptas, birž. 12. 
— Paskelbta, jog Egipte rin- 

nferencijų sidabro reikale. kimus laimėjusi vyriausybė.

8 skyrių, iškalbingumo konte
stas, kuriame dalyvavo 9 mo
kiniai. Pirmų dovanų laimėjo 
ZIGMAS MALINAUSKAS, 
VISŲ ŠVENTŲ PAR. MO
KYKLOS MOKINYS, per ku
rį tai mokyklai įteikia “Lo- 
ving Cup.” Antrų vietų — ga
rbės pažymėjimų laimėjo JUO- 
ZAPINA DUOBAITĖ, Die
vo Apveizdos par. mokinė. Vi-

296 BAIGĖ AKADEMIJĄ

ĮVEST POINT, n. Y., birž. 
12. — Vietos karo akademijų 
baigė 296 kadetai. Visiems pri
pažinta antrojo leitenanto lai
psniai. Bus paskirstyti į ka
riuomenės dalis.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.86 
Francijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 
.Vokietijos 100 mrk

3.91
5.23

13.91
23.82

Šveicarijos 100 frankų 19.27!
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DRAUGAS” ,
ISetna kasdien, Uskyrus sekmaatanlaa

PRENUMERATOS KAINA: Metams — *• *4, Pu-
Mt Metų — 13.50, Trims Mėnesiams — 11.00, Vienam 
Minėsim — 76c. Eurepoje — Metams 17.00, Pusei Me
tų r— 14.00, Kopija .00c.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų ne*rų- 
■na. Jei neprašoma tat padaryti Ir neprlstunClama tam 
tikslai pašto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 10:10 yaL 
kasdien

Skelbimų kainos prisiunčiamos par ei Italai

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet 

“DRAUGAS”

patį svarbiausių vaidmenį vaidina. Kada jie 
gerai veikia, pramonė juda, prekyba yra gy
va. Kada jiems menkiau sekasi, visas judėji
mas apsistoja. Dabar taip ir yra, nors šis 
pergyvenamas krizis ne nuo vien jų pareina. 
Visas pasaulis šiuo laiku ta pačia liga sai
ga. Bet kada žmonės ištrauks savo pinigus i? 
bankų, reiškia, juos išims iš cirkuliacijos, su
kišę dolerius laikys “paneiakose”, tada rei
kia laukti dar blogesnių laikų. Ir valdžia 
šiame atsitikime nieko nebegali padėti.

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS
Rašo:

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

Tel. Canal 6764

NUODINGOS ŽOLĖS.

L1THUAN1AN DAILY FRIEND

Kada Cliicagos didmiestyje buvo pri
versti keli dideli bankai susijungti, tas, ro
dos, neturėjo žmonėse sukelti panikos. Miestų 
didžiuliai bankai daug savo kapitalo investa
vo į didelius ir gražius rūmus ir, žinoma, la
biau spekuliavo, kad galėtų juos išlaikyti. Už- •

Kas jau buvo gerai nusidil- 
ginęs dilgelėmis, tas jų liesti 
nenori. Bet dilgelės, tai yra

tis venenata”) lai neatbaido 
lietuvių nuo gražių girių. Gi- 
riosna nuvažiuoti yra labai 
sveika, malonu ir naudinga, 
t) kad apsisaugoti nuo nuo-

nienkniekis sulyginus širdingų žolynų, tai patariu štai 
nuodinga Amerikos augmeni- kų daryti:

PubUehed Daily, Ezoept Bunday.
BUB8CRIFTION8: One Teer — *0.00. Blx Mentke 

<— *0.00, Tbree Montha — *0.00, One Montk — TO*
Kuopė — One Teer — M.oo. bu Mentke — |IM i ėjo blogmečiai, daugiau negu pusė
Copy — .00c.

J«-
Šiaurės Amerikoje auga to-

1) Paprašyti patyrusio žmo 
gaus, kad parodytų poison 

<«

AdvertlsiDK in “DRAUGAS” bring* best reenlta, 
Advertlalnr ratea on eppUeetlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

neišnuomuota, neša nuostolius, paskolų greit

kie trilapiai vijokliai, anglis- ivy”, “poison oak” ir "poi 
. 'kai vadinami “poison ivy“, json dogvvood”; susipažinus su

-.taipgi randas tokie nususę tais augalais, jų niekad ne-realizuoti negali ir dėlto buvo priversti juug-i v. , . . v. ., .. . . .7 , t maži medeliai, siek tiek patįs. Ir tas susijungimas juos išgelbėjo ir dėl; ..... našus j ąžuolėlius, vadinami
to depozitonai nurimo.

DIENOS KLAUSIMAI

našus j ąžuolėlius,
“pioson oak“ ir nuodingi 
krūmokšniai, angliškai vadi-

liesti.
2) Einant uogauti, ar gry

bauti, reikia apsitepti rankas 
ir kojas .su sviestu arba su

SVEIKINAME!

Gerb. kun. Antanas Briška, Nekalto Pra
sidėjimo par. klebonas, kuris š: ž.v.i-
čia savo vardadieni. Kartu sv '.kiname, l.au. 
A. Andriušį, kun. A. Deksnį, kun. A. Mar- 
tinku ir visus kitus Antanus.

NEARDYKIME SAVO ĮSTAIGŲ.

Užsidarius keletai didesnių bapkų Clii- 
cagoje, visame mieste prasidėjo didelis žmo
nių sujudimas, susinervavimas. Iš stipriausių 
bankų pradėta traukti pinigai, bijant, kad 
jie nepražūtų. Mat, minia negalvoja. Bile blo
gos valios žmogus paleido koki nors gandų, 
žmonės nei kiek nepasvarstydami puola į ban 
kus savo įdėlių atsiimti. Tokiam atsitikime 
nedaroma nei to skirtumo, kad to banko 
vedėjai yra gerai žinomi kaipo patyrę finan
sininkai ir, be to, teisingi žmonės. Toks tai 
yra minios nusistatymas.

Jei žmonės tokiame kritiškame momente 
bent kiek pagalvotų, tokių dalykų neatsitik
tų. Kiekvienas turi atsiminti, jog pasaulyje 
nėra ir negali būti tokios finansinės įstaigos, 
kuri galėtų išsilaikyti po to, kai visi depo- 
sitoriai, it susitarę, kartu Ištrauks savo įdė
lius, visi tokios įstaigos inletesentai vienu 
kartu atsisakys biznį daryti. Tai ir mažas 
vaikas gali suprasti. Minių įtūžimas ir stip
rias valstybes sugriauna.

Šiandien visiems yra aišku, kad blogus 
laikus pergyvename. Del to yra daug pama
tuoto visuomenėje susirūpinimo ir susinerva
vimo. Rūpintis, aišku, reikia, bet nervuotis 
nesveika. Tuomi esamų padėtį dar labiau 
galima pabloginti. Tokiais atvejais kaip tik 
yra reikalingas rimtumas, šaltas dalykų ap
svarstymas. Pasikarščiuoti galima, bet įsi
karščiavimas dažniausia yra kirtimas tos 
medžio šakos, ant kurios sėdi ir šiaip taip 
išsilaikyti gali.

Mūsų bankai mažesni. Jie nei į didelius naniį “poison dogwood”. Pri- vaselina. Potam, prie pirmos
rūmus pinigus dėjo, nei didelių^ rizikingų pas1 ^įlietus tų augmenų, žmogui 
kolų darė. Jie skolino mums patiems, ant;tenka daug kentėti, 
mūsų nuosavybių, kurių tikrumas yra apsau-

progos, parėjus iš girios, reik 
tuoj nusimazgoti su muilu ir 
su drungnu vandeniu. TaipgiDabar yra gegužinių sezo 

otas mūsų pačių rūpestingumu ir darbu. Ka-Įnas. Lietuviai prie kiekvienos 
da patys savo bankų, savo apylinkėje vei-jprogos mėgsta išvažiuoti į gi- 
kiantį, imame ardyti, žinokime, jog patys Inas gėlių pasirankioti, uo- 
savo nuosavybes išstatome į pavojų ir ardome gauti, riešutauti ir grybauti, 
visų savo ekonominį veikimų, kuris kartu į Bet nesusipažinę su Amerikos | pajunta kur nors niežėjimų 
yra vienu iš kertinių akmenų mūsų tautinio (augmenija, gan dažnai užnuo-Įir pasirodo pūslelės, ta*i lai 
išsilaikymo šioje šalyje. (dija savo \odų. j nieko nelaukęs tuoj eina pas

Prisilietus aukščiau paini-į daktarų, nes juo ilgiau lauks, 
nėtų augmenų, už keletas va-'tuo bus blogiau; pasigydymas 

.; landų <oda parausta, prade-' daugiau kainuos ir kentėti 
nes, kurie taupo ir visai nekaltiname jų, kad,('a niežėti ir persėti, iškila ,daugiau piisieis.
jie rūpinasi savo taupinių saugumu. Tai yra j puškeliai, šie leidžiasi ir teka 

1 šventa pareiga. Lietuviai per
žiūrėjimų daug pinigų yra prakišę. Anais me
lais daugelis traukė pinigus iš bankų, net iš 
spulkų ir kimšo juos į sukčių, spekuliantų ki- 
šenius. Ir rimti perspėjimai nieko negelbėjo.
Suprantama, paleisti apie bankus gandai da
bar mus pervina. Bet, lietuviai, gandams ne
tikėkime. Laikykimės stiprios, neišardomos į**0u n^-ti ir jipršti, rodos, dau^ 
vienybės ne tik šiaip jau visuomeniniame vei- HxU(^ ’<as sydina- t Nelaimingas 
kime, bet ir ekonominiuose bei finansiniuoseį žmogus nei užnėgti negali ir

Nelengva yra pinigus uždirbti, o dar sun
kiau jie sutaupyti. Mes gerbiame tuos žmo-,

gera yra priemonė apsaugai 
liesti nežinomus žolynus tik 
užsimovus pirštines.

Jei buvęs gilioje žmogus

nosies ligų ir t. t. Patarčiau džiu kiniečiai laiko mandari- 
nueiti pas gerų daktarų. Pa-[nų ongų. Ja:.: teko ! ūti kin'e- 
tentuotais vaistais gydytis ne-jeių karalaičio mokytoju... Lui
apsimoka, o kaikada yra net 
labai pavojinga. Tūlos rūšies 
dusulį galima išgydyti, o kai- 
kurios rūšies negalima.

karalaitis, pamatęs avis, pa
vadino jas kiaulėmis, Pongas 
su šypsena pasakęs: “Labai 
puiku. Jūsų didenybės paša-

ATSAKYMAS S. A. Kieti, K“““ turį ties0!i- Ti,‘ Kyviai
apvalaini lyg pupos gazoliai kojas, kaip

v ... ‘ .v,* , , . -ir kiaulės. Bet kol kas vilnapo pazascia, reiškia, kad tam- ■
,apaugusias kiaules vadinamestos kūne yra koki nors in-

savo neapsi- skystimas. Ir kur tik to D-ro Račkaus atsakymai Į pa- 
skystimo užsilieja, ten dau- klausimus.
giau naujų puškelių a ilga, lo- VfSAKYM \S V C __ Y-

kiu būdu žaizdos gan smar- :ra „tsitikil„U; kad „„„ 
kiai pliečiasi. O niežėjimas y- de|jo rflkyn|o žlnogus apanka 
ra toks baisus, kad juo la- Tul)akas silpnil)a „.gf.ji,,,.., 
biau žmogus kasosi, tuo ar- !žlaogus noI„.ivil|o 6wukyti 

giau kai dešimts -papirosų 
į Parų- |

P. L. —1

lekcija. Kartais gali būti tu-; 
berkuliozas, o gal yra supuvę 
dantys, arba gal yra blogi ton 
šilai. Tamsta privalai gydy
tis pas medicinos daktarų, o 
ne pas kokį ten šarlatanatų.

