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Amerika Pripažins Francijos Pasiūlymus
SEKRETORIUS MELLON PARYŽIUJE; 

TURI PASITARIMUS
Amerikos Lakūnu Siberijoj

FRANCIJA NEPASITENKINA AMBASA
DORIUM AMERIKOJE

ŠVENTOJO TĖVO DO
VANA STATOMAI 

KATEDRAI

FRANCIJA GALI DAR IR 
LAIMĖTI

SKRINDA SIBERIJOS 
PADANGĖMIS

AVASIIINGTON, birž. 26. 
— J. Amerikos Valstybės ir 
Europa šiandie yra arčiau su
sitarimo prezidento Hooverio 
sumanymo klausimu. Anot ži
nių, prezidentas Hoover esųs 
palinkęs pripažinti kai-kuriuos 
Francijos pasiūlymus ir liepos 
1 d. nutraukti karo skolų mo
kėjimų vienerienas metams.

Tu6 visu reikalu šiandie de

rybos vedamos Paryžiuje.

MELLON PARYŽIUJE

PARYŽIUS, birž. 25. — Iš 
Londono atvyko J. Amerikos 
Valstybių Iždo departamento 
sekretorius Mellon. Sakoma, 
čia jis turėsiąs pasitarimų 
prezidento Hooverio “morato
riumo” sumanymo klausimu.

GAL APLANKYS 
PARYŽIŲ

PARYŽIUS, birž. 25. — Vo 
kietijos ambasadorius Franci- 
jai L. von Hoesch vakar lan
kėsi Francijos užsienių mini
sterijoj ir ilgas valandas ka
lbėjos su užsienių ministeriu 
Briand.

Po to paskelbta, kad esu su
darytas planas Vokietijoj kan- 
clieriaus Bruening jr užsienių 
ministerio Curtius oficialiniam 
apsilankymui.

MOKESČIAI NEBUS 
DIDINAMI

WASIIINGTON, birž. 25. 
— Paskelbta, kad jei prezide
nto Hooverio skelbiamas vie-

NEW YORK, birž. 25.
Ass. Press rekorduoja apie la- j 
kūnų skridimus aplink pasau
lį:

Du amerikiečiu lakūnu Šian
die pasiekė Maskvų. Iš tenai į 

leidosi į Irkuckų, už 2,‘600’ 
myliij nuo Maskvos.

LONDONAS, birž. 25. — 
Liverpooly statoma branginti- 

Įn-a Švenčiausios Marijos P. 
garbei pašvenčiama katedra. 
Liverpoolio arkivyskupas Do- 

; wney gryžo iš Romos Ir par
vežė brangintinų Švenč. M. 
P. stovylai kaklaraištį. Tai 
Šventojo Tėvo Pijaus XI do
vana katedrai. Ant tos dova- 

,nos dėžutės padėtas parašas: 
j “Pijus XI šį papuošimų tei
kia Lįverpoolio Jūros Kara
lienei.”

IŠRODOMI BOLŠEVIKŲ 
NEDORI DARBAI

BOSTON, Mass., birž. 25. — 
“National Association of Cre- 
dit Men” 35-am metiniam su
važiavime Amerikos Darbo

CHICAGOJE
PASIŠALINO 15 EKS

PERTŲ

VERA CRUZ VALSTIJOJ RIAUŠĖSE 
ŽUVO R ŽMONĖS

VERA CRUZ, Mex., birž. žtant namo aplankius ligonį 
jis užpultas ir mirtinai sužei
stas.

Apie 800 žmonių dalyvavo 
kunigo palaikų lydėjime į ka
pines. Iš tarpo lydėtojų kal

kes, jemus policijos Viršaitį i™P:„ «mSnkn. T ni 
IŠGELBĖTA 3 VYRAI IR ir (]u TOlieininkll - L. , . ?

MOTERIŠKE •. CU P°llclnlnKu* Kristus Karalius! Policija ta-
. Nužudytas kunigas yra kun. da įsimaišė ir kilo kruvinos

Jose de Jesus Cano. Jam gry- riaušės.

KORĖJOJ- KRIKŠČIONIŠKA 
PRIEGLAUDA SE

NELIAMS

GIŠU, Korėja, birž. 25. — 
i Vietos Maryknoll misijoje, kur

tv i i - j- i • darbuojasi misionierius kun.Du lakunu danu šiandie lai- !•_, _ * ,• • i • j a x*i J T. Ray is PoaDody, Mass.. i-mmgai perskrido Atlantika. , , .. • , ,XT . , v., , „ kurta seneliams prieglauda.Netekę žibalo, nusileido Vo- m • • i • , , . ...»...... Tv . ... , . ,Tai įvykinta gautomis pimgis-kietojoj. Iš ton pakilę nu-skn- komis dovanomis „ vaIdin|n. 
do j Bremen pernakvoti.

Iš čia kitos kelios lakūntr
kų ir kitų.

v . , . . k Japonų vyriausybė už taiporos pasiruosusios leistos ap->is & si misik 
link pasaulp

GAL BUS ATŠAUKTAS 
AMBASADORIUS

_ , L. , .. ' Iš Cook apskrities asesorių' ■.uva.,
e< oracijos ^Bce prezi entas vaj<ar sfaįga išėjo 15 25. — Iš Iluatusco miestelio,

M. Woll kalbėdamas apie bol- . , , j.™- r> , x--x-šoviku, tarp kitko pareiškė- ekspert'1 ~ nekilnojamų sa-.Vera Craz valstijoj, praneša,
, „ P X ■ , ; vasčių apkainuotojų. Kilo kaž- kad laidojant nužudytų kuni-

Ne mūsų dalykas maišyt,s koki Msutikimai. ■ kilo 2uv0
l Rusijos gyventojų reikalus, |
bet šiandie tenai gyventojai ---------------- ----------- ------- !nės- i8"™ P"licii°» viršaiti
neturi jokio balso valstybės 
valdyme. Neturi jokios naudos 
iš bolševikų tvarkos. Gi ta tva 
rka, tai ant žmonių užkrauta 
baisi brutalybė (žiaurybė).
Bolševikų valdžios pagrinde 
negirdėtas pasauly teroras.”

M. Woll pridūrė, jog Rusi
joj dviejų nuošimčių gyven
tojų mažuma naudojasi minių

Vakar ežere iš liepsnojan
čio motorinio laivelio išgel

bėta 3 vyrai ir viena moteris- • 
kė. Juos visus išgelbėjo dvi 
merginos Miss V. Hood ir 
Miss E. Badieux.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

SUSIRŪPINO ŽVEJAIS ŠNIPŲ BYLA

nepajėgumu.