ATSAKYMAS M 
Mažiau valgyk, daugiau pas 

' ninkauk;

avimis“. Taip Pongas ir klai
dų mandagiai pataisė ir kar
du neprileido suprasti, jog ka
ralaitis galėtų klysti.

po valgio negerk 
vandens, o ypatingai negerk

'4 žmonės.tai ir nebusi išpampęs. Į____ _lauš

ATSAKYMAS
dalykuose. Toji vienybė, ypatingai šiomis diejaoroni« nenoroms yra privers- ĮTamstaį patarinul duoti> kaip'kenl-ia 
nomis mums, būtinai yra reikalinga. Dabar !tas mti pas daktarų. Kaiku- dusuĮio p^igydytį, nega-' 
dar stipriau turime palaikyti savo ekonomi- r'e’ nežinodami kaip tai atsi
neš bei finansines įstaigas ir dar labiau kdn- ?*k°> *)ais’a* išsigąsta*, prade- 
centruoti savo kapitalų į krūvų. To reikalauja (*a i^ivaiztlinti m(k gavę ko- 
mūsų visų gerovė. j^ių lytiškų ligų; o isgųstis

į dar labiau ligonį susargdina; 
jkaikada nelaimingi patampa

Ukrainiečių kolonija Cl.icagoje nėra per j SarlatanlJ aukoniis. 
daug skaitlinga. Tačiau jie gražiai veikia ir!
rinitai savo tautiniais reikalais rūpinsi. Prieš. ^et baimė, kad negavus »o 
metus laiko .jie pradėjo leisti savaitinį laik-į^os u*nuodijiino ( dgrmati 
rast į “Ukrainia“, kuris rimtai ukrainiečių j ■"r*1 f 1 "    

KANSAS CITY, Mo., birž. 
12. — Kai-kurias pietvakari-

_ (iiių valstybių dalis palietė vė-
sulos ir lietus su perkūnijo
mis. Kaikur sugriauta gyve
namieji namai. Praneša, žuvę

Didelis pilvas netiktai gadi-j Bridgeport. — Keistučio
na išvaizdų, bet ir sveikatai spulka, 840 West 33rd Street, 

Chicago, atidarė 120 Serijų
yra proga

Įima, nes nežinoma tamstos Ii-į Kinuose net budelis, prisiar- pradc.ti taupyti savo uždirb- 
gos priežastis. Dusulys dusu-.tindamas prie miriop pasmerk lus centus Keistučio spulka 
liui nelygu, o ir žmonių siste- tojo, kelis kart nusilenkia ir nuo 18<)7 metų pagelbėjo Be
minė sudėtis yra nevienoda, sako ilgų kalbų, tūkstančius
Vienus dusulys kankina užtai, kartų prašo dovanoti už tai,
kad turi širdies ligų, kitus dėl kad žudomojo kilni galva tu-ižlnonių jsigyti miosavUs na-

imus lengvių budu, mokant po 
{mažų sumų į savaitę.

veikimui vadovauja. Tas laikraštis šiandien ta. Lietuviai yra užprašomi. Ukrainiečių jiy- 
mini metų sukaktuves. Šį vakarų, ‘Congress’: dėjimų dėl daugelio atžvilgių mes turime pa- 

Bankai ekonominiame šalies gyvenime viešbutyje jos minima gražiu koncertu ir puo-1 remti. Tuo tikslu Cliicagoje jau veikia Lietu-

K. Rivera.

TRYS DIENOS.
Novelė.

(Laisvai vertė K. B.).

(Tųsa)
Paskutinis 99-tos kameros vaizdelis. 

AŠ jau sužinojau, kad tuoj būsiu laisvas, 
ir mano širdis plasdėjo laisvės džiugesiu. 
Mano jauni draugai aplink apstoję liūd
nai į mane žiūri, ir iš jų akių trykšta ny
kus laisvės ilgesys. Prisiminiau, kad dar 
lentynėlėje tebėra nuo pietų likusi lėkšte
lė saldžiosios. Vėl siūlau loterijų. Vienos 
iš kalinių įneša į muno pasiūlymų patai
sų, kad saldžiųjų jiadalinčiuu į dvi da
lis. Padarau tad du pilnu bilietu ir užrau 
ant jų “pusė”.

Traukiame.
— Cielas! Otelas! Čielas! — juokiasi 

ištraukę tuščius popieriukus.
— Pusė! — ištraukė vienas gabus 

vaikas.

nas. Aš jį įtariau per daug egoistiškais 
palinkimais ir žiaurumą, bent taip atro
do iš to, kaip jis “valdė” kamerų. Bet 
tuo momentu jis man įrodė, kad visi 
žmonės turi širdį, tik leiskite .jai plakti. 
Kameros kampe, susirangęs ant grindų sė
dėjo išblyškęs susirgęs vaikas ir laukė 
kol felčeris leis jam nutiesti narus. Kame
ros seniūnas, dideliam mano nusistebėji
mui, nė neparagavęs nunešė savo išloš
tųjų “pusę” ir atidavė ligoniui.

— Rivera, surinkti daiktus 1 — pa
sakė man prižiūrėtojas atidaręs kameros 
duris.

.Suvyniojau patalinę, jiaėmiau indus. 
Atsisveikinant man nereikėjo prisiverst 
atsibučiuoti su visais kaliniais, kaip su 
broliais:

— Tu daugiau neimsi svetinių daik
tų?

— Neimsiu.
— Tu neneši kontrabandos.
— Nenešiu.
Aš jiems, o jie man plojo pyr petj.
— Vyrai, daugiau čia negrįšite, ne-

Pnsė — ištraukė kameros seniu- bent už idėjų f

Gegužio 7. Dabar

tuviams sutaupinti Milijonus, 
ir pagelbėjo tūkstančiams

tam tikros .rūšies bronkito, ri kristi nuo jo nevertų ran-* 
kitus dol inkstų ligos, kitus kų.
kad turi polypus ar kitokių Idealiu mandagumo pavyz-j jeįgu dar nepradėjote tau

pyti Keistučio Spulkoje, tai
vių — Ukrainiečių kliubas. Sveikiname “Uk
rainia“, palinkėdami ilgo ir sėkmingo gyva
vimo!

dar nepervėlų, nes teisių kny
ga neužgina nė vienam tau
pyti.

— Negrįšinie. >

— Sudiev! Garbė Jėzui Kristui!
Niekas neatsakė, bet juk:
Ir aš tikiu, kati jų ašaros dar dau

giau svėrė.
Kalėjimo raštinės prieangy mes vėl 

visi keturi susitikome, ne keturi — {len
ki, nes ir Micbelio buvo šiandien pakliu
vęs, bet ir šiandien jį ir paleidžia, jam 
nespėjo nė vienas plaukas nuo gaivos nu
kristi. Čia gal buvo ir Dr. Columbo, ku
ris vargais negalais išsirūpino, kad mus 
paleistų.

— Na, vyrai, kaip jaučiatės? — pa
tenkintas mus kalbino ir spaudė mūsų 
rankas.

— Puikiai, jione Daktare, mes įsitiki
nome, kad per tris dienas vienų kamerų 
galima atnaujinti Kristuje. Atraiiortuvo- 
me. Dr. Columbo teko net raminti kai ku
rių entuziazmų, juk kalėjimo sienos turi 
ne tik geležinius grotus ir... ausis.

Mums rašė išleidžiamuosius raštus, 
savotiškus “brandos atestatus”, bet rašė, 
rašė ir rašė... Mes išstovėjome gal apie po
rų valandų, o jie vis nebaigė. Pagaliau

atėjęs valdininkas atvirai pareiškė:
— Ponai, ten ant gatvės per daug

publikos. Kol jie neišsiskirstys, mes vis- 
liek jūsų neišleisime, kad ir visų naktį.

Dr. Columbo išėjo į gatvę. Paprašė 
susirinkusių mūsų draugų studentų eiti į 
“Pax Komuna” namus. Jie išsiskirstė. 
Tada dar kartų mus pakvietė į kratos 
kambarį ir kratė. Ak, jau mes buvome {>o 
kelis kartus ligi smulkmenų iščiupinėti, 
ko jie dar norėjo? tur būt bijojo, kad 
ne išsineštume iš kalėjimo valdiškų blusų.

Mes jau šiapus kalėjimo vartų. Bu
čiuojamės su sujungus pirmininku ir kor
poracijų pirmininkais,. laisvai Įdegame, 
kvėpuojame lengvu laisvės oru. Čia pat 
ir geroji Apolonija, su kuria mes nesibu- 
čiuojame, bet kuriai nežinome kaip be- 
spuusti rankų. Mums besėdint kalėjime 
ji, rūpindamasi mums, buvo purodžiusi 
tiesiog herojiško pasišventimo. Bet net 
mes dar nevisai laisvi: į Dr. Columbo 
automobilį su mumis sėda polismenas ir 
mes dar važiuojam į Nemorum Platea. Po
lismenas liepia mums imti visus daiktus 
ir eiti į kriminalinę policijų. Į policijų ei

name,' bet daiktų neimanie, mes tpip ne
žmoniškai nuvargę, ir tie daiktai juk iš
kratyti, išblusinėti, kam juos bevalkioti. 
Iš kriminalinės policijos tačiau mus gru
ziną ir liepia paimti daiktus. Tempiame 
savo patalines bei indus ir su tuo bu 
gažu be jokio tikslo mus varinėja iš kum- 
bario į kambarį. Pagaliau viename apsi
stojame ilgiau. Ton vėl surašo veik visų 
biografijų ir fotografuoja. Kaip paprastai 
fotografuojami kriminalistai: iš profilio 
su dideliu numeriu prikabintu ties pakau 
šių, toliau iš priešakio su skrybėle, be 
skrybėlės, o akiniuotus su akiniais ir be 
akinių. Po to kiekvienų su bagažu kažin 
kur išveda. Atėjo ir mano eilė. Mane ve
da tas pats storulis apsmuktkelnis polis
menas. Per kelis kambarius per kiemų 
tempiu savo bagažii ir {iro kažin kokių 
kertę išeiname su polismenu j gatvę.

— Tamsta laisvas.
Polietilenas išnyko, kaip angelas sar

gas, kaip fėja.

(Bns daugiau)

1
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CICERO, RL _ jbuklų yra įvykę ir gerb. kle
bonas turi už/rekordaves. t
Į X P-lė K. Kisminaitė bega
lo gražiai puošia Lurdes gro-

Radio C. A. Z.
X M ūsu gerb. klebonas ir,

šįmet bloguose metuose žada (“*• Yl’af g‘ buT0 i
parapijai suprvz.ą padaryti
Sako, skolos atmokėsiąs tiek, 
kiek pernai. » .

X Mūsų gerb. klebonas nuo 
širdžiai dėkoja Daujatams, 
Miliauskams, Karpiams, Onin- 
tams ir visiems, kurie ką 
nors aukojo bei įtaisė savo 
bažnyčiai per šv. Antano No- 
venos Misijas.

X Trečiadieny, po pietį) 
mūsų mokyklos aštuntas sky
rius (85 vaikučiai) važiavo 
į Šv. Kazimiero vienuolyną 
pamatyti akademiją baigian
čių programą. Visos ten buvu
sios gėrėjosi ir džiaugėsi.

X Keturi šv. Antano para
pijos klierikai grįžo iš Mun- 
delein Seminarijos atosto
goms į Cicero pas savo tėve
lius ir kleboną.

nas papuošimas Lurdės Alto
riaus per Dievo Kūno proce- 
iją. Garbė panelei Kisminni-

| X Per Šv. Antaną sumą 
,nnisų bažnyčioje laikys gerb. 
kun. Kazimieras Bičkauskas. 

(Suma bus iškilminga, su asis- 
i ta.

Šv; Antano mokyklos alum- 
nai rengia vakarą Alexandrui 
Petrauskui pagerbti.

Alexandras baigė šios para-

X Penkiolika studentų, mo
kinusiųjų Quigley primosimo 
Seminarijoj džiaugiasi lai
mingai perėję kvotimus.

X Vaistininkas Malakaus
kas pardavė savo vaistinę 
naujam vaistininkui irgi lie
tuviui. Pavardės kol kas ne
sužinojome. Tikimės, kad pro
tingas žmogus nupirko.

X Per Šv. Antano atlaidus leisti vakarą, 
mūsų bažnyčioje per sumą ir 
vakare giedos Cbicagos lietu
vių parapijų vargonininkai, 
o p. E. Rakauskienė giedos
solo per sumą, 10 vai.

X Sekmadienio vakare šv.
Antano bažnyčioje tėvas Au
gustinas Dirvelė sakys pa-

tuvą. Jis yra parapijos komi
teto trustisas.

Laimingos kelionės, Jonai.
X Mūsų kleb. tikis susilauk 

ti daug svečių kunigų. Mat 
jubiliejaus atlaidai, 6 m. su-

Garnio dovana. I Po $5.00: Z. Kristaponis, R.
Pas biznierius Juozą ir Te- Šokas, J. Stadalnikas, J. Tu- 

resę Blažius atsilankė Garnys j helis, Ar. Mikalajūnienė, A. 
ir paliko gražų sūnelį. Tėvai Dalinkevičius, J. Vlašinis.
džiaugiasi padidėjusia šeima. 
Linkėtina sūnelį išauginti to $3.00 Riškus.

kaktuvės nuo pašventinimo kiu patriotu, kaip ir tėvai.
Antano bažnyčios.

PULLMAN,
I^tbd. Sąj. 10 kp. darbuotė.
Kapinių Dienoj aukų ant 

Šv. Kazimiero kapinių surink 
ta $25.52.

Nutarta važiuoti į labdary
bės Centro pikniką, kuris j. 
vyks birželio 14 d. Labdary
bės ūkyje. Trokas išeis 8 arba 
8:30 vai. ryto nuo parapijos 
svetainės. Norintieji važiuoti

j- , ,, ,susirinkite prie parapijos sve-pijbs pradinę mokyklą 1923 . . . f.. o
... __:x ita,nes ne vėliau 8:30.

Kurie nesuspėsite važiuoti 
troku, tai atvažiuokite auto
mobiliais ir pamatykite, ko
kioj gražioj vietoj bus pasta
tyta našlaitnamis ir sene
liams prieglauda. Taipgi bus 
atidarytas restoranas kuriame 
šeimininkės pavaišins gardu
mynais visus Chicagos ir a- 
pielinkės lietuvius.

Visus nuoširdžiai prašome 
į Labdarybės Centro pikniką. 
Įžanga visiems veltui.

10 Kuopos Komisija.

Nauja studija.
P. Clias. Samsonas, plačiai 

žinomas fotografas ir laikro
dininkas, savo studiją iš Lie
tuvių svetainės perkėlė po 
num. 3434 Michigan Avė. čia 

j studiją įrengė pagal naujos 
mados. Kas nori nusiimti gra
žių paveikslų, lai atsilanko 
pas p. Samsoną.

Piknikas seserų naudai.
Birž. 21 d., Šv. Antano par. 

mokytojų, Seserų Pranciškie- 
čių pastangom rengiama ne
paprastas piknikas jų Vie- kun‘en‘‘’ M. 
TUinlvnn nnnJoi VoiVAloi G.l UniCni , J.