APLEIDO Pagrobėjai po keturių dienų 
ipaliuosavo S. Levinų, nesu-1

PAGROBTAS PALIUO- 
SUOTAS

Iš Šventosios uosto, apžiū- Kariuomenės teismas Kaune 
rėję jo darbus, grįžo finansų nagrinėjo trijų žmonių bylų. 
departamento direktorius p. jįe kaltinami, kad Šnipinėję 
M. Lipčius ir inž. K. Sruoga.

,Dėl didelės audros uosto dar-

laukę už jį reikalaujamo 5,000_ _ . « • CLUMVIJ VIadolenų išpirkimo.
Praneša, kad jis pažinęs pa

grobėjus. •

Prieglaudoje yra daugiau
sia seneliai pagonys. Kateke- 
tas jiems nereikalingas. Jo 
vietų prieglaudoje užima gy
venų seneliai krikščionys ko-

SPROGIMAS DAILIAM 
LAIVE

vienos svetimos valstybės nau 
dai. Alb. Rapnikas ir Makaras. 

^e^oms dienoms SU iPčiolinas kaltinami pagal B.
St. 49, 51, 111 str. ir Į. V. A.

PARYŽIUS, birž. 25. — . ..
Skelbiama, kad, rasi, būsiųs re^ie ‘lai 
atšauktas Francijos ambasa
dorius Claudel iš Washingto- 
no. Jis kaltinamas už tai, kad 
anksčiau nepatyręs apie pre
zidento Hooverio žygius karo 
skolų klausimu. Prezidento1 DUBLINAS, Airija, birž. 
sumanymas Francijų užklupo!25. — Ties Donegal užlaja 
nepasiruošusių. statoma Šv. Patriko bažnyčia

toje vietoje, kur pirm puspen
kto šimtmečio du broliu 0’- 
Cleary ir kitu du vyru para
šė senobinę Airių istorijų.

Naujai bažnyčiai kertinio 
akmens pašventimas įvyks bi
rželio 28 dienų.

TOJE VIETOJE, KUR RA
ŠYTA ISTORIJA, STA

TOMA BAŽNYČIA

HOOVERIUI NOBELIO 
DOVANA

BERLYNAS, birž. 25. — 
į Vokiečiai taip daug pradžiu- 
igę prezidento Hooverio suma
nymu nutraukti karo skolų 
mokėjimų vieneriems metams, 
kad vienam susirinkimų pre
zidentas paskirtas kandidatu 
gauti Nobelio dovanų už jo 
pasidarbavimus taikai. Sako, 
jo sumanymas esųs tikriau-

SUMAŽINTAS MILTŲ 
ĮVEŽIMAS

neriems metams “moratoriu
mas” bus įgyvendinamas, dau 8’as Pasfll,liui taikos užtikn- 
giausia nuostolių turės J. A. nimas-
Valstybės — neteka kelių ši
mtų milionų. Bet federaliniai 
mokesčiai nebus didinami.

MINISTERIJOJ SUSEKTI 
ŠNIPAI

MUSSOLINI UŽ SKOLŲ 
MOKĖJIMO NUTRAU

KIMĄ

WASIIINGTON, birž. 25. 
— Italijos fašistų vyriausybė 
pripažino prezidento Hoove
rio karo skoloms “moratoriu
mo” sumanymų. Per savo a- 
mbasadorių Mussolini prane
šė, jog jis paskiau paduosiųs 
savo nurodymus.

PARYŽIUS, birž. 25. — 
Francijos užsienių ministeri- 

Įjoj susektas sumoksiąs. Imta 
išduoti apturimi slapti diplo
matiniai dokumentai. Jau su
imta keli ministerijos valdi
ninkai.

HAGA, birž. 25. — Olandi
jos parlamentas sumažino A- 
merikos miltų įvežimų. Parė
dyta duonos gamybai varto
ti daugiausia naminių javų 
miltus.

Į tai atsižvelgus, miltų im- 
porterių firmos sumažino mi
ltų importų (įvežimų) ir iš da
rbų paleido daug darbininkų.

“MORATORIUMĄ” PRA
PLEČIA DOMINIJOMS

SOFIA, birž. 26. — Atsista
tydino Bulgarijos kabinetas. 

Naujų kabinetų sudaryti ka
ralius pakvietė Malinovų.

LONDONAS, birž. 25. — 
Britanija ne vien pripažįsta 
prezidento Hooverio sumany
mų vieneriems metams nutrau
kti karo skolų mokėjimų, bet 
šį sumanymų praplečia dar ir 
savo dominijoms.

CANBERRA* Australija, bi 
rž. 25. — Du darbo partijos 
ministeriu išėjo ilTministerių 
kabineto.

--------»—afc—=-•* * -
12 ŽUVO* POTVINY

JERUZALE, birž. 25. —
Šiaurinę Sirijos, dalį palietė 

potvinis. Nuskendo 12 žmonių.

ASESORIAI ATSISUKA 
PRIEŠ ĮVAIRIAS 

ĮSTAIGAS

Cook apskrities asesoriai iš
sprendė patikrinti visas neki
lnojamas savastis, kurios yra 
palinosuotos nuo mokesčių. 
Tai įvairių rūšių įstaigų, val
domos savastys, už kurias mo
kesčiai ištikrųjų turėtų būt 
mokami.

DAVIS RAGINAMAS PA
ŠIURTI VIETOJE

WASHINGTON, birž. 25. — 
Genėfalinis Filipinų salų gu
bernatorius D. F. Davis nori 
atsistatydinti ateinantį rude
nį. Prezidentas Hoover, sako
mu įMtariųs jam pasilikti sa
vo vietoje.

SUGADINTAS DIRI
ŽABLIUS
------------- ' •

LAKEHURST, N. J., birž. 
25. — Kilęs gaisras pašiūrėje 
lengvai sugadino dirižablį Los 
Angeles.

1--------------- ----

Turkijos atstovas
MEKSIKAI

ANGOBA, Turkija, biri. 24. 
— Ekonomijos atžvilgiu, Tu
rkija . savo ambasadorių Am. 
J. Valstybėms, Muhtab bey, 
paskyrė taipat ir atstovu Me
ksikai. i

Vieno turtuolio 
nam pasivažinėjimų 
“Kenkora” įvyko sprogimas. 
Laivas buvo Great Lakęs Boat 
Building Corporation dokuose, 
3250 N. Washtenaw Avė.

Pasirodo, kad gana vargin
gai gyvena uosto žvejai. Jie-, 

'mg dabar žada šiek tiek pa
dėti. Tam tikslui organizuo
jamas žuvų pardavinėjimas ir 
draugijų kreditavimas. Jei to- 

I kia draugija turės ne mažiau 
branginti- 50 narių, tai galės gauti 

taupomųjų kasų kredito 
25,000 litų ir 5,000 litų iš val
džios. Greitu laiku Šventosios 
uoste numato įsteigti koope
ratyvų žuvims pardavinėti.

“R.”

Į 14 paragr. 5 ir Kazys Ro
pė B. St. 162 str. Teismo pir
mininkas yra pulk. Englerl% 
kaltina prokuroro padėjėju į 
maj? Gudavičius.

laive

PALEIDŽIA VOLDE 
MARININKUS

SUIMTAS ĮTARIAMAS 
ŽMOGŽUDIS

Pirmadienio vakare rasta 
nužudyta Mrs. Kate Albrecht, 
našlė, antrojo aukšto pagyve
nime, 658 W. Grand avė.

Milwaukee mieste suimtas 
įtariamas žmogžudis, kažkoks 
Frank Cankor.

UŽMOKĖS UŽ SKLYPĄ

Tomis dienomis Paštų de
partamentas užmokės 5,500,000 
dolerių už žemės sklypų Chi- 
cagoj, kur bus statomas nau
jas paštos būtas.

PAVESTAS “GRAND 
JURY”

Albert Pacelli, 21 m., pa
vestas “grand jury”. Kalti
namas už kriminalini vienos 
mergaitės užpuolimų.

KALĖJIME KOPLYČIA

Cook apskrities kalėjimo 
rūsy kaliniai įtaisė gražių ka
talikiškų koplyčių, kuri jau 
pašventinta ir atidaryta.

Michigan ežere nuskendo 
W. Dean, 27 m., elektrikinin-
kas.

ĮTAISYS SANITARINIUS 
AUTOMOBILIUS

Nuo ateinančių metų mano 
įtaisyti Lietuvoj kelis sanita
rinius automobilius, kurie pa- • . ( 
dėtų kovoti su užkrečiamomis 
ligomis ir susirgusius ligonius 
patogesniu būdu nugabentų

Be paleistųjų po 10,000 li
tų užstatų kiekvienam J. Po- 
vilausko ir Romančionio, iš 
Šiaulių sunkiųjų darbų kalė
jimo paleidžiamas dar Požė
la, kuris taip pat kaltinamas 
voldemarininkų byloj. “R.”

NEW YORK, birž. 26. — 
Vyriausias New Yorko vals
tybės teismas iš teisėjo vielos 
pašalino Mrs. Jean Norais.

WASHINGTON, birž. 26. 
— Lakūnas pulk. Lindbergh 

kur reikia į ligonines. “R.” iš Maskvos gavo leidimų skri
sti Rusijos plotais.

NUKENTEJUSIEMS NUO 
POTVYNIO PAŠALPAS 

BAIGIA MOKĖTI

Nukentėjusiems nuo potvy
nio pašalpas Kauno miesto 
savivaldybės komisija baigia 
mokėti. Ji tikisi iš bendrojo 
nukentėjusiems nuo potvynio 
šelpti komiteto gauti dar 5 ar 
10,000 litų “paspirčiai.” ‘R.’

WASHINGTON, birž. ,26. 
— Preneša, kad valstybės se- 
kret. Stimson rytoj vyksta į 
Europų.

BUENOS AIRES, birž. 25. 
— Nuskendo 5 Argentinos jū
rininkai apsivožus valčiai.

RAGUVOS MIESTUKAS 
TVARKOSI

Raguvos miestely pernai pa
daryti šaligatviai, bažnyčia 
gavo Chicagos apylinkės ra- 
guviečių fundacijos varpus, su 
tvarkyta bažnyčia dėka kleb. 
preL Maciejausko.

Gaila, kad ir “švaros sa
vaitė” nepadėjo švariau lai
kyti vietos žydo kepyklų.

CHICAGO IR APYLIN- 
KES. — Šiandie daugiausia 
saulėta; vėsiau; vakar popie
ty aukščiausia temperatūra 
buvo tarp 94 ir 95 1.

PINIGŲ KURSAS X

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.86 
Francijos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.91! 
Vokietijos 100 mrk 23.82

“P. B.” Šveicarijos 100 frankų 19.275
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Bandradarblame Ir korespondentams- 
■aae Jei' neprašoma tai padaryti Ir neprtatnafilama 
ttkalat patto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 lkj 11:00 vai

jvos gyvenimo momentuose, Latvijos politi
kai ne sk-maudftiumųjui Lietuvai padėjo; o 
netiesioginiai' Lenkijos pozicijų stiprino;

GUI dkbar, kada lenkų purvina- ranka
‘ir latvius pradėjo paliesti, broliSkos lietu
vių: ir latvių tautos labiau susivienys ir pas
tatys vienų stiprų frontų prieš bendrus abiė- 
jų tautų priešus.

prtalunOamoa

Skelbimai- sekančiai dienai- priimami iki fr 
vai. po piet

"DRAUGAI
----- - - w

LITHUANIAN DAILY FRIEND'

PASTABĖLĖS*-.

BTOHBŲJ1 ŽIEMA. j jis nebuvo pramatytas ir ne
buvo pasirengti jį kovoti.

■ Angliška spauda; daug rašo Kadangi busimoji žiema, 
Upie busimųjų Kiemų Tai kas kaip numatoma, milionams 
,tokio> nepaprasta. Yra žmonių,. vargšų turės būt blogesnė, 
'kurie pramato,’ kas gali įvykti tad dabar yra laikas ruoštis 
ateinančių žiemų. prie vargšų šelpimo. Jis pa-

Prezidento ETooverio kituo- duoda tokį sumanymų.
Sako, šįmet visoj šaly der

lius, kaip numatoma, bus di-

Prašau Į Mano Kampelį
------------ Rašo prof Kampininkas----------------

■OBoemomoNS: Ona T*
~~ **><t sam* Manom — tam oa*- Montn —■ tm 
■uropo — One Tear —,17.00, 81x Montha —. *4.00 
Copy — .Ola

▲dvertlelnc Ik "ttKrtJOrtT tortam bart Malta,
▲drertielD* mfeea on

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicagp

“V-bės” korespondentas iš Kauno prane- 
į ša, kad' Jungtinėms Amerikos Valstybėms fcet paskirta komisija surasti 
būsiųs paskirtas naujas Lietuvos ministeris. darbų bedarbiams tomis die- 
Esų Kaune diplomatiniuose rateliuose pla- nomis paskelbė atsiliepimų į delis. Tad vyriausybės parei
giai kalbama ir spaudoj spėliojama, kad p. (Amerikos labdarių organizaci- 

| B; Balutis į Vašingtonu negrįšiųs, o» pasilik- jas. Ragina jas iš anksto pa- 
’siųs užsienių Reikalų Ministerijoje. P-no Ba- siruošti busimųjai žiemai — 
lučio vieton būsiųs paskirtas p. Jonas Vilei- padidinti fondus vargšų šelpi

ami.
Jei sakoma komisija skelbia 

.tos rūšies raginimus, yra kuo

Šiandie eina trumpa' paša-imas, kaip bolševiku Rasie- 
ka apie bolševikiškojo Rasie- jaus patlietkos ūkio srity, 
jaus, rusiškai šnekant, “piat-
lietkų”, apie kurių lietuviški 
TroAio tavorščiai Amerikoj 
savo gazietose labai garsiai 
barabanija.