Visiems nuoširdžiai dėkoja Įsignuoja 9,500,000 dolerių miš
už aukas kų keliams tiesti. Dalis tos su-

Šv. Kazimiero Seserys jmos bus paskirta ir seniems 
miškų keliams taisyti.

metais su pasižymėjimu arit 
metikoje. Pradėjo lankyti St. 
Mel’s aukštąją mokyklą ir po 
keturių metų baigė taipgi su 
pasižymėjimu matematikoje. 
Tuoj 1928 m. stojo į Notre 
Dame universitetą užsirašydą- 
mas “Electrieal Enginee- 
ring” kursan. Per ištisus ke
turis metus stropiai mokinosi 
ir praeitą sekmadienį, birže
lio 7 d., baigė “Magna eum 
laudate”, t. y. “aukšto pagy
rimo” laipsniu.

Norėdami pasidžiaugti šiuo 
jaunu, gabiu.nariu, mes alum- 
nai kviečiam iš kitur atvykti 
sekniadienyj ir linksmai pra-

nuolvno naudai. Veikėjai dar
buojasi, kad piknikas būtų 
sėkmingas. Piknikas bus 
Beacli-Nut Grove. Solistas.

Po $2.00: V. (ludijonis, P. 
Pilkauskas, Lukas, A. Šipkųs.

Po $1.00: Brideikienė, Ur
bienė, Pateckienė, Balevitienė,! 
Budovienė, Dešrienė, Monkus, [ 
Urbonienė, AL St ragau.sk i eilė,■ 
Mominiskis, Vilkienė, Bijonai-1 
tienė, Cinga, Jancius, K. Mi-J 
sevičius, Baeenskienė, Raš- 
kauskienė, Šimonis, Krista-1 
paitis, Puškunas, Zigmontienė, iI
Valančius, Vareikienė, -Kai-Į 
raitienė, Adomaitienė, Stra-j 
gauskas, Miklovas, Urbonas, 
Morkūnas, P. Vilbasis, R. Mar 

Gruostienė, J. 
Markūnas, J. Za-

Miškų kelių taisymas ir tie
simas Amerikoje.

Amerikos Žemės Ūkio De
partamentas šiems metams a-

Suma paskirstyta tarp 1
į valstybių.
t .

Ar. V-skas.

|\<

Alumna.

Radio Stotis A J J.
X Labdarių centro išvažia

vimas į savąją farmą vyks 
14 d. birželio.

Ciceros 3-čoji kuopa rengia-

AUKOS.

‘Mažosios Gėlelės Fondui” iš 
Šv. Andriejaus Parapijos, 

Phila., Pa.
$100 Petronėlė Staniškienė.

, Morkūnas,
' Adomaitis, 
Medzevepri 
Freitikienė, 

■ Rukša.

karevičienė, M. Smitanienė,

Vielza,
A. Graboskis,

0, Juškienė, J.
A. Danielienė, S.
O. Dudoninė, P.
V. Varuoslis, P.

", T. Matila, V.
Jonaitienė,

$8.00 (smulkiais).

DETROIT. MICH.
Pirmoji Komunija.

Geg. 31 d., Šv. Antano par. 
mokyklos vaikučių buvo pir
moji Komunija.

Seserys mokytojos labai 
gražiai vaikučius priruošė, 
kas darė gražų įspūdį.

Garbė mokytojoms seserims 
Pranciškietėms. Kleb. kun. I.

si visu smarkumu. Pakviesti 
mokslą apie Teresę Neuma-; trokai, kurie vež žmones į
nietę, kuri, jau keturi metai farmą. Visi prašome susirink-lF* Boreišis pasakė gražų vai 
kaip be valgio gyvena. Vienuti prie parapijos svetainės !ku<"iams Pritaikintą pamok

slą.
Per sumą viešnia cbieagietė 

ponia A. Pieža skambančiu 
balseliu gražiai pagiedojo

NAUJAS FOTOGRAFAS
Turiu garbės pranešti Cicero lietuvių visuomenei, 

kad atidariau studiją jūsų tarpe.
Mano studija aprūpinta visais moderniškais įren

gimais.
Mano studija yra didelė, sutilps ir didelės grupės 

žmonių.
Turiu ilgų metų patyrimą savo užsiėmimo šakoje. 

Septynis metus išbuvau Melrose Parke, III.
Kviečiu naudotis mano patarnavimu.

A.BARTUŠIS, Sav.
1435 So. 49 Court, Cicero, III.

Telefonas Cicero 3709

Pirmi Morgičiai 
Kurie Neša 6%

Saugiausias investmentas yra PIRMT MORGIČIAI. 
Musų banke parsiduoda tik augščiausios rųšies pirmi 
morgičiai.

Kurie norite, kad jūsų pinigai butų -saugūs ir neš
tų gerą nuošimtį, tai ateikite Į musų Banką nusipirkti 
pirmų morgičių. f

Jus galite pirkti morgičių už mažas ir didelės 
sumas.

Už į morgičius investytus pinigus reguleriai gausi
te šeštą nuošimtį, o terminui atėjus gausite sumą.

Dabar arti liepos pirmoji. Gavę nuošimtį už savo 
pinigus taupymo sąskaitoj, perverskite juos ant mor
gičių.

Prašome ateiti ir gausite pilną paaiškinimą.

Važiuojantieji į >Lietuvą kreipkitės į mus. Ke
lionei busite kuogeriausia prirengti ir keliausite ge
riausių linijų laivais.

«

Universal State
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street
Chicago, Illinois

kasdieninę Šv. Komuniją pri
ima.

X Tėvas Augustinas yra 
pats savo akimis 
resę.

X Šiame sekmadienyje bus 
labai svarbus tretininkų su
sirinkimas, 1 valandą, para
pijos salėj. Susirinkiman atsi
lankys gerb. Tėvas Augusti
nas Dirvelė.

9 valanda ryto.
Taipgi kviečiami visi, ku

rie turi savo automobilius, į 
matęs Tė-'tą išvažiavimą. Labdarių far-

ma yra labai gražioje vietoje., -^ve Maria . Vargonais pri-
X Chicagos gatveh-arių tar5 muz' J- Jankas- Vy,'i« 

kompanija nors nenumušo dar 
bininkams mokesčio, bet pas
kelbė 5 dienas darbo savaitė
je. Kaikurie darbininkai nu
siminė. Sako, j mėnesį 25 dol

3S

X Praeitame sekmadienyje Į ^us mažiau. Kiti šneka, kad
šv. Antano bažnyčioje buvo 
labai išspudinga Dievo Kūno 
Šventės procesija.

Mokyklos vaikeliai Seselių 
Kazimieriečių gražiai išlavin
ti, gražioje tvarkoje puošė 
visą procesiją. Visi altoriai 
buvo gėlėse paskendę.

X Šv. Antano bažnyčioje 
yra labai graži Lurdės Pane
lės Šv. grota, kurioje vanduo 
teka dieną ir naktį. Daug ste-

savininkai turės nuleisti ren 
das. Visiems ateina prispaudi
mas.

X Kitas ‘-‘Draugo” pikni
kas įvyks 12 d. liepos, Biru
tės (buv. Černiausko) darže. 
Ciceriečiai visi važiuos.

X Šv. Antano parapijos 
antras piknikas įvyks liepos 
26 d., Bergmans darže.

X Jonas Brazauskas, šila
liškis, rengiasi važiuoti į Lie-

choras irgi gražiai 
naujas mišias.

Choro pirm. P. Padolskas 
ir mokytojas J. Jankus daro 
darbo planus Vyčių chorui dėl 
ateinančio rūdenio.

Svečiai chicagiečiai.
Birž. 7 d. ebieagiečiai dar

buotojai p. J. K. Milius, O. A’- 
leliunienė ir p. J. Andrišiunas 
buvo atvykę p. Miliaus “li- 
mozinu” biznio reikalais. At-i 
vežė “Rūtos’^saldainių ir ki
tokio importo, kurį paliko pas 
p. J. A. Blažį, lietuvių užei
goje. Detroitiečiams gera pro
ga pasinaudoti iš Lietuvos nt- 
vežtaus vaisiais.

giedojo

f

Pranešimas
I

I

5
i

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

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

Taipgi permainė telefoną. 
NAUJAS TELEFONAS

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

Nedėlioj pagal sutartį.
iiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii

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

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

Taipgi permainė telefoną.
KAUJAS TELEFONAS 

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

Nedėlioj pagal sutartį.

iiuuiuniii

Labdarybės Centro
IŠVAŽIAVIMAS

ĮVYKS

Sekmadienyje, Birželio-June 14 d., 1931
Nuosavoje Farmoje

Broliai ir Seserys. Dabar į laukus išvažiuoti 
yra pats smagiausias laikas. Laukai, pievos, miškai 
gražiausia pasipuošę, šiuo tai laiku labdaringoji 
Sąjunga suteikia gerą progą skaitlingais būriais 
išvykti į puikią Labdarių Farmą. Tenai atsigai
vinsite, atgriebsite jėgas, pasidžiaugsite gamtos 
gražybėmis, sueisite su daugeliu nuo senai nema
tytų draugų. O kartu ir gerą darbą atliksite — 
pa remsite I^abd. Sąjungą.

1 labdaringosios Sąjungos rėmėjams ir priete- 
liams primename, kad Vainikų Dienoj piknikas ne
pavyko dėl nemalonaus lytaus. Todėl visų savo 
rėmėjų prašome padvigubinti pastangas, kad atei
nantis išvažiavimas pavyktų.

VALDYBA.

KELRODIS. Imti Joliet Rd. iki Lemont. Iš 
ten pasukti j dešinę ir vykti iki privažiuosit ūkį. 
Nuo ten jau netoli Litbuanian Cbarity Farm.

J
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Dievo Apveizdos Parapija

Sekmadieny, Birželio-June 14,1931
BERGMAN’S GROVE, Riverside, Illinois

>SSxS3’>:

MARQUETTE IR PROVI- ger eliaps, who were anxious 
DENCE VYČIŲ TYMAI LOŠ to cavort from lienee to tlienee 
RYTOJ, 1 V AL., MARQUE- upon some f ai r diamond, 

TTE PARKE. walk back and 1‘ortli dejected-
--------------- ly, some (į’ying out hysteri-

Du stiprūs tymai — Mar- cally, “l&fn, rain, go away, 
quette Vyčių 112 kuopos, ku- come again some otlier day.” 
ris stovi pirmoje vietoje Ly- A few of the more ]lardy fel 
goj, susirems su stipriu Die- jows, nke Bin Kondokas oi 
vo Apv. 4 kuopos tymu, rytoj Providence, tore tlie. liair

JOCKEY IS WEALTHY

Pradžia 11 vai. ryto. Įžanga 50c.

Širdingai kviečiame visus parapijonus, mūsų prietelius ir visus kitus. Visi smagiai 
laiką praleisit. Šauni muzika grieš iki vėlumos.

KLEBONAS ir KOMITETAI.

ning and liadn’t scored since. 
“Say mister, ivbat’s the sco- 
reU’.asked the new»y. “Real-' 
ly, I don’t know”, caine the 
roply, “Būt it was some pla
ce in the millioits when I 
left”.

Tlian to Jose bis temper 
And win the day.

! tliat the five dollars be do- 
’ natcd to bis friend Kulius to 
buy floįvers for a siek grankl- 
mother, \vas used to take out

If you don’t believe tbev’re 
good, ask tlieni.

After t be lašt Marąuette—
Gary game, Kaminskas, the 
[manager of the latter team; ",e c*Mar vent to Ka- 
'got into -a discussion with lll*n'l'as- 1 hen tliey bėgan ar- 
Iyoung AVilman of Marąuette;

bis giri to a dance.

■uing as to wbo was the bet-
This little poetu expresses,. tLe argunient revolving abouti^01 around man oi the 

in simple language, the true! broadmindedness. \Vilman ,lwo- 1 *u'-v t‘aa^laded the dis- 
Įspirit of any game. No estraj dairtied be was possessed Tn'te by ogreeing tliey

I)id you knovv tliat one of
{the necessaries at a wedding 
i. .
jis a Bridgegroom? Yes sir, 
ve educate the public.

Konnic.
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Marąuette parke, prie 69 ir 
California avė., 1 vai. lygiai. 
Žaidimas žada būti Įdomus, 
nes du geriausi lietuviai nub 
tikai Cliicagos apielinkėj stos 
kovon viens prieš kitų. Iš 
marų uetteparkieči ų Juozas 
Vilmonas, gerai žinomas bu
vęs profesionalis metikas, ku
ris per kelis metus žaidė di
džiose Lygose, ir Dievo Ap

veizdos tymo žvaigždė, me
tikas, Juozas Bielskis, kuris 
pereitų metų taip atsižymėjo 
mūsų Lygos žaidimuose, kad 
didžiosios Lygos, Cbicagos 
Wbite Sox buvo jį užprašę ir 
davę progų žaisti net keliuose 
žaidimuose. Abu Juozu, bet 
abu nėra panašus: Bielskis y- 
ra šešių pėdų ir keturių colių, 
ir sveria arti dviejų šimtų 
svarų, o Vilmonas mažas, ne
daugiau penkių pėdų, septy
nių colių ir sveria tik šimtų 
keturiasdešimts sv. Bet ma
žasis Juozas daugiau patyręs 
ir kaipo tikras professionalas 
žada atsilaikyti prieš •dideli 
oponentų. Matysim.

J. L. J.
BASEBALL TEAMS BEA- 

TEN AGAIN.
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Altbougb George JI. Bost- 
wick is a millionaire in bis 
own. rigbt, the young society i 
man nevertbeless risks bis 
neck daily during the racing ■

cbarge.
He lošt the game;

No niatter for tliat —
He kept bis temper,

He s\vung bis Imt
And clieered tlie 

A better way,

vėre
!witli the greater outlook in the two best men in the vorld. 
’ .. . ' •Ii fe for be could smile tliougb ------- -------------- -- ---------  —
bis team suffers a bumilia- 
tir.g defeat. Kaminskas, wbo
špoke lašt, said he was mere 

vinners—{broadminded because be 

could smile when be found

l'roni tlieir cliest in despair.
Tliey just couldn’t bear to see 
the rain pour d.own and turn 
a glorious day in to a misera- -scason by riding as a jockey

in the steeplecbase events. Jie 
is considered n.ot only the

ble one. Tliose wbo didn’t lia~ 
ve any liair in tlieir cliest, the
fraij eliaps, bad to seek out best of any class including Į 
members of the team and the professional brusb-toppers,

too. Lašt year Bostvick was i 
one of the leading candidates Į 
for the United States inter-1 
national polo team, losing bis! 
place witb the bard-riding 
four by only a narrov mar-1

practice tearing on tbem or 
resort to the liair on tlieir 
beads.

Tliere are two games boo-
ked for to-morrow. The boys
liave bad plenty of ręst to
niake tbem very spirited and gin
exciting affairs. We arge you -----------------
to go out and cbeer your fa- . . , (. A . įsome otlier giri, caine 'outl
vonte team to vietory. ... . •Itlirougli the gate atter viewing |

Old ‘Jup Pluvious’, master'his fįrst baseball game, wben< 
of rain, bas a batting average ji,e was stopped by a news- 
of approximately 600% for |,oy. The score board bad reJ

Lašt Sunday every 
yas arranged perfeetly to re- 
sume the baseliall sebedule af
ter tlie Memorial Day respite,
Imt tlie elements rose up again
and vanqni.sl,ed any lingeriną- GAMES F0R TO.MORROW 
dėsi re in the players to per

the lašt montli. We Jiave bad 
precipitation from the bea- 
vens on twentv' two of tlie 
lašt tbirty six days. Not only 
is ‘Pluvious’ no'respecter of 
baseball teams, būt he also 
bas no regard for Jmnevolent 
organizations, Cburch affairs, 
or otlier respectable outdoor 
gatbeiings. Well, wben it 
rains we just let ir rain, būt 
it won’t be long now before 
some scientist will tell the 
rain vvliere to get off at on 
a nice baliny Sunday after- 
noon wlien the skies look 
tbreatening. »

Konnie.

forui tliat day. lt was a piti- 
ful sigbt to see so many ea-

* * *

NAUJAS IŠRADIMAS
RĖKSNIO GALINGA MOSTO 

Gydo, Reumatizmą, Ranku, Kojų, 
Hu^aroa skaudajima. Šalti, Ranku, 
BCoju, tinsima. Dusuli. Galeoa skau>

( tik no ronu ).
Tnkitandi.l ironnln yra Unigyda ■ 
milijonai dar n.iino apie tat. 
Dnkmia Galinsa Moatia yra tiek 
▼arta aukao, kiek ji pati (Taria ere 
K« naudoe sydyais.
Kaina 78 centai. *1.80 ir 83.00. 
ir 10 centą antra u< pevaaantiasa. 

Kiaurkite pafl aptieknriua teip 
DEKEN’S NEW DISCOVtHY 

OINTMENT.

DEKEN’S OINTMENT CO.
P. O. Rm 882 
Hartford.

Providence at Marąuettė 
Park 69tb and California 1 
P. M.

Gary at So. Chicago Bess- 
mer I’ark 89th and S. Chica
go Avės. 2:30 P. M.

EDUCATI0NAL DEP’T.

* * *

corded tliat botli teams brd 
niade a run in the first in '

Ditl you know tliat the con- 
stituents of quartz is pinta? 
Well it isn’t būt the shortest 
distance between t\vo points, J 
may assure you, is a straight 
eigbt.

An Englisliman, or was it

I’adio programai iš sto
ties WCEL 970 Kil. Skam
ba Lietuvių dainos ir muzi
ka kas nedčldienį nuo 1 iki 
2 vai. po pietų.

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITGHES BROLIU RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. Kampas Michigan AvenUe

Telefonas Pullman 5950 v
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs 

* patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

t-l BERT Y P AR K
PIKNIKAMS VIETA • DYKAI

2 mailės j pietus nuo L»ei|iont prie Archer Ibi., Kt. 4-A
Graži Ir švari vieta su gerinusiais lietuviškais patarnavimais, švie

žias pienas, namie daryti sūriai, barbccue sentlvlčiai Ir visokie šalti 
gėrimai. Atdara dienomis ir naktimi Puiki salė, šokiams gera 
muzika, Vžlalkom gezollną, aliejų. PUMPA DYKAI. Visas patarna
vimas dykiti. Didelė vieta parkytl. Daug stalelių lauko pusėje. 
Dideli medžiai, pavėsiai, atkalnių!, upė, sūpynės valkams. Maži 
arkliukai jotjinėU ir važiuoti. 7 metai kai tų biznj varom. Kvie
čiam visus apsistoti pus mus. Rūpestingas patarnavimas visuomet.

VINCENTAS JONIKIS, Ssv.
LEMONT, ILLINOIS 

Telefonas I>eniont 87-J2

Tvirtas Kaip Uola- 
-Stipras Kaip Plienas
...... . ., Į.. ’

Baigiantis pusmečiui, žmonės galvoja kur jierkėlus savo pinigus, 
kad būtų tvirtame linuke, kad nebūtų baimės pinigams žūti. Tai 
geriausia yra pinigus laikyti METBOPOIJTAN STATE BANK, 
kuris vra vienas iš stipriausių ir tvirčiausių bankų, nes METROPO
LITAN STATE BANK yra “ĮIOLL Ob' 1I0N0R” — Bankas, kuris 
turi kapitalo savo banke jieukis sykius daugiau, negu, kad Valstybė 
reikalauja.

Jei kas norėtų perkelti savo pinigus iš CJiiengos bankų ar iš 
kito miesto, tai prašome atsinešti bankinę knygutę, o mes patys 
perkėlimų atliksime.

Metropolitan 
State Bank

2201 West 22nd St. Kamp. Leavitt St. Chicago
Bankas atdaras šį vakarą iki 8:30 vai. vakaro.

Naujos radios. Dideli^ 
pasirinkimas įvairių išdir- 
byščių už pavyzdingai žemų 
kainų. Electrikinės ledau- 
nės. Parlor Setai.

Lengvus Išmokėjimai.

JOS. F.
INC.

3417-21 S Halsted 
Str., Chicago

Tel. Boulv. 8167—4705

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPEC1AL.1STAB
Taigi nenusiminkit, bet eikit pa? 

tikrą specialistų, ne pas kokj nepa- 
tyrelį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums kon 
kla, ar kur skauda, bet pasakys pats 
po pilno išegsaminavlnio. Jus su 
taupysit laiką ir pinlgua Daugeli, 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt jum: 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa 
tyrimo, suradyniul žmogaus kenks 
mingumų.

Mano Radto — Scopo — Raggl 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vt- 
sifikas, bakteriologiškas cgzaminavl 
mas kraujo atidengs man jūsų tik 
ras negi-roves, Ir jeigu aš paimsit 
Jus gydyti, tai Jūsų sveika t a Ir <y 
vumus sugryš ums taip kaip buv< 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų akli 
vlo, žarnų, inkstų, odos, kraujo nėr 
yų, širdies, reumatizmo, klrndnų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arbt 
jeigu turit kokią užaisenėjusl*. įsi 
kerėjusią, chronišką ilgą, kurį ne 

- pasidavė net gabiam šeimynos gy 
i lytoįul, neattdėlloklt neattjp pat 
i mane.

DR. J. E. ZAREMBA
8PECI AI.IMTAS 

Inėjlmas Rūmas 1018
20 W. JA0KS0N BLVD.

Arti State Gatvės 
Ofiso Valandor* Kuo 10 ryto Iki

1 pc plet. Vakarais nuo B iki 7 
Nedėllomls nuo 10 ryto Iki 1

po Plot

REMKITE VISUS BIZNIE
RIUS IR PROFESIONALUS, 

KURIE SKELBIASI 
“DRAUGE“.

ADVOKATAI

’ JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone K&ndolph 8787

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

Namo: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 98 08

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vldurrr. lestyje 
Room 2414

ONE NOnTH LA SALI.E BLDG.
ONE NOBTH I,A 8ALLE AT. 

(Cor. La Šalie and Madison Sta.) 
Ofiso Tel. STATE 2704; 4412

J. P. WAITCHES
Lietuvos Advokatas

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 8 
Subatomis nuo 9 iki 9

52 East 107th Street
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 6950—namų Pulk 6877 
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearbom Streetg
Ketvergius ofisai uždaryti.

Telephone Dearborn 0867

F, W, CHERN AUCK AS
ADVOKATAS 

160 Nortb La Šalie Street 
ROOM 1431

Nuo 9:30 Iki 6 vai. vak.
Local Office: 1900 S, UNION AVĖ. 

Tel. Roosevelt 8719 
Vai., nuo 6 Iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant Sercdae)

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

Room 1701 Tel. Randolph 0331
Valandos nuo 9 ryto iki S vai. vak. 
3841 8. Halsted St. Tel. Vlctory 9568 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
(Jtam., Ketv. Ir Subatos vakare

G. V. CHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisas 2221 W. 22nd Street
Telefonas Canal 3658 

Trečiadieniais Ir Penktadieniais
vakarais namie pagal sutartį.
6503 So. Campbell Av6aue 

Telefonas Republio 4499

A, A. S L A KIS
ADVOKATAS 

Ofisas vldurmleatyja 
Room 1608

CHICAGO TEMPLM BT.na 
77 Weat Washlngton 8t.

Cor. Washlngton and Clark Sta 
Ofiao Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde p*rk 8896
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CHICAG O J E
IŠ LIETUVIŲ KATALIKŲ 

SUS MO AMERIKOJ 
VEIKIMO CHICA 

GOJĘ IR JOS
APIELINKĖJ.

L. R. K. S. A. Chicagos Ap
skrities gegužinė ir jubilėjinis 
išvažiavimas įvyksta sekma
dieny, 14 d. birželio, Mar- 
quette Parke, Chicagos ir jos 
apielinkių lietuviams gerai 
žinomoj vietoj — 71 st. ir Ca- 
lifornia gatvė. Taigi parankus 
privažiavimas automobiliais 
ir miesto gatvekariais.

Liepos 5 d., Vytauto parke, 
115 turp Cicero ir Crawford, 
įvyks įdomus parap. pikni
kas. Tai pradžia jubiliejaus, 
kuris rengiama rugsėjo mėn.

Taigi visi pradėkite reng
tis i piknikų.

Žinomi biznieriai su savo 
trekais vež žmones, kurie au
tomobilių neturi. Visi kviečia
mi užsirašyti ir prigelbeti nu
vežti žmones. Užsirašyti rei
kia pas p. Šeputį iv Aukanį. 
Jie paskirtomis valandomis 
išleis trekus.

Prie baro reikalus tvarkys
Piknikas prasidės 1 vai. po;Juozas 

pietų.
Bendras komitetas 

jubilėjiniam išvažiavimui j tašius, Jucevičius, Kilkus, 
rengti deda pastangų, kad j Vaikutis, Kulikauskas, Zepal- 
išvažiavimas kuopuikiausiai j tas, Barkauskas ir Vyšniaus-
pavyktų. į kas.

Jis bus skirtingas nuo visų, Prie šlėgos drutoliams ci-

Blažys kasininkais
bus Paukštis ir Pakeltis. Par- 

šiam' davėjais bus Nakrošius, Bar-

kitų išvažiavimų, kokiui tik [garus duos lvisėlius ir Pau- 
Apskritys yru kada nors tu- į liūs.
įėjęs. Saldainius dalins parapi-

Programas bus Įvairus: pra
kalbos muzika ir serijom gra
žių dovanų leidimas. Taigi, 
publika neužsivils atvykus pik

,įos choras.
Sūrių iš Lietuvos turės Pau- 

lienė.
Prie boles žaidimo cigarus

nikan; išgirs geriausius vietos dalins Klimas ir Bupšlaus-
kalbėtojus ir atvykusius sve
čius iš kitur, nes kalbės ir 
Pildomojo Komiteto ApsVie- 
tos Komisijos narys iš Centro.

Jaunų brolių orkestrą grieš 
visokius šokius.

Publika galės linksmintis 
ligi vėlyvos nakties, kvėpuo
dama tyru oru.

Taipgi turime pranešti, kad 
atvykus į mūsų jubilėjinį pik
nikų alkti nereikės; bus vi
sokių skaniausių užkandžių 
ir lengvų gėrimų. \

Įžanga visiems veltui.
Komitetas gauna daug pra

nešimų nuo kp. viršaičių bei 
darbuotoju iš įvairių koloni
jų, kad visose kolonijose ei
na didelis bruzdėjimas, ren
gimasis į jubilėjinį piknikų, 
kuriame bus paminėta sukak
tuvės milijoninės (turtu) mū
sų L. R. K. S. A. organiza
cijos.

Rengimo komitetas praneša 
visoms kp., kurios atvažiuos 
“in corpore” į piknikų ir sa
vo skaičiumi subitins kitas 
kp., gaus gražių dovanų.