DIENOS KLAUStMAf
LS2TKAI. IR. LATVUOW LENDA.

šis, Kauno miesto burmistras (majoras). A- 
merikiečiams tos atmainos nedaug skirtumo 

.tesudarytų. Reikia pasakyti, kad p. Balutis 
santykiuose su lietuviais buvo gana taktin

gas. P-nų Vileišį- atsimename kaipo žmogų, 
kuris labai mėgo- kištis į vidujinius Amerikos 
lietuvių reikalus ir def to vyriausybės buvo 

1 atšauktas. Mes manom, kad' p. Vileišis yra. 
geresnis burmistras, negu diplomatas.

ga daug javų grūdų supirkti 
ir ateinančių žiemų vargšus 
šelpti nors duona. Pastogės, 
kuro ir drabužių vargšams 
parūpins privatinės organiza-

“Piatlietka” tai yra tok
sai stroškas komunistų, ren
giamas angelskai šnekant, 
Rasiejui prosperity, kad ne
išėjus da nustatytam, rusiš- 

jkai šnekant, srokui, visi Rūsio 
i jaus proletarai, išėmus komu
nistų carų Stalinų ir visus

“Eltos” žiniomis, latvių laikraštis “Pfe- 
dfeja Bridi”’ rašus, kad Vilnius dabar pasi
daręs lenkų propagandbs centru Lietuvai ir 
Latvijai. Tų centrų vedus garsus Latgalijos 
lenkintojas kun. Borodbvieius, kuris savo lai
ku buvo iš Latvijos ištremtas.

Latvių laikraštis taip pat pažymi, kad 
dabar Vilhiaus krašte lietuvių* - lenkinimas 
eina milžinišku žingsniu į priekį. Prieinu prie 
to; kad1 uždraudžiama bažnyčiose vartoti lie
tuvių kalbų ir visi' lietuviai, žinoma, prieš jų 
norų registruojami1 yra lenkais. Lietuviai,, ku
rie nenori klausyti lbnkiškų pamokslų, kariuo 
menės pagalba- neišleidžiami iš bažnyčių išei
to, sumušami1. Toks įvykis nesenai buvo vie
noj parapijoj, kur keletas lietuvių skaudžiai 
sužeista;

“Pedeja Bridi” rašo kad tuos pačius me
todus Borodovičius taiko ir Latgaiijai Dūk
štos apskrity. Be to vHhfujfc sėdi ik Latgali
jos dvarininkai, kurie varo šlykščių akcijų dėl 
Latgalijos prijungimo prie Lenkijos.

Tuo- reikalu daug susirūpinimo pasta
ruoju laiku parodė latvių spauda; visuomenė 
o ir Latvijos seime tas klausimas buvo iš
kilęs. Spauda labai griežtoje formoje pas
merkė žalingų ir šlykščių lenkų propagandų, 
vedamų jų krašte.

Latviai* tik dabar pradeda suprasti, kad 
lenkai nėra jų prieteliai, o neprieteliai' Jie 
beveik- tyčiojosi iš toj jei kas jiems primin
davo būti atsargiems su lenkais. Tik tadk, 
kada lenkai tiesioginiai palietė latvius, jie 
pradėjo Į tai savo dėmesį atkreipti. Jie su
prato ir lietuvių tautos vargus ir tuos biau- 
įius lenkų darbus, dirbamus prieš Lietuvų. 
O buvo laikai, kada kritingiausiuose Lietu-
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Jl. Douillet.

MASKVA BE KAUKĖS
PIBKOJL DALIS.

(Tąsa)

Vadinas, čia mes torirne dbrbininkų 
— senų revoliucijonierių. Aišku, nuo ko- 
muniafrų valdžios jis laukė stfebuklųj ku
riu darbininkų klasės Būklę, o taip pat 
ir jo, pagerins pačiuose pagrinduose. Bfet? 
iš tikrųjų- štai kas įvyko: bolševikai jį. 
atleido iš tarnybos dėl to, kad jis 1905 
m. priklbusė s. d; (menševikų) partijai.

Ilgų laikų jis klaidžiojo- be darbe. 
Galų gale jam pasisekė gauti darbo Ros
tove prie mineralinių vandenų, bet ka
dangi šito uždarbio jam nepakako Ari. sau, 
išmaitinti nei* savo šeimai, tui po savo 
tiesioginio darbo-jis dar vaikščiodavo pa> 
naminis, ieškodamas šalutinio- darbo- kaip 
stogdengys. Dar prieš revoliucijų šis dar 
bininkas savo sutaupytais pinigais nwū- 
pirko šalia stoties, netoli nuo savo darbo,

Su ta pasaka, išspruko dar 
du tokiu pridurku:

Gudriausiais Žmonėmis Clii- 
cagoj dabar skaitoma lietu
viški cilmokratai. Su savo 
socializmu jie apseina kaip 
Lietuvos čigonas su kuinu, ku 
rį, norėdamas žmogų apgau
ti, bizunu gerai iškaširuoja, 
dantis sudeda, iš aklo ma
tančiu padaro ir visokius, 
taip šnekant, kvoleius taip 
dailiai užglosto, kad senas'jo dienščikus — komisarus ir

. , ,. v . įčekistus, netik neturės ko dvėselena rinkoj atrodo kaip
Anot rabino, sis jo sumany- , . dvnrn

susirūpinti. Tas reiškia, jog uias neg%8 orjgįnalis. pirm val«yti, bet neturės kuo ir 
geresniųjų laikų negalima ti-?3>300 metų Juozapas, panašiai iS*V° biedn4 fcūn* apdengti. | Dabar re2.in tik n ?. ’ų žmo 
kėtis. .Ateinančioji žiema mi-jp^pg daryti Egipto karaliui.1 Lerdn^rad^) “Raudonasis nių ir cilmokratai senai A- 
Jionanis bedarbių bus ncp&ri Karalius paklausė ir tuo bū- *a*kra^s” <iau dabar anaun- menkos lietuviuose nusidevė- 
*kenčiamesnė, negu pergyventa' du igsįgelbėta alkio ir bado.

crjos.