Tikimės, kad tuksiančiai lie 
tuvių katalikų suvažiuos į šį 
istorinį Apskričio jubilėjinį 
piknikų.

Kurie dar nėra tos didžiulės 
lietuvių katalikų fratarnalės 
organizacijos nariais, turės 
progos su jų arčiau susipažinti 
ir tapti nariais bei narėmis.

Tad visi ir visos dalyvau
kime šiame piknike. Draugiš
kai praleisime dienų žaliuo
jančiam Marquette Parke.

Visus kviečia.
Rengv Kom. narys,

J. Jusevičius.

kas.

Bowling pavesta jauniems 
prižiūrėt, būtent Lietuvos Vy
čių 36 kuopai.

“Veltui saldainius” bers 
G ubysta.

šaltakošės, saldainių, pop- 
cornų ir kitokių dalykij bus 
Nekl. Prus. draugijos būdoj.

Prie lazdelių Gendrolis pa
tarnaus senam, jaunam, dide
liam, mažam.

Kutų darželį dabos Petkus.
Prie to bus da ir kitko. Gal 

atvyks ir “Bisliopas” su pa- 
gelbininkais.

Red Oherris.

SVARBI ŽINIA. MAfcQUETTE PARK.

PRADEDANT JUBILĖJU.

Brighton Park. — Nekalto 
Prus. Panelės Šv. parapijos 
laikytam susirinkime draugi
jų, kuopų, kliubų ir chorų 
svarstyta kas link baigimo 
skolas mokėti ir pradėti fon
dų naujai bažnyčiai statyti, 
bei parap. jubiliejų.

Pereitam panedėly iš prie
žasties susmukimo didmiesty
je Foreman State ir National 
Bankų, kurių turtas buvo su
dėtas į didelius, blizgančius, 
gražius mūrus ir keletu jiems 
prigulinčių kitų bankų, prie 
to, taipgi praeitam utarnin- 
ke iš priežasties užsidarymo 
Bain bankų, kurios nepriklau 
sė Clearing House Association 
daug mūsų lietuvių išsigando, 
nes kaikurie turėjo ten pasi
dėję savo pinigus, o dabar jų 
greitai negali gauti. Todėl, iš
sigandę, pradėjo traukti pi
nigus iš visų kitų geresnių 
bankų, taipgi būrys lietuvių 
ištraukė pinigų ir iš mūsų 
banko piWitam utarninke.

Tad galime jiems pareikšti, 
kad, jeigu sugrąžins ištrauk
tus pinigus ne vėliau, kaip 
iki 15 dienos birželio, gaus 
pilnų nuošimtį.

Su pagarba,

Joseph J. Elias, Pres.,
Universal State Bank 
2352 So. Halsted St., 

Chicago, III.

NAUJAS LIETUVIŲ RES 
TORANAS.

T0WN OF LAKE ŽINUTĖS

Visi tounoflakiečiai rengia
si važiuoti į parap. piknikų, 
kuris įvyks birželio 14 d. Bi
rutės darže. Girdėt, kad ir iš 
tolimesnių kolonijos žmonės 
važuos. Valio! visi į šv. Kry
žiaus parap. piknikų.

Rytoj įvyksta Šv. Panelės 
Gimimo par. mokslo metų už
baigimas. Paruoštas labai 

[gražus programas. Baigusiems 
šių mokyklų gerb. klebonas 
kurf. A. Baltutis išdalins dip* 

Į lomus. Apie mokslo svarbų 
'kalbės prof. F. Mast.

, Įžanga su pakvietimo ženk- 
1 lėliais. Kurie norite matyti 

gražų programų, malonėkite 
atsikreipti pas p. N. Kulį, 
2156 Alice Place, Chicago, 111.

Jerry.

KONCERTAS.

North Side. — Birželio 24 
dienų’ p. N. Kulys rengia kon
certų su jaunais muzikos stu
dentais, llumboldt parke, nau
joje, gražioje svetainėje.

Programas susidės iš dainų, 
smuikos solo ir jaunų pianis
tų.

CENTRAL MANUFACTU-
RING DISTRIST REMIA
CENTRAL MANUFACTU-
RING DISTRICT BANKĄ

(Atsiųsta).
Malonu pažymėti, kad šio

je apylinkėj turime tokį stip
rų bankų kaip Central Manu- 
facturing District Bankų. Per 
šį laikotarpį Central Manu
facturing District su savo 
resursais išnešančiais $100,- 
000,000.00 remia Central Ma
nufacturing District Bankų.

Tas yra įrodymu, kad šis ban
kas be jokios abejonės yra 
saugus. *

Central Manufacturing Dis
trict Bank nuolatai augo nuo 
įsteigimo 1912, dabar jo resur
sai siekia $12,000,000.00, tai 
yra vienas iš stipriausių Chi
cagos bankų.

Kaipo pasekmė atsargaus 
reikalų vedimo ir stovėjimo 
ant sargybos depozitorių šis 
bankas pasižymėjo saugumu

ir patarnavimu. Per šį bankųj 
savo reikalus veda kaikurioa 
didžiausios Amerikos korpora' 
cijos.

Vienas gydytojas 800 žmonių.
Bėliausiomis statistikos žid 

niomis, Amerikos Jungt. Vai-į 
stybė turi daugiausiai gydy-į 
tojų pasaulyje. Dabar esu A-| 
menkoje gydytojas 800 žm«J 
nių tenka.

Ar. V-skas.

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS
Dideli, Moderniški Motorlaiviai 

Keleiviams, Paštui ir Prekėms Pervežti 
Tarp

NEW YORKO - KLAIPĖDOS

SPECIALCS EKSKURSIJOS I LIETUVĄ
Visos lApntilkia motorlaiviu “GRIPSHOLM”

Ekskursija" rengia

B. Jučus Restaurant po 
num. 6236 So. Western avė. 
turėjo atsidaryti pereitų šeš
tadienį. Del nepramatytų kliū
čių atsidarymas užsitęsė čie- 
la savaitė ir atsidarys šian
die birželio 13 d.

Birželio 28 d. rengiama ku
nigui A. Deksniui išleistuvių 
vakarienė su programų. Kun. 
A. Deksnis yra pasidarbavęs 
parapijai, taigi parapijonys 
jam ir rengia vakarienę, ku
ri įvyks Krenčiaus svet. Visi 
kviečiami dalyvauti.

“Buneo palty” rengia žy
nius Town of Loke biznierius 
p. S. Paukštis, Kaišedorio ka- 
tedros naudai. “Buneo” į- 
vyks antradienį, birželio 30 
d., pp. Paukščių name, num. 
4530 So. Donore St. 7 vai. vak. 
Visi kviečiami dalyvauti.

Raporteris.

SVEIKINA VARDO DIENO
JE.

PLATINKITE “DRAUGĄ” į.

Bridgeport. — Šiandie šv. 
Antano dienoje, bridgeportie- 
čiai sveikina gerh. kun. An
tanų Mnrtinkų, kuris tų bran
gų vardų nešioja, linkėdami 
jam sveikatėlės ir ilgų, ilgų 
metų. Rap.

Išrenduojame Public Adressee Systemas. Pristato
me bile kada, bile kur. Įtaisome į automobilius, tro- 
kus, sales, piknikuose. Tinka skelbimams visokiuose 
reikaluose. • . t

ANTHONY STEPHENS
2517 W. 43 Street Chicago, III.

Telefonas Lafayette 0873

STATE BANK OF WEST 
PULLMAN

120-th St. ir Lowe Av. Chicago III.
RAPORTAS STOVIO UŽBAIGUS BIZNĮ BIRŽELIO 5, ’31

Didesnė dalis kapitalinio stako State Bank of VVest Pullman yra laikoma nau
dai šėrininkų CONTINENTAL ILLINOIS BANK AND TRUST CO. arba su ja 
susijungusiomis įstaigomis. Del šitokio valdymo šis bankas turi naudų ir pasiga
vimų bankinio patyrimo viršininkų CONTINENTAL ILLINOIS £ TRUST CO. jo 
biznio vedime. Vice-prezidentas šio banko yra kartu ir vice-prezidentas CONTI
NENTAL ILLINOIS BANK £ TRUST CO.
RESOURCES
U. S. Libertv Bonds .......... 26,438,44
Cash ...........   45,035.22
Due from Banks ................. 105,856.30
Brokers Call Loans ............ 100,0‘K).00
Other Bonds ...................  311,955.18

Cash Position ............. 589,285.14
Secured Loans ..................... 153,863.51
Unsecured Loans ...................... 49,902.67
Real Estate Loans ................ 267,495.21
Banking Ilouse £ Furniture 112,000.00
Other Real Estate ................ 1.00
Other Resources .................... 1,682.58

1,174,180.11

LIABILITIES

Deniand Depositš..................... 283,123.00
Time Deposits ....................... 566,270.16

Totai Deposits ............. 849,393.16
Capital ................................................... 290,000.00

Surplus .............................. 40,000.00
Undivided l’rofits ............. 17,850.91
Special Reserve ................ 25,000.00
Contingcnt Account ............ 21,620.51
Reserve for Int. £ Taxes .. 13,86‘.62
Other Liabilities ................ 6,445.91

1,174,180.11

VIRŠUJE PADUOTAS RAPORTAS PARODO PUIKIĄ 
PINIGINĮ! PADĖTĮ ŠIO BANKO

Monroe F. Cockrelt 
Lewls W. Hovves 
K. Kolomyskl

direktoriai
Henry J. Reichvvein 
G. F. Roberts 
A. L. Sykes

n l

Birželio 27 d. Pirma "Jaunuolių 
Amer. Liet. Ekon. Centras.

Kiugphičio 1 d. Speclalė Lietuvių Ekskursija.
Riigphičlo 10 d. Am. Liet. Ekon. Centro Ekskursija

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

SUEUISH AMERICAN LINE 
181 North Michigan Avenue, Chicago, III.

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

$85.00MES MOKAME CASH 
UŽ LIETUVOS 5% BONUS
Money Orderiai į Lietuvą per Radio tiktai 25 etatai 

Paskolos teikiamos ant Real Estate

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

3®

GREEN M1LL DUONA
SURAIKYTA

Tai gardžiausia balta duo
na. Tinka pasidarymui val
gių piknikams ir į darbų 
einant. Taipgi ir kūdi
kiams parėjus iš mokyk
los, motinos greit gali pa
duoti jiems skanų užkan
di, — Green Mill. Duonų,

kuri yra pagaminta taip kaip balta duona turi būt paga
minta.

Visuomet Pirkite GREEN MILL Baltą 
Suraikytą Duoną

NewProcessBaking 
Company

KUCHINSKAS BROS., Savininkai

Lietuviai Retnkite Lietuvių Įstaigas •, t

3401-05 South Morgan Street
Phone Boulevard 1048 '

Įsteigta 1893 metais
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policijui lydint, 10 paradas į gos Liet. Vyčių “Dūkios
HT i "f 11 ..I...  .1 1 — . . I i

LIETUVOS VYČIU 
DIENA.

gražiame Mažinus pArke, šule 
\Vaukegano.

Programas nustatytas toks:

Visas Chieagos jaunimas ir
Liepos 4 d. netoli. Lietuvos visi suvažiuos prie sv. My- 

Uyčini — Chieagos ir AViscon- kolo bažnyčios, North Side 

ano valstijos Apskričių — tų (ant \\ abansia ir Paulina gat- 
lieną rengia istorinį įvyki—Jvių) prieš 10 vai. ryto. Iš ten

ATYDAI LIETUVIAMS
Paskolos ir saugus investmentas ant geru 

PIRMŲ MORTGIČIŲ
Kurių pirmi mortgičiai baigiasi 

arba netrukus baigsis, ir tiems, ku
rie reikalauja mažos paskolos be 
komiso.

J. NAMON FINANGE C0„
Not inc.

Skolina pinigus ant pirmų 
mortgičių ant 6% palūkanų ir 1 du 
trečdaliu nuoš. komiso ir daugiau 
ant 5 metų. Taipgi nereikia mokė
ti už padarymų paskolos raštu ir 
apžiūrėjimo namo. Tamstoms svar
bu yra žinoti kodėl mes mažą ko
misą rokuojame, o tas dėlto, kad ĮULILJS NAMON
mūsų teisingais patarimais ir pą-įviorglčlu bankierius 
tarnavimu mes įsigijome žmonių
pasitikėjimą. Todėl mes turime «r savttlIflKas S10S 
daug kostumerių laukiančių pirkti Finansinės kompa- 
iš mūs pirmus mortgičius, tat, kad nijos.
mes daugiau išduodame paskolų,
tuo daugiau parduodame mortgičių, tokiu tai būdu mums 
apsimoka mažinti komisą, o tas visiems išeina ant naudos.

Nežiūrint kaip būtų didelė paskola, pas mus visados 
yra pinigų, kada tik būna reikalinga. Patartina ir lie
tuviams, kurių mortgičiai baigiasi arba baigsis už 5 ar 
6 mėnesių kreipkis pas mus dabar ir užsisakyk kad vė
liau nereikėtų rūpintis. Nuošimtis už paskolą pirmų 
mortgičių prasideda rokuotis tik nuo to laiko kada 
jums bus išmokėti pinigai.

Iš tų kurie reikalaujate mažos paskolos nuo $50.00 
iki $300.09 mes neimame jokio komiso, vien tiktai lega- 

. lišką mėnesinį nuošimtį ant neišmokėtos sumos. Jus ga
lite gauti pinigų taksų užmokėjimui, assesmentams, nuo
šimčių mokėjimui, dalis mortgičio apmokėjimui, patai
symui namo arba kitokiems reikalams. Mūsų mandagus 
patarnavimas Jums patiks. Paskolos iki $300.00 yra po
valstijos priežiūra.