Brooklyno laisvamanių laikraštyje džiau* 
giamųsi, kad. “Tautininkai laimėjo savival
dybių rinkinius Lietuvoj”. Nežinia,, kaip to 

* laikraščio redaktorius tų laimėjimų supranta. 
Aišku, jei tautininkai norėjo, kad tuose 
rinkimuose laimėtų ne lietuviai; o žydai, len
kai ir vokiečiai, tada, suprantama, tautiniu* 
kų noras išsipildė — jie laimėjo, nes anot a*- 

' pytikrių žinių po tų: rinkinių miestui valdžios- 
patenka* daugumoje į žydų, lbnkų ir vokie- 

1 čių rankas. Kaip žinoma, savivaldybių rinki
muose visai nedalyvavo nei krikščionys de
mokratai, nei- liaudininkai Net ir socialde
mokratai savo* atstovų* surašo neturėjo; Ne
dalyvavo dėlto, kad keičiant savivaldybių 
rinkimų įstatymus, prasilenkta su Valstybės 
Konstitucijos nuostatais.

(Praėjusioji. Į Reikia abejoti, ar šalies vy-
j Angliškuose laikraščiuose ■ rįausybė paklausys rabino pa- 

skaitome korespondencijų iš' turimo. Nežiūrint to, vyriau- s 
Liberijos, kaip tenai pragarų j^y Lt* visgi turėtų daugiau rū-
pergyvena buvę turtingesni pįntis milionų žmonių likimu, 
Rusijos ūkininkai, kuriuos .negu kokia partijine politika,
raudonoji v-yriausybė žiauriai Į kuri nieko gera neduoda nei

cina, kad vietoj baltinių, pi-į jusiu tinksu — socializmu 
liečiai gaus kortelėmis mau-vėl pradės bizniavote 
dymosi kostiumus. Moterims*-1
$i kortelėmis bus išduota po- 
periniai drabužiai. Apie duo-
nų.jaų nešnekama: ji senai 
kortelėmis dalinama.

Iš šios pasakos, Chicagos

Mūsų “tautiečių” smiv-c- 
nymas dabar labai padabnas 
į maišų, kuriame užraukta 
pustuzinis zajadlų katinų. Vi-, 
si dabartiniai cinai ir kandi-

Kada Italijos diktatories Mussolini pra
dėjo* šlykščių kovų prieš KatSalikų Bažnyčių ir 
jos galvų — Popiežių, viso pasaulio katalikai 
pasipiktino Mussolinio elgesiu, o Šv. Tėvuit 
reiškė užuojautų ir paramų pažadėjo. Dikta* 
tariaus mestųjų pirštinę katalikai priėmė. 
Mussolini dabar jau: nebe taip d tusi ai kalba. 
Matomai; pradeda įsitikinti, kad kova prieš 
Bažnyčių yra tuščias dalykas. Nė Mussolinio 
jėgai Bažnyčių nugalėti^. ,

Lietuvos tautininkai tiek medalių prika
lė, kad, dabar nežino kur juos dėti. Ameriko* 
je pradėjo- dalinti tokiems asmenims, kurie 
ligi šiol1 nei Lietuvai nei patiems Amerikos- 
lietuviams visai nebuvo žinomi.

kankina pašiurdama- juos į 
šaltųjų Sibelijų. Daugelis tų 
žmonių turi žmonds ir ma
žus vaikus. Sunkiai turi dirb-
iti ir bendrai su namiškiais 
alkti. Neturi tie žmonės nei 
tinkamų, pastogių. Negailes
tinga giltinė juos kai žolę 
šienauja.

Daugelis šios šalies bedaro 
bių praeitų, Menių gyveno to
kiose pat alkio ir skurdo sų- 
lygose. Vasaros metu no taip 
jau bloga. sNors pastogėmis 
nereikalinga daug ko rūpintis. 
Busimoji žiema, kaip dauge
lis žinovų numato, bus toli 
blogesnė nelaimingiems bedar
biams. j j

Atsiminkime gi, kad ši ša
lis- turtingiausiai pasauly. Yra 
žmonių kurie gyvena didžiau
siam pertekliuje. Ne taip vis
kas, kaip kad- raudonųjų val
domoje Rusijoje. Ir štai; kas 
čia žmonėms reikia pergyven
ti!? ’ ' ,
' Vienam laikraščių vienas 
žydų- rabinas rašo perspėjimų 
įgyventojams; Jis nurtMo, kad 
^praėjusių žiemų vargas im
liomis žmonių užklupo, kad

tautai, nei valstybei.
Akstinas.

CHICAGOJE
l

RADIO 12Ž.

Town of Lake. — Birž. 21- 
d. Labdi 1 kp. laikė susirinki
mų. Paskyrė nuvežti į Cen
trų šimtų dolerių. Nutarė, tu
rėti išvažiavimų pradžioj lie
pos mėto

X Birž. 21 d: įvyko Šv. Kry-

ir Bruklyno tavoiščiai gali i datai i činus labai
pasidaryti sau tokį da nebū
tų priklodų: naujas luimėji-

graziam
spakajuj gyvena ir vieni kitus 
švelniai glosto.

žiaus par. mokyklos užbaigi-i X Kun. Mykolas Švarlis pa- 
mo programa* Šįmet mokyklų skirtas vikaru į Šv. Kryžiaus 
baigė penkiasdešimts septyni i par.,. o kup. A. Dexnis žada 

jų eismokiniai. Dauguma 
aukštesnius mokslus.

X Liepos 7 d. šv. Kryžiaus 
par. mokykloje rengiama 
“Bunco party” Nek. Pr. P. 
ŠV. mergaičių sodalicijos. Pel
nų skiria įrengimui “Club 
Rooni” Šv. Kryžiaus mokyk-' 
loję.

išvažiuoti.
X Broliai Kraučiunai, No

tre Dame universiteto studen
tai,. žada sudaryti* Baseball 
žaidimų šv. Kryžiaus par. pik
nike, kuris bus liepos 19 d., 
Vytauto parko.

PLATINKITE •‘DRAUGĄ’
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Pranešimas 1
DR. A. «K BERTAS H

Perkėlė Savo ofisų po num.
756 W. 35th Stirtet

Šiaurės rytų kamp. Halsted ir 35 gatvės 
Taipgi permainė telefoną. 
NAUJAS TELEFONAS

Boulevard 5B14 arba 5913
Vai.: 1—po pietų ir 6:30^8:30 v. v. 

Nedėlioj’ pagal sutartį.

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

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

Taipgi permainė telefoną. 
NAUJAS TELEFONAS

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

Nedėlioj pagal sutartį.

, mažų namelį, kuriame jis ir gyveno. Daž
nai aš pas jį užeidavau; Kuklus pasiten- 

į kiniinas viešpatavo jo šeimoje. O dabar 
prie darbininkų valdžios- jis su žmona ir 
trimis vaikais lindi mažame purviname 

.priemiesčio kambanėlyje. Sunku ir apra
šyti šių. skurdo būklę.; jie neturi, net: ir 
reikalingiausių indų, ir todėl šeimos na
riai. valgyti eina iš eilės. Trys sulaužytos 
kėdės ir- vienintelė jūodtų sutereta pata
linė— štai ir visas jų kambanilio įrengi
mas. Šį žinogų aš pažinau- ir anksčiau. 
Visada jis būdavo tinkamai ir. švariai* 
apsivilkęs. Dabar jis siuvasi rūbus- iš se* 
nų dnobinių maišų. Kada aš- jam pasiū* 
liau keletu iš Nanseno kontoros maišų, 

-kuriuose buvo buvę laikomi'miltai; nelai
mingasis man padėkoje- net su ašaromis 
akyse. Iš jų jiB pasisiuvo rūbus sau ir sa
vo- šeimai. Iš jo aš sužinojau; kad jis tik 
vienų kartų per savaitę gali sau leiBtl1 tu- 

' reti ant stalo mėsos. O turėti’ vaikams pie*
: no- jam yra nepasiekiama prabanga-. Aš 
1 jam įdaviau- arbatos ryšulėlį. Jos jis už
sipildavo tik retkarčiais-, o kasdien- ger^ 
davo akacijų- žiedų esencijų. Svetimšalių 
delegacijos turėtų įeiti į šias lūšneles, tu

rėtu rasti būdų pasikalbėti su rusų dar
bininku, bet į ten, į šias lūšnas, reikia ei
ti be sovietų- vertėjų palydovų (gidų), 
reikia mokėti šalies kalbos ir turėti gy- 

(ventojų pasitikėjimų. Tik tada ir tokiuo 
būdu* galima sužinoti tiesų apie mus dar
bininko gyvenimų.

Aš kalbėjau apie darbininkų, kaip 
apie vienų iš daugelio tūksfančių kitų. 
Štai kad ir, pavyzdžiui, šaltakalvis Jan
kelis J., “Aksai” fabriko darbininkas. 
Sis fabrikas yra vienas svarbiausių že
mės ūkio įrankių fabrikų visoje Rusijoje. 
Nuo pat savo jaunatvės jis ten buvo 

i ištarnavęs jau net 20 m* Atėjęs komunis
tai jį išvarė, nes jis priklausė menševi
kų partijos. Nors jis ir išsižadėjo viso 
praeito, tačiau jo niekur nebepriėmė, vi
sur jam atoakydbvo darbų, ir taip jis 
ėmė valkiotis nuo dūrų prie durų, prtu 

'‘Sadamas duoti šį tų pataisyti.
Aš pažinau darbininkų Povilų K., 

kurs dirba-Ribėto ve Asmolovo tabako fa* 
brike, bolševikų nacionaliauotame ir per
krikštytame “Liuksemburgo Rožės” var
du, Sb šituo darinrtinku aš esu pažįsta
mas jau nuo 1911 metų. Neseniai jis man

prisipažino: “Aš dabar gaunu 58 rublius, 
bet pinigų gavimo dienų, kada aš prisi
artinu prie kasos, man parodo ilgų sųrašų 
įvairiausių atskaitų iš mano algos: man 
sulaiko įnašę į profesinę sųjungų, už laik
raščius, kuriuos išsirašyti mane priver
čia; Aviocbimui iš manęs išreikalauja 50 
kap., 40 kapeikų — M. O. P. IL reikalams 
ir tiek pat anglų bedarbiams šelpti, dar 
fabriko komitetui išlaikyti ir t. t. Taip 
viskų išskaičius ir sulaikius, aš begaunu 
tik 40-45 rubfius. Jei jūs pabandytumėte 
protestuoti arba bent pasijuoktumėte iŠ 
laikraščių, kurių neskaitote, iš tų svetipi- 
šalių bedarbių ir iš tų įvairiausių “Avio- 
esimų”, jus tuojau iš fabriko išvytų arba 
net ir suareštuotų. Taip atsitiko su trimis 
mano- draugais: juos atleido nuo darbo; 
ir komunistų jačeika (ji yra pirmoji: ko* 
muniatų valdžios pagalbininkė, lyg kokia 
slapta policija; ji nežmoniškai' persekioja 
nors truputį kitaip manančius. Vert.), 
dėspotiškiausia įstaiga, kategoriškai už
draudė duoti* jiems kur nors darbo* Kų 

įdarysi, reikia tylėti ir vietoj 58 rublių 
' imti- 40 rublių. Bet kų aš už tuos 40 ru* 
bliu nupirksiu, kada prekėo penkeriopai

, brangesnės už prieškarines. Prieš karų aš 
uždirbdavau 65 rublius, ir aš juos visus ir 
gaudavau, iki paskutinės kapeikos. Tai 
buvo aukso laikai,, viskas buvo pigiau: 
baltos duonos svaras atsiėjo 3 kap., o da
bar už baltos duonos svarų aš moku 10-11 
k., už juodos duonos — 6 kapeikas, o už 
sviesto svarų, atsiėjusį 20 kapeikų, dabar 
reikia mokėti 1 rub., rūbai visai nebepri
einama.. Tai kaip man gyventi iš tų 40 
rublių? Darbininko gyvenimas Rusijoje— 
pragaro gyvenimas! Tebūna ji prakeikta, 
toji nebepakenčiamoji darbininkų val
džia, kurioj rusų darbininkas miršta nuo 
bado. Ir dar drįsta komunistai mums sa
kyti, kad jie dirbu darbininkų gerovei! 
Kada mes jiems revoliucijoR metu buvo- 

1 me reikalingi, jie šaukė: “Visi jūs gyven
site puikiuose rūmuose, viskas bus jū
sų”? Nieko sau, geri tie mūsų rūmai! 

1 (<Būs daugiau)
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ROGKFORD, ILL I Kockfordo bankai. Du jau
i“resyvenų rankose, o viena
dar žada atsidaryti ir veikti 

Garbingas svečias. 1 to|iall Kiek žuvo juose lietu-
Bitf. 18 d. aplanke sv. 1 e- vį^ pinįgų dar nežūna, bet spė 

tro i- Povilo pnrap. kleboną, | jama> kad nemažat
kun. V. Kulikauską, garbin io ui kurie dabar labai graudi
gas a-efias Jo Malonybė Vys- nasi ka(, nopasko,ino savo pi.
kūpa, Petras Bta'ys. Jį atlv- nj^ parapijai, kur jiems nė- 
dėjo kunigai J.^ J. JdkaHis, ra jokjo pavojaus> vyskupai 

garantuojant.L. Daugelis ir J. Mačiulio-
ms.