Pirma tokia didžiausia lietuvių finansinė Co. suorga
nizuota per J. NAMON, kuris yra expertas nejudinamo 
turto per daug metų ir patyręs daug kitokiuose bizniuo
se. Jam yra tūkstančiai žmonių pasitikėję už jo teisin
gą žmonėms patarnavimą. Patarimas ir informacijos

■ suteikiamos kiekvienam veltui.

J. Namon Finance Co.
Not inc.

6755 S. Westem Avė. Chicago, III.

KLAIPEDON
J

SKANDINAVŲ—AMERIKOS LINIJA
ATLANKYKIME LIETUVĄ

Remkime Savo l’ostą — Klaipėdą 
• Kam baladotis po svetimus kraStus, kuomet dėl lietuvių yra 
palaikomas nuolatinis susisiekimas New York — Kopenhaga 
— Klaipėda

Amerikos Lietuvių Jaunuolių* Ekskursijas 
Rengia

AMERIKOS LIETUVIŲ EKONOMINIS CENTRAS
Liepos — July 3 d. Laivu “FREDERIK VIII” 
Liepos — July 25 d. Laivu “UNITED STATES“
Lietuvių Laivakorčių Agentams Kooperuojant

SCANDINAVIAN—AMERICAN LINE
Visos pastangos bus paSvęstos padaryt kelionę atmintiną ir pilną 

Įvairumų Ir malonumų dėl tų kurio dalyvaus ekskursijoje. 
Relkaauklte Nuo Savo Agento Laivakortės ant 

Lietuvos PaAtų Valdybos Kontragento Pafitul Vežioti 
27 Whltehall Street, New York City 

248 Washington St., Boston. Mas*. 180 La Šalie St, Chicago, III.
St. Antoine St., Montrral, Que., Canada.

Leonardas Zaluda ir 
Vineent M. Rinks.
Šiuo laivu keliauninkai va

žiuos į Cherbourg, o iš Clier- 
bourg Cunard Laivų Bendrų-j 
vė prisižadėjo vežti kėliau-i 
ninkųs tiesiog į Klaipėdą ge-j 

ležinkeliu. Pasirodo taip, kad

choro dainos; bendros abiejų 
chorų dainos.

7 vai. vyrų ir mergaičių 
. - “track meot” (lenktynės},

cios, olOS Seventb Avė. Visi į vj,.v,-s traukimas, estefetė ir 
susitiks AVaukegane, prie Lie-
tu\ių Auditorium, prie 9 ii j dieną griež dvi orkeS- . ,
Lincoln gaivu). Cm parad, pa I . |ietnvBltai jr ameriko. kel«v,a, per juras perplauks
.-itiks miesto majoras ir Wiau- ...... . , . , per. 51/2 dienas ir žemės keliu. .... 'niskai. įžangos i daržą nebus. * “ K«Uu
kegun’o lietuvių veikėjai, su . ..... .. . . 1 dieną. Iš viso 6% dienas iš. T. .. Jeigu ištiktų lietus, paimta J z- *«<
p. Sutkum priekyje. Is cin .... r • . • .r* i'ew York i Klaipėda.1 . ... Avaukegano Lietuvių Audito- 1
prasidės paroda gražiomis . • _ . , ,. ! .. . . m
1 1 .iriuni. len {vyktų muzikalisj ls tų visų, Teleckis su žmo-

programas ir šokiai. . na ir Leonardas Zaluda va-
i Tikslas dienos yra — vie-i^*u°.ia apsigyventi, o kiti va 
(šas pasirodymas visuomenei,
j lietuvių vardo pakėlimas sve- 

-įtimtaiičių tarpe, o ypatingai 
draugiškas pasilinksminimas 
lietuvių dviejų šteitų.

Visi ruoškimės į Vyčių Die
ną, liepos 4.

Komisija.

\Vaukegan, iii.
\Visconsino lietuviai tuo

pučiu laiku suvažiuos Keno- 
slion, prie šv. Petro bažny-

AYaukegano gatvėmis. Paskui 
' visi važiuos į Mažinus parką. 

Parke programas bus toks: 
12:30 mergaičių baseball 

į žaidimas, tarpe Chieagos ir 
IVisconsin’o mergaičių. Laimė 
.jęs tymas gaus čempionato 
medalius.

2:30 vjįių baseball žaidi- 
; mas. Miesto majoras 
pirmą bolę. Laimėjęs

įsmes
tymas

gaus čampionato medalius. 
5:00 dainos, prakalbos ir

sveikinimai: visi bendrai su
dainuos Amerikos, Lietuvos 
ir Vyčių himnus; AVaukegano 
majoro pasveikinimas; AVis- 
consino jungtinio choro dai
nos; Chieagos ir AVisconsino 

.kalbėtojų sveikinimai; Cbiea-

Į LIETUVĄ.

Patyriau, kad per p. <T. J. 
Zolp. išvažiuoja į Lietuvą 
laivu “Aųuitania” birželio 17, 
1931 m., sekantieji:

Mike Teleckis ir jo žmona,
Antanas Bntenavičius,
Petras Kalnis,

žiuoja tik aplankyti Lietuvą.

Kita didelė ekskursija bus 
birželio 24, 1931 m. laivu 
‘‘Pres. Roosevelt” iš New 
York į Klaipėdą.

Raporteris.

VYČIŲ IŠVAŽIAVIMAS.

North Side. — Vyčių Vy
tauto kuopos rytoj įvyksta 
smagus išvažiavimas į Jef- 
ferson miškus. Komisija turi 
sudarius įvairu programą. 
Todėl kviečia visus northsi- 
diečius, ir visus lietuvius, at- 
važuoti į tą linksmą išvažia
vimą, smagiai laiką praleisti

SVARBI ŽINIA
Lietuviams

Nerasite geresnės vietos dėl jūsų sutaupintų pinigu ir nėra 
pavoj’aus, kad plėšikai atimtų jūsų pinigus. Depresija nėra žinoma.

LIETUVIŲ ROJUS yra saugiausia vieta dėl investavimo jūsų 
pinigų, čia nėra jokios spekuliacijos, bet ateitis yra pilnai užtik-, 
rinta. čia apsigyvenę lietuviai džiaugiasi pelningai investavę savo 
shutaupytus pinigus.

LIETUVIŲ ROJUJE parsiduoda V2 ir 1 akro lotai, ant augs- 
tų kalnų, aržiuolynuose.

V
Kaina lotų nuo $300 ir augščiau, su mažu įmokėjimu, lengvais 

mėnesiniais išmokėjimais per penkis metus.

Yra gesas, elektra, gatvekariai. geležinkelis, kuris nuveža j did
miestį, lietuvių krautuvės, mokyklos, bažnyčios, parkas, cementiniai 
bulvarai, žodžiu sakant čia rasite visus parankumus. Taksai yra 
daug pigesni, negu Chicago j.

ATVAŽIUOKITE

Subatoje ir Nedėlioję, Birzelia-June 13 ir 14
Subdivizijos Ofisas:

SPRING FOREST, ILL.
(Pirmiau vadinosi Willow Springs)

ARCHER AVĖ. IR SPRING ST.
(3/4 mylios į vakarus nuo Kean Avenue)

Ofisas atdaras nedėlioj ir kasdien nuo 2 iki 6:30 vakaro

S.P.Kazwell4Co.
(S. P. Kazlauskas Kazwell, tai ta pati ypata)

2839 West 63rd Street
Telefonas Republic 8899

aht tyro oro. Juk dabar gra- Dalyvaus dauguma api ©linkės 
/Jausis laikas išvažiuoti į žu- biznierių ir kelios šeimynos 
liuojančius miškus. Paukšte-'iš Cleveland, Dilio, 
liai čiulba, medžiai žaliuoja!
ir įvairios gėlėlės malonų 4 $ ■ ■ ■ ■ 
kvi 
mirsi
. ..... * ... ■ Neslkankyklte savęs.kuopos išvažiavimo. Visų 
lauksime. Komisija.

w JI ■ H H H ■ ■ ■ ■ H ■■
v«p« icniži,. Taigi n,.pu.. Rgomatizmas sausgėlų!

nrskite to malonaus Vyčių 5 ■ ° B
ekaus-

mals. Reumatizmu, Sausgėle.
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
■ — raumenų sukimu: nes skau- 
g dėjimai naikina kūno gyvybę

ir dažnai ant patalo paguldo.
■ CAPBICO COMFOUND mo-
■ stis lengvai prašalina virSml- 
g nėta ligas; mums Standi* dau

gybė žmonių siunčia padėka-
. u , , , . , , . . ■ vones pasveikę. Kaina 60c perzelio 14 d. jvvksta saumos ves tB paStą 85c arba dvl už ,r0B.

Ituvės plačiai žinomo biznie- ■ Knyga: "Šaltinis svei- 
1 . ... .r v 1 * Z. — KATOS” augalais gydyties, kal
naus Petro Musinsko su Leno ■ na 50 centų.

įvaile (llebaučiute.
1 Šliubas įvyks 2 vai. po pie- 
|tų šv. Jurgio bažnyčioj. Puo

VESTUVĖS.

Ateinantį sekmadienį, bir-

dą įvyks Lietuvių Auditorium a a ■

Justin Kulis
3259 SO. HAL8TED ST. 

Chicago, III.
■ ■ ■ ■

VASAROS LAIKUI
PARANKIAS REIKMENIS

Siūloma už labai
SUMAŽINTAS KAINAS

Abiejose

Peoples Furniture
KRAUTUVĖSE

Naujas šių metu mados
MIDGĖT RADIO

Standard išdirbystės, 
pilnai įrengtas, 

su tūbom.
Vertas $55, dabar už

$29:95
Nauji gerųjų išdirbys- 

čių Kombinacijos Radios, 
nekurie verti iki $225.00. 
<labar po $75.00

Vežkitės gramafonų sykiu 
i Lietuvą, vakacijas ar 
piknikus. Peoples Krau
tuvėse, dabar galite įsi
gyti geriausių padarymų 
portable grama.foną, ku
rių vertė yra iki $35 90, 
dabar tik už

$11-70
Puikios Ledaunės parsiduoda už mažiau 

Kaip PUSĘ KAINOS.
Su 2 durim tik

.........  $7.95
Su 3 durim tik

p° $12.50
Elekttikinės ledaunės (re- 
frigeratoriai) visų gerųjų 
isdirbysčių galima įsigyti 
Peoples Krautuvėse už ma^ 
žesnę kainą, pilnai įreng
tos namuose už

$130.00
ir aukščiau

| MOHAIR PARLOR SE-
TAI. webbed konstrukci
jos, naujausios mados, 
2 šmotai, sofa ir nne ka
tras krėslas. Pasirinki
mas skirtingų spalvų, ve
rtė virš $125 sumažinta 
kaina tik $65.00
Jaccjuard setai verti iki
$lm. pn $45.00

Lengvus Išmokėjimui Suteikiami Visiems. 
RADIOS DEMONSTRUOJAME NAMUOSE VELTUI

Visuomet Kreipkitės:
Į didžiausias ir atsakoiningiausias Lietuvių 

Krantuves Cbicagoje.

417? «3 AACMIR AVI. co. AICMMOMO ST 2S36-4O W 6Jcd $T S MAPLEWOOO AVĖ

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Lafayette 3171 Hemlock 8409

M. KEŽAS, Vedėjas,LNA\KROSIS, Velėja#

1
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R. MAZILIAUSKIENĖ

X/

Sis
Stiprus

DAKTARAI:
Tel. Canal 6764 Telefonas, Grovehlll 1262

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETKIKAH

Gydo staigias Ir chroniškas Ilgus 
▼yru, moterų Ir valkų

DARO OPERACIJAS

DR. A. G. RAKAUSKAS
i DR. J. J. KOWARSKIS - •

South Sides
Bankas
Kviečia

Viena žymiausių “Draugo” 
vajaus kontestaneių, dabar 
sugrįžusi iš vakaeijų, kurias 
praleido Kanadoj. Sako vaka- 
cijas turėjusi tokias smagias, 
kad keletas savaičių prabėgo, 
kaip keletas valandų.

Ligonius priima kasdieną, nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredoiuls tik 
Iškalno susitarus 

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

CHICAGO

Tel. Prospect 1157

DR. JOHN N. THORPE
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
1637 ĮVEST 51 STREET

Jūsų BIZNĮ

Peoples -National ‘Bank
and ^rust Company

op Chicago 9

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

Amerikoj savo stiprumu ir geru pa-Gerai žinomas liaukas tarpe lietuvių visoj 

tarnavimu.

ANTANAS-
RASHINSKIS

mirė birž. 12, 1931 m. 9 vai. 
ryt. Kilo iš Raseinių Apskričio 
Stulgių Parap. Antanlnkų Kai
mo. Amerikoje Išgyveno 2 5 
metus. Buvo sulaukęs pusamžio.

Paliko dldellamč nuliudime 
brolį Petrą, brolienę Oną, du 
pusbroliu Kazimierą )r Vin
centą Kashinsklus ir gimines. 
..Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės į- 
vyks panedėly birž. 15, iš Eudei 
klo koplyčios 8 vai. bus at
lydėtas J Šv. Kryžiaus par. baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
ptSmald(U bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:
Brolis. BroUen<, Pusbroliai ir 

Gimines.
laidotuvėms patarnauja grab. 