Garbingasis svečias aplanke (
Rockordo Vyskupą E. IIo- 
ban’ą visas Av. Petro ir Povi- •
lo paapijos nuosavybes, pasi-, -------------
groži o Rockfordu ir iškeliavo ' Bazaras.
Kenohęn, Wis. ; Roselande, kaip žinoma,

Rokfordo anglų laikraščiai bazaras P™^jo birželio 16 
gražu paminėjo Vyskupo Bū- ,d- ir ^sis iki P^aigos. 
čio aplankymą Rockforde. [ šie metai nėlabai ^ngi, 

Bendras Darbas. įnes ?Pač Roselande daug
Rokfordo lietuviai katali- darbli užsidar6‘ Tai^ ir iS 

kai i .a dalyvauti bendrame hazaro_ negalima didelio pel-
visų 'atalikų veikime. ,no ^^is.

Bin-21 d., 2:3Q po pietų' Svetelio prisirenka labai 
De Kibė, III. įvyko diecezinis ■ daug, bet dauguma jaunuo- 
Av. Aardo Draugijos eilinis meng; suaugusių labai maža 

rįkimas. Susirinkiman ig atsilanko. Gal paskui atsilan- 
kftdo lietuvių katalikų kYs- Nedaug matos ir biznie-

Raporteris.

ROSELAND, ILL.

SUSl

Rock
rių. Jie laukia pabaigos ir 
savo jėgas” parodys. Visgi 
yra keletas geraširdžių, ku- 

jvairfip darbus, kuriais butų jie gausiai bazarą remia, 
varom pirmyn Katalikų Ak- į T^ielivienų. dieną juos tenka 
ei ja. J matyti.

Be eitų dalykų sutarta la-i Reikia pasakyti, kad Rose- 
bai saitlingai dalyvauti pa-, landas turi labai garbingų 
šventume Sv. Vincento naš- žmonių, kurie stebėtinai remia 
laičii; prieglaudos Freeport, bazarą; eina “bytų”, kurie 
UI. pirmoj vietoj atsistos. Reikia

Paientinimas Įvyks Sv. laukti didelių susikirtimų. 
Vincito Pauliečio dienoje, Mat, čia randas nemaž dzu- 
liepof 19. Pašventinimą atliks; klb kurie nepasiduoda nei že- 
Jo EJinencija Jurgis Kardi- maičiams, nei aukštaičiams. 
nolasMundelein. ! Birž- 21 d. Alfonsas Bučis

ŠĮ V. Vardo dr-jos susirin-' sukirto visus, paklodamas ba- 
kimą >alietė didelis liūdesys. zare $;>0. Reikia pažymėti, 
Vien; draugijos narys paša-' kad Al. Bučis nėra biznierius, 
kė p,.kalbėlę, suslabo ir ten'K‘l dabar pamanys biznie- 
staigimirė. Iriai? Laukiama didelio susi

rėmimo. Kiti net ginčijas, buk
V • V* •<••••• •v žemaičiai biznieriai nepasi-

Hvaa yra gražus ir svei- duos, ma^ ^1. Bučis yra dzū
kas alykas. Rockfordieciai !. . , . , ..J kas. Yra ir daugiau dzūkų
lietuvū katalikai ja mėgsta. . -d v. .T. . . ? .riizų, pav., p. Bauzis, p. A.Jie mnasi palaikyti svarą -r, .. Belinis ir kiti, kūne nesyki
ir gr<ę aplink parapijos tro- • , . , .x. m/, .. 1 ' . jau sukirto žemaičius, ilki-
bėsiui bet ir vidų neapleidžia. . . , , . ,‘ * mes, jog ir dabar nepasiduos.

Htabirž. 22 d., vadovau- t, . . .’ . Pagyvensime, pamatysime,
jaut onm Znbinni, 8n£darę»

menybę.

išvyk ten Stan. Valiulis, K. 
Aitut; ir kun. V. Kulikaus
kas. kisirinkimas tarėsi apie 

irnp d

Lietuvos kun. S. J. Bartkaus 
motutė p. K. Bartkienė. Tuo 
pačiu laiku ir laivu sugrįžo 
iš Lietuvos p. Stulginskas su 
savo-dviem sūnais ir dukrele.

P-nas Stulginskas yra se
nas AVestvillėj gyventojas. 
Pora metų atgal buvo išvy
kęs Lietuvon apsigyventi. Bu
vo net ir įsigyjęs ūkį netoli 
Kauno.

Bet, susidėjus kitokioms ap 
linkybėms, grįžo atgal į Ame
rika ir mano visai čia apsi
gyventi. P-nas Stulginskas y- 
ra brolis buvusio Lietuvos pre 
zidento Aleksand. Stulginsko.

Birželio 21, tretininkės su p. 
A. Glambiene priešakyje, bu
vo surengusios gerb. klebono 
motutei p. K. Bartkienei pri
imtuvių puotą. Puota buvo 
bažnytinėje svetainėje. Prie 
gerų užkandžių pasakyta 
daug linkėjimų.

j Pas mus yra susidariusi va- 
sarinė mokykla, kurioj ma
žesnieji vaikučiai yra moki

nami tikėjimo dalykų ir lietu
vių kalbos. Tikėjimo pamoko
mis rūpinasi gerb. kun. S. J. 
Bartkus; jam gelbsti p-lė Ade
lė Vilkauskaitė. Lietuvių kal
bos klesą veda gerb. A. P. 
Stulga.

Tik gaila, kad ne visi tė
vai leidžia savo vaikučius į 
pamokas. Man rods, kad tuo 
dalyku tėvai turėtų daugiau 
susirūpinti. Nes tai kelia lie
tuvių tautą ir padeda lietu
viams išsilaikyti tautinėje dva 
šioje.

Birželio 22 d. į mokyklą bu
vo atsilankiusi p-lė Stulgins- 
kaitė, ką tik grįžus iš Lietu
vos. Ji laikė mokiniams pas
kaitą apie Lietuvą.

Visi sudidžiausiu dėmėsiu 
klausėsi paskaitos, po kurios 
davė daug įvairių klausimų, 
į kuriuos p-lė Stulginskaitė 
gražiai atsakinėjo lietuvių ir

anglų kalbomis.
P-lė Stulginskaitė savo pas

kaita apie Lietuvą padarė ge
ro įspūdžio visiems moki- nutarė išsitaisyti vieną pusę gavęs iš savo viršininkų nati
niams. ! parapijinės salės, tai. yra iš- jų įsakymą, dar pasilieka A-

Birželib 22 d. vakare pas maliavoti ir viską sutvarkyti, merikoje vienam mėnesiui, o

saulutė gražiai šviečia. 
Birželio 22 d. vakare Lie

tuvos Vyčiai savo susirinkime

X Tėvas Augustinas, Pran
ciškonas buvo pasirengęs 

grįžti atgal į Lietuvą, bet.

mus labai lijo. Buvo perku- Paskiau nutarė daugiau 
nija su žaibais. Bet ant ryto- rengti lietuviškų vakarėlių ir 
jaus vėl išsipagadijo ir vėl daug veikti. X. Žaibas.

gal ir ilgiau. Užbaigęs reko-

bet apie birželio 29 d. išva
žiuoja į rytus, į Waterburv. 
Conn., ir kitur truputį pasil 
sėti. Liepos mėnesį vėl sugriž 
Clncagon ir laikys Av. Onos 
Noveną Dievo Apveizdos para

-lekcijas dar pasiliko Seserų PD°3e ir Porciukulių atlai- 
Kazimieriečių kapelianijoje, dus Gimimo P. A. parapijoje■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■

METINIS "DRAUGO J?

I

IPIKNIKAS
Nedėlioję,

LIEPOS-JULY12 D. 1931
Chernausko - Birutės Darže

į 79th ir Archer Avė., Justice, Ill.
S Piknike Bus Visokių Įvairumų

darbi nkių būrys iš Pr. Ai- 
tutieis, L. Zubinienės, EI.
Noreiienės ir M. Getautienės, 
išvalėgražiai mokyklos kam
bariu

endroji Komunija,
Jęzis Airdies mėnuo. Tai 

širdži pagerbti ir sau dvasi
nio go pasidaryti A. L. R.
K. Merų Sąjungos vietinės:
kuop< narės sumanė bend- -------------
rai punti Av. Komuniją, sek- Iš mūsų padangės.
madi<į birželio 21 d. Pas mus, Westvillėj, lietu-'

Kilis darbas, bet gaila, viai gana gerai gyvuoja; ren- 
kad ug narių apleido jį.'gia vakarus, šokius ir viso- 
Mat m geli ui sekasi labai! kius šurum-burum.

Taipgi reikia pasakyti, kad 
atėjęs į bazarą niekas nepralai 
mi. Linksmai laiką pralei
džia ir naudingų dalykėlių Į- 
sigija.

Gegutė.

WESTVU1E, ILL I

gerai dbėti, bet nesiseka dar 
bas daryti.

Bir28 d. Av. Petro ir Po
vilo <ja nusitarė minėti sa-

Porą savaičių atgal, buvo 
surengta vakaras. L. Vyčių 
choro. Vaidinta
Oželis” (operete).

<< Kuprotas

vo š (tuosius globėjus. Su-j Vakaras buvo sėkmingas, 
sitart kad visi nariai pasiru-i Visus atsilankusius patenki- 
pins ndrai priimti šv. Ko-'no. Buvo matytis svečių net 
muni j ir iš tolimos Ciceros. Po kon-

Na| trokšta pareikšti Jė- cerio ėjo šokiai Iki vėlumos.
Nesenai buvo surengta kb 

tas vakaras jaunomečių vai
kučių. Vakaras taip pat turė-

Nelaimė. ' į jo sėkmių. Mat, ir maži neno-
Neliė palietė daugelį Rock Iri dideliems pasiduoti. 

fordoKuvių: užsidarė trys’ Birželio 16 d. atvyko iš

zui f) meilę, kaip ją Jam 
reišk ventieji apaštalai Pe
tras ’ovilas.

' . • •*- • t ..

Vesk Savo Reikalus Pas Midland
Dėlto, Kad... Midland National bankas rūpestingai ir atsargiai vedamas.
Dėlto, Kad... Midland NATIONAL BANK turi vadovybę, patyrimą ir spėką pilnai kvali

fikuotų Board Direktorių ir Patarimo Komiteto.
Dėlto, Kad... vien jų vardai duoda aiškų užtikrinimą ir apsaugą depozitoriams.

[p
lb

KAPITALAS................................ ............................ $250,000.00
PERVIRŠIS
NEPADALYTAS PELNAS IR ATSARGA

0
Board o f Directors
DAVID E. RHANAHAN

Reni Eatatc and Banda— Idrector E. L. Rnnley Machlnery Company 
—Chalrman of the Board Central Manufarturlng I datrlct Bnnk. 

Terminai National Bank of Chicago
H. H. BAITM

Treamirer Marrin Brother* 
Company

L. OSČAR CHALLMAN 
Prestdent of the Bank

RDBERT D. OORDON 
Bartlett Sr Oordon, Ine., 

InveatmentR
CHANLES EASKER

Proflldent I.ai*k«r Moli.r A 
EnKlneerlnu Company 

E. A. LEONARD
Becrt-tary-Treamirer The I^hnn 

Company
JOHN T. LOVE
Bn-otrlc Contractor

JOHN R. O’CONNOR 
Real Katate

HTIBERT S. 8ILBERMAN 
Preaiili-nt 8. Hlllii-rman aini Hona 

CHARLES N. 8TANTON 
Prpaldent Ato*k Vania National 

Ban l<
V. I. VANTCEK

Vlre-Prealdent and f’aahlcr of 
the Bank 

JOHN WAJRR 
Contractor and Bnllder
FRANK U WEBB

Prenldcnt The Terminei National 
Bank of Chhago 

Exoeullve Vlee T’reeldent
Central Manitfaeturlng Pletrlet 

Bank
FRANK VVOZNIAK

Real Batute

WALTER K. MILLER 
Pee.-Treee., flhellmer Pradurta Company

Pat tironu Komitetas

H. E. rORONTO
TrtiRtee Central Manufaeturlm? 

T Mat riet

preabbatt TT-nRed Statra 
Cold Stora pro Co.

Vlee-Prealdent TTnlon Rtork 
Yn’da and Trr.nalt Co.

ARTRtTR MEEKER
FreKldent Arenrty Mllling Co. 
TMreetor Armour Company

100,000.00
55,000.00

The Midland National Bankof Chicago
ARCHER AVENUE AT SACRAMENTO

PO SUVIENYTŲ VALSTIJŲ VALDŽIOS PRIEŽIŪRA
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SENIAUSIŲ CHICAGOS LIETUVIU ATSIMINIMAI.
JURGIS BALČAITIS da suma, vėl pasirodo sve

timtautis kunigas. Vėl ter
mas buvo bekįlųs, bet vėl ku-! 
nigas nuo altoriaus gražiai I 
pakvietė prie tvarkos, žino- į 
nės vėl aprimo. Bet kaip tik ! 
kunigas nuq