Eudeikis. Tel. Yards 1741

C H I C A G O J E
WEST SIDE ŽINIOS. tys’ June Song,

i. 'Veikalas.
Suktinis.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. MARQUETTE ROAD

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

4 Ir 6:30 Iki 8 vai. vakar*. 
Seredoiuls nuo 9—12 vai. ryto

NcdS'lomta pagal sutarti.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas 2403 W.63 Street

Kertė So. Wes4t>rn Avenue
Tel. Prospect 1928

Realdenclja 2359 So. Leavitt SL 
Tel. Canal ,2319

Yalundoe 2-4 po pietų Ir 7-9 v. 
NedėlioJ pagal susitarimą

v.

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

9. Gėlių Kokis.
X Petras Atkočiūnas jau 

užbaigė dantisterijos mokslų; 
pereitame trečiadienyje gavo 
Lojolos Universiteto diplomų.

X Pereitų ketvirtadienį pa- 
rap. mokykloje įvyko savaiti
nis L. V. 24 kp. susirinkimas, 
į kurį atsilankęs parap. kom.! 
narys pakvietė kuopų į jub.! 
parapijos piknikų 21 d. bir-> 
želio, Vytauto darže. Kuopa 
nutarė važiuoti, dalyvauti ir 
išrinko darbininkus į botvling 
alley: pp. Žanrų ir Zalatorių.

X L. V. 24 kp. su p. Šlio
geriu prieky energingai ruo
šiasi prie liejjos 4 d. Cliiea- 
gos ir Wisconsino Vyčių Aps
kričių dienos, kuri ruošiama 
Maainas parke, Waukegan,
J11. Žadama sudaryti apie 50 
automobilių. Kurie neturi sa
vo automobilių, prašomi iš 
anksto užsirezervuoti pas p. 
P. Šliogerį arba A. Valonį, 
Metropolitan State banke.

Pilone Lafayette 9710

DR. F. S. SZYMCZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Ofiso Tel. Vlctory 6893 

Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. ITALSTED ST. 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po plet. 7-8 vak.
Nedėllomls ir šventadieniais 10-12

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL’IS

Tel. Lafayette 9798

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

Office: 4459 S. California Avė. .99
Nedfilloje pagal sutarti.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON

Ofiso Tel. Cicero 49,
Namų Tel. Lavvndale 1342

Lietuvis Gydytojas ir Chi
rurgas perkėlė savo ofisus į1

Gydytojas ir Chirurgas 
6558 SO. HALSTED STREET 

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Res. Pilone 
Englewood 6641

pnaujų vietų po nuin. 4645 S. wentworth 3000
Office Phone 

Wentworth 8000

DR. A. T. KING
DENTISTAS 

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

Val.: 9-11:30; 1-5; 6:30-9 
Ned. ir Ser. po pietų pagal sutartį rp

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.

lėtų įvertinti brolio Vlado 
pastangas. Gražaus paviljono Tel 
pastatyme darbu ir medžiaga 
taip-gi žymiai prisidėjo ir 
parap. komiteto darbštus na
rys p. Malakauskas.

Hemlock 8700

Rez. Tel. Prospect 0919

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzle 
Rez. 6622 S. Wihpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.
Vardo dienų sveikiname mūi_______________________________

su didžiai gerb. dvasios vadų, ■ ■ niuinntiin b c re
lė,„. Antanu And, tusi A. L. DAVIDONIS, M. D.
Švenčiausio vardo d-jos nariai!

Kazimieras Kalnis. I

Skaitykite ir platinki-

4910 SO. MICHIGAN AVENUE 
Tel. Kenwood 6107 

Valandos:
Nuo 9 Iki 11 valandai ryto:

Nuo 6 Iki 8 valandai vakare 
Apart šventadienio Ir ketvirtadienio

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6538 SO. HALSTED STREET
Vai. 2-4 ir 7-9 vai. vakare

OFISAI:
4901 - 14 St. 2924 Washlngton
10-13. 2-4, 7-9 12-2. 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 942 Tel. Kedzle 2450-2451 "

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 Weat 12 PI 
Tel. Cicreo 2888

Nedėllomls
Susitarus

DR. T. DUNDDLIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 
2 iki 4 Ir 6 iki 8 v .v.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

X Jo Ekcelencija vyskupas 
Rfičys, M. L C., vakar laimin
gai iš Rytų Cliicagon atvykęs 
apsistojo Aušros Vartuose.

X Ryt Aušros Vartuose 
bus susirinkimai:

a) Blaivininkų tuojau po 
sumos;

b) Aušros "Varių vyrų ir 
moterų draugijos po pietų 1 
vai.;

e) Altorių Puošimo drau
gijos tuojau po mišparų;

d) Aušros Vartų mokyklos 
mokslo užbaigos aktas su 
gražiu programų vakare 7:30 
vai.

Programų sudarys:
1. “Vasaros Malonios Nak-

3. Tonuny Tomkins.
4. Long Pole Drill.
5. Zuikučiai.
6. Blossoming Bougles.
7. Tennis Drilius.
8. Kvartetas.

X Aušros Vartų para'pijos. . , „
daržas virsta tikru parku., hetUVIŲ kataliku die-° OfTeJ; Jiezne™ h<

Gražu į jį pažiūrėti, o da gra
žiau į jį įeiti. Vis tai ačiū 
gaspadarnam broliui Vladui, 
kuris daržui ištaisyti daug 
sveikatos padėjo. Parap. tu-

nraštį “DRAUGĄ” ir 
remkite tuos biznierius 
ir profesionalus, kurie 
garsinasi jame.

Hemlock 3874

DR. J. P. POŠKA
OF. 3133 S. HALSTED STRETT 
REZ. <504 S. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 9-12 rytais: 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vai.: 3-6 po piet. Utaru. Ir Subat. 
3-t vak. šventadieniais pagal sutarti

GRABORIAI: AKIŲ GYDYTOJAI:
DENTISTAI

Telefonai dieną ir naktį 
Virginla 0036

DR. S, BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

S. D. LACHAVIGH
LIETUVIS GRABORIUS DR. VA1TUSH, OPT.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

L. BĮ

w
dilti

I' .
t-

-

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

. F. EUDEIKIS SC CO.
JŪSŲ ORABOBUI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

X — Spinduliai 
I y

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

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

NedėlioJ pagal sutartį

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

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

OFISAS
968 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street. Tel. 
Vlctory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

i Musų patarnavimas 
i visuomet sąžiningas tr 
1 nebrangus, nes neturl- 
, me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

o f i s < e
4603 So. Marshfield Avenue

T*L Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

J

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
Chicago, UI.

Patarnauju laidotuvėse kuopiglausle. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2519

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS

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

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roeaevelt 7583

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1850 West 46th St.
Kampas 4<th Ir Pauline St*. 

Tel. Boulevard 9898 - 891*

DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė.

Arti 47 Street

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

Tel. Canal <888

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

DR. G. I. BLOŽIS

1821 SOUTH HALSTED STREET

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

C iki 8:30 vakare

U

Palengvins aklų {tempimą kurlr 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nulmu 
c&l&ractus. Atltaleap trumpą regys- 
tę ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atettikimuoss, egzuii.lnavimea daro
mai su elektra, parodanča mažiau
sias klaidas.

Speciale atyda atkreipiama moky 
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va- 
Įkarę. Nedėllomls nuo 10 ryto iki 12 
po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kitiem. pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Tarda 1821)

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 iki 18 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

Beredoj pagal sutartį

Boulevard 7589 —
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

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

Tel. Cicero 1299

DR. GUSSEN

Rez. Tel. Mldvvay 5512

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue Ir 2^-tas Street
Telef. Wilmette lis arba 

Canal 1713
Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėlials ”'** 

Ir Ketvergais vakare .

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė vo ofisą po numeriu

į 4729 SO. ASHLAND AVI.

SPECIJALISTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

ryto nuo 10—12 nuo 8—4 peVai.
pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėllomls 10 Iki 18

NuMadlme valandoje kreipkitės 
prie meeee. patarnausiu ai m patu
kai. mandagiai, gerai Ir ptglaa 
negu kitur. Koplyčia dėl termeaų 
dykai.

Ofisu ir' Akini t) Dirbtuvė 
756 West 35th St. 
Kampu Halsted St.

Valandos: nuo 10—4; nuo B—8
Nedėliomis i nuo 10 iki 12.

--y —- - — ■

LIETUVIS DENTISTAS 
Vai.: kasdien nuo 18 v. ryto Iki 9

vai. vakare
Nedėliomis pūgai sutartį

4847 W. 14 ST. Cicero, UI.

Tel. Lafayette 5820

Rez. Grovehlll 2940

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-Ray & Gas
4193 ARCHER AVENUE

Vai.: 8-9 NedėlioJ pagal sutartį

Telef. Midway 2880

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND A VU
Tel. Yards 0994

ResIdeBCIįos Tel. Plaa* SSSI

VALANDOS: 
Nuo 19 Iki 18 diena 

3 Iki 8 po pietų 
7 Iki 9 vakare

Nuo
Nuo
Nedėl. nuo 19 iki 13 diena
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| Sv. Kryžiaus Par.

PIENIUS
Nedėlioj,

Birželio-June 14,1931
BIRUTES (Cherniausko) Darže

79 St. ir Archer Avė., Justice, III.

PRADŽIA 10 V AL. RYTE

Įžanga 50c.

Maloniai užprašome visus musij parapijomis, kaimynus ir 
prietelius j musų parapijos piknikų. Tai puikinusia proga jau
niems ir seniems linksmai praleisti dienelę tyrame ore.

KLEBONAS IR KOMITETAI.

teaartate
Vakarinių; Valstybių Lietuvos Dienų į Waukeganų suplauks ■ rinčių įstoti, tačiau buvo pri-C H I C A G O

KVIETIMAS. ŽINiy-ŽINELĖS
Rytoj Bergman’s darže Ri- 

verside, Ilk, įvyksta Dievo X Bridgeportiečiai, keti-

Prašome kuodaugiausia 
žmonių susirinkti. Visi būsi
te patenkinti. Valdyba.

Vyčių Dienos reikalu.
Birželio (Jne) 14 d. įvyksta 

labai svarbus sužiavimas ge- 
neralės komisijos L. V. Chi-

nunios žmonių.
Chieagos komisija važiuoja 

automobiliais 8 vai. ryto. He
liai informacijų, telefonuokit

[imta tik 50, nes tiek tebuvo 
vietų. “M. L.”

Brighton Park. — Draugija
Gvardijos Pirma Div. Šv. Ka- cagos ir Wiseonsino Apskritų į7. ši“ uliui"-Canll 5474 ar- 

‘ zimiero Karalaičio laikys prieš Waukegane, pas p. J. Sutkų, ba L Krekščinnni — Roose-

REAL ESTATE

tApveizdos parapijos piknikas. nant'L‘ji dalyvauti Jo Eksce- !pUSSrnetįnį susirinkimų sekma- 10:00 vai. ryto (Chieagos lai- 7741
Į šitų metinę par. pramogų Uncijos vyskupo Petro Pran- j(jįeny, birželio (June) 14 d., ku). Tame suvažiavime visi I
—„„„ ™ eiskaus Bučio pagerbtuvėse ^93^ Nekalto Prasid. šv. Ma- komisijos nariai turi būtinai

vietas gali užsisakyti pas p
.malonu yra man pakviesti no 
tik savo gerb. parapijonus, 
bet ir mūsų senus buvusius 
parapijonus, kurių apsčiai

Povilą Baltutį, 3327 So. ITaI 
sted St.

X Visi ketinantieji

į'

t

Valdyba

rijos Panos parap. mokyklos dalyvauti, nes gal, bus pas- Į Į rengiamus Kaune bekono
, •» • i • » 1 j • • • v ji. rr —~x ~ * 1 , 1kambaryje, 2 vai. po pietų, kutinis prieš liepos 4 d. Ko-
IVisi nariai kviečiami dalyvau misija turės daug kų svarsty- 

vykti Iti, nes turime svarbų reikalų ti, nes tikimos, kad VyčiųTandasi visose kolonijose ir 
plačių Chieagos lietuvių vi
suomenę. I porto vietas ant troko gali naujų narių atsilankyti ir

Už malonų atsilankymų ir, užsisakyti pp. Gudų krautu- prisirašyti prie šios draugijos, 
suteiktų parama ir kalno ta-1 Vėj 901 W. 33 St. P-no Kums- nes bus priimami be įstojimo

į Labdarių farmų iš Bridge- [svarstymui. Taipgi kviečiame

riu širdingų ačiū.
Kun. Ig. Albavičius.

N0RTH SIDE.

kio patogus trokas išeis taip mokesties tik per šį susirin- 
anksti, kaip trokas prisipil- kimų. Taigi norintieji prisi- ‘ 
dys. rašyti, pasinaudokite proga.

X Veikėja B. Naugžemienė Valdyba.
vis dar tebeserga. Kad ir sirg-

Šv. Mykolo Ark. parapijos dama, bet visuomeniniais rei- 
mokyklos užbaigimo vakarėlis į kalais tebesirūpina, 
įvyks sekmadienio vakare Ju-
ne - birželio 14 d. 8 vai. pa
rapijos svetainėj, 1644 Waban 
šia avė. Seserys mokytojos 
ruošia vaikučius prie išpil- Brighton Park. Labdarių 
"dymo gražaus prograrfio ir ti- Sąjungos 8 kp. rengiasi į Cen- 
kisi sulaukti daug svečių. tro piknikų, birželio 14 d., 

Ra p. kuris bus Labd. ūkėj. 
____________ 1 Prie bažnyčios 10 vai. ryto

PRANEŠIMAI

NAUJANYBĖ
Svarbu

ŠEIMININKĖMS
ir

KRAUTUVININKAMS
šeimininkių gerovei aš suradau 

naujausio išradimo skaibit#Triųjų elek
trinių mašinų.

| Sudėvėtus baltinius sudedi J ma
šiną ir mašina išskalbia, išgręžta ir 

, vandenį išleidžia. Darbą atlieka ge
rai, švariai Ir greitai — per 20 a> 
30 minutų. Rankų nesušlapinus, ta-

KLEBONO VARDO DIENOS stovės du troku, kurie nuvež š'ariusD utinius ir kabink
w k w w ant virvutes. Baltinius skalbia vl-

sortiruotojų kursus buvo pa
davę prašymus apie 500 no-

Bridgeportas. — Teatrališ- 
:ka Rūtos Dr-ja No. 1 turės 
'išvažiavimų sekmadieny, Bir-

Tel. Downers Grove 1395
BENEDIKTAS MOTUZAS
Ogden & Venard avės 

Downers Grove, III.
Turim gražių užeiga, užlai- 

ikom skanių valgių ir gėrimų. 
Gražus daržas pasilsėt, vai
kams palakstyt, arkliukai pa-želio 14 d. Grvbo darže, prie 

tautiškų kapiniu. įžanga vėl- •i0<lin8t Turim tourist eamp,
’tui.

Bus puiki muzikų, mnada- 
gus patarnavimas. Visus šir
dingai kviečiam atsilankyti.■

Komitetas.

AUTOMOBILIAI

kur galima pernakvot.

R. R
<pinhiEwiėz£-^-

PUOTA. žmonės į ūkį.

WILLYS KNIGHT 
WILLYS o IR8

CONTRACTORS

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se 

aus priimu į mainus.
2608 WEST <1 8TREBT

Tel. Lafayette 1083

Mod. bungalow, 5 lc<nb. geram 
stovy, gera t.ranap. Pigiai. 4110 No. 
M oody avė.

GERESNIS PIRKIMAS
Geras 2 flat,ų namas, 6-8, .tailių i 

maud. R. E. refrlg. k. v. S., aliejus.
2 karų gar., šal. Jvaž. Pulki vieta. * 
Arti I. C. Baker 741# buklia Avė. I

TIKRAS BARGENAS
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- 
quette Parko.

TeL Republic 5551

CICERO, ILL.
Ant Rendos.

Dailus 6 kambarių namelis 
(cottage). Kas nori vienas 
nieko nekliudomas patogiai 
gyventi kaip savo namuose 
ant viešos gatvės, tai čia ras 
sau tinkamų vietų. Tinka lie
tuviui advokatui, nes Ciceroj 
tokio neturime. Renda priei
nama.
1418 So. 48 Avė. Cicero, III.

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųštea 
Ir patarnavimo, Sau
kit _

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselts Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.

4144 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1S89

BAGDONAS BROS.
I FURNITUNE & PIANO MOVING

Local & Long Distance Retnoval 

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.

Skolinam Pinigus
Nelmam komiso nuo 950 iki 9800 
Sis departmentas yra po valstijos 

priežiūra

Brighton Park. — Dr-ja Ne
kalto Prasidėjimo Š. M. P. Į 
rengia gerb. klebonui pagerb- j
ti vardinių puotų nedėlioj, .bir į 
želio 14 d., 7 vai. vak., para-j 
pi jos svetainėj. Kaip girdėt,' 
visi juda, bruzda, kati tik šau
niau pagerbus . visų mylima ' 
parapijos vadų. Ši puota bus 
lobai įdomi. Daug apie tai ne
galima kalbėti, nes kai kas j 
norima užlaikyti slaptybėje.

Tadgi, visi briglitonparkie- 
čini pasimatysime nedėlioj, pa 
rapijos salėj. Komisija.

R. ANDRELIUNAS
(Marąuetre Jewelry & 

Radio)

soklus — bovelninius, vilnonius, li
ninius ir kitokius.

Tokių mašinų nei Chicagoj,

+
a|a

BRONISLOVAS
KARBAUSKAS

mirė birželio 12. 1931 m. 9:40 
vai. ryt. 31 metų amžiaus. A. 
a. Bronislovas gimė Chicago, 
III. Dievo Apveizdos par.

Pailko dideliame nulludkne 
moterį Aleksandrą, po tėvais 
Bladlkaltė. motiną Juzefą, tė
vą Julių, du broliu Joną Ir 
Vladą Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2340 So. 
Albany Avė. Laidotuvės (vyks 
utarnlnke birželio 16. Iš namų 
8:30 vai. bus atlydėias į Ap- 
vėizdos Dievo par. bažnyčią, 
kurioj įtyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pnmai 
dų bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines. \

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę:
Moteris, Tėvai. Broliai Ir 

Giminės.
lAidotuvėėns patarnauja ’grab. 
Radžlus. Tel. Ganai 6174.

Užlaikau vlsokit 
auksinių Ir aidu 
brinių daiktų, vė , 
Ils natos mados ra I 
dlo. planų rolių. | 
rekordų Ir t. t I 
Taisau laikrodžiu? 
ir muzikos lnstru 
mentus.

apielinkėse , matyti neteko. Vartoti 
Ją lengva — kaip elektrlkinj prosą. 
Elektros per vieną skalbimą išnau- 
duoja už 3c.

Del pilnesnių žinių šeimininkės 
arba krautuvnlnkal prašomi kreiptis 
laišku, asmeniškai ar telefonu šiuo 
adresu:

J. K. MILIUS
3251 So. Union Avenue

Chicago. III.
Tel. Vlctory 5635

Taipgi didelis pasirinkimas vartotų 
karų ui labai mažą kalną. Norėdami 

nei ' pirkt pigiai gerų karų kreipkitės J
mus. Taisymo skyrių, veda gerai pa
tyręs mekanikas J. 'MENZOR.

White Sox Motor Sales
A. Jankaitis ..pardavėjas 

8. Rumchaks savininkas
610 W1ST 35 STREET

Tel. Yar-ds 0699

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
NEPIRK RAKANDŲ 

Iki nepamatysi 5 kamb. gražius 
rakandus 2 kaurai, leįmpos, elektros 
radio, kurtinai ir tt. Jauna pora tu
ri tuoj parduot. Vartoti tik 11 sa
vaičių; galima Ir skyrium.

•828 So. Mozart Street

2650 West 63rd St. Chicago ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI
Telefonas HEMLOCK 8380

M. ZIZAS i

PARMOS (ILLINOIS) Taipgi paskolos ant pirmų morglčhj

X — I • J. NAMON FINANCE CO.County. Viena ir puse mylios

BESIRENGIANTIEMS 
VESTI ŽIEDAI

Ir
Baigiantiems Mokyklą 

Dovanos

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

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

JUOZAS A. RIZGEN 
3313 S. Halsted St.

Telef. Boulevard 6661

Namų Statymo Kontraktorius 
Statau įvairiausius namus prieinama

* kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5626

AUTOMOBILIŲ PIRKĖ
JAMS IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo, širdingai 

prašau atsilankyti ir pamatyti nau
jus 1931 NASH automobilius su vė
liausios mados automatiškais Įtai
symais, sport Royal tekintais ir ki
tais ištobulinimais, kokius tiktai 
NASH taip gali įrengti už tokias 
prieinamas kalnas.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avenue

Lafayette 2082

RAKANDAI.
Vartoti 3 mėn.

Privatiška šeimyna, pulkus setas 
už 985. vertės 3300; madnas riešuto 
medžio valg. setas |65. vertės |200! 
ortent&llškas 9x12 Wilton kauras 
$20; riešuto medžio mleg. setas 396. 
vertas 32 50; coxwell kėdė ir otto- 
man 325. vertas 996; candelabra 
lempa 36, vertas 925, elektros ra
dio, paveikslai, stalas, indai Ir tt. 
1-mas apt. 8228 tMaryland avė. 1 
blokas į rytus nuo Cottage Grove 
avė. 8tewart 1375.

Telef. Republic 6396

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prlelnamiauslos.
2452 WEST 69th STREET*

Pbone Virginla 2064

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
4556 S. ROCKWELL ST.

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patarnau
siu kuogerlausia.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

ftapos Telef. Namų Telef.
Hemlock 2867 Republic 6699

1 JOHN YERKES
Plumbing A Heating Lietusią 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kalnoa prieinamos
2422 WEST 69th STREET

WEST SIDĖS LETUVIAI
Jei jūsų automobilius reika
lauja pataisymo, tai atvežkite 
jį pas mus. Mes išanksto ga
lime pasakyti, kiek jums at- 
seis. Geriausias darbas garan
tuotas. Kainos prieinamos. 
Spešelas — 5 gal. 100% Penn 
Oil $2.75.

BENNIE’S AUTO REPAIR 
SHOP

2444 West 22 Street 
BENNIE E. DIRŽIUS, Sav. 
Biznio Tel. Roosevelt 3365

Namą Tel. Cicero 6372

Rooming house, 11 kamb. 4 karų 
gar., rendos 946, 9400. 2317 Adams 
St. Seeley 8128. «

Olsella Ir mažm. gėlių bisnls, 5 
greemhounes, šapa ir gyv. nam. Pi
giai už cash, arba malnysim. W|iek 
Florai Gardens, 10272 Grand avė., 
arti Manheim Rd. Franklln Park, III.

Rooming house 12 kamb. Išren- 
duotl. Rendos 965. pigiai. 109 W. 
Elm St. arti Clark.

Dėžių dirbtuvė siuto malkų po 94 
už vežimą.

Yards 5O5R
Grocernė Ir saldainių krautuvė. 

Pigiai parduosim. 1004 W. 18

Parsiduoda krautuvė su na 
mu ir dviem lotais.

Tel. Prospect 5070

BRIDGEPORTAS 
Kas pirmesnis, tai laimės.

Pardavimui bučernė ir grocer
nė su namu ar be namo. Pigiai 
821 W. 34 St. Boulevard 3379

nuo miesto, ketvirdalis my- { 
lios tik nuo naujo kieto kelio.! 
100 akerią dirbamos, 60 ake-l 
rių yra kalkiais nupilta, 30 
akerių geros ganyklos, 10 a- 
kerių miško. Šešių kambarių į 
namas 30x30, dvi bamės 40x • 
40 ir 37x45. Bamės abidvi 
yra ant cemento pudamento. 
Grūdinė su garadžiu 22x24, 
vasarinė kuknė ir mėsai rū
kyti 16x18, ir du vištininkai. 
Visi budinkai yra labai ge
ram padėjime ir yra geros 
tvoros apie visų farmų. Kai
na — $26.00 ant akerio. Įneš
ti tik $1,200.00 kitus ant iš
mokėjimo, du žygiu į metus J 
po $105.0(K, pakol išmokėta. 
Tas už sumų ir procentų žy
giu.

99 akeriu farma Fayette 
County. 80 akerių dirbamos 
žemės, 19 akerių miško. Dvi 
mylios nuo Katalikiškos Baž- 

8t nyčios. Yra dar nepaprastas 
namas, ir kiti budinkai. Kai
na $20.00 akeris. Įnešti $500.00 
kitus ant 20 metų išmokėjimo.

Katrie ieškot gerų barge- 
nų, tai rašykit:

T. 0. CRIMMINS 
c-o Kag&y Realty Co., 

Effingham, Ulinoia

6755 S. WESTERN AVĖ.

PINIGU SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nualunčlame pinigus Lietu

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

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pllhai prirengtame kelionei 
| Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome įgaliojimus Ir visus 

legallikus dokumentus pirkime 
Ir pardavime.

Darome paskplas pirmų Ir 
antrų morgtčlų.

Apdraudžiamo nuo ugnlea 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu ir nuoširdžiu patkr- 
navlmu. \

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, ŪI.
Tel. Yards 4669

$$$ DOLLAR SAVINOS,
BUILDING & LOAN 

ASS’N $$$
‘'LIETUVIŲ SPULKĄ”

MI3 So. Westem Avenue
Įmokėti pinigai ant knygučių 

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

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

Spulkos sekretorius Ir Vie
šas Notaras (Notary Public).

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

Apdraudilam (Insurance) na- 
muą forničius, stiklus Ir au- 
totnobtllus tvlrčlauslose Kom
panijose.

Kviečiam persitikrinti.

4,200 ak. farma 1 mali. nuo La 
Moure. kauntės La Moure sostinės. 

;P—r. dalis N. Dak., 2.800 ak. dirb.
460 ak. pievų. Vist 

stovy.
Dratlnės tvoros, daug vandens, šal- 
tintai Ir šuliniai. Tinka pienlnlnkys- 

,tei Ir gyvulinnkystei. 2em6 tinka kor- 
nams ir Javams. Tinka kolonlsacljal 
Ir miestukui. Pigi kalni, geros Išly
gos. Krslptls.

į E. F. Coyns Trust*^
1 La Moure, No. Dakotsu

PARSIDUODA kendžių,
parduoti 1930 ice-creamo, papso ir school 9io ak. gan.,

1 j j 4 reikalingi budinkai, reram
r aruUOOfl.ni Dratinėn tvoroa. daur rand

Priverstas
Chevrolet Six Sedan, geriau- • supply krautuvė, 
šiam stovy, išrodo, kaip nau- pigiai dėl nesveikatos, 
jas, gera maliava ir tairai. Už bizniui vieta, 
pusę kainos. Lengvus išmokė- 2548 Weat 69 Street 
jimai. Tel. Hemlock 8716. Tel. Hemlock 6346
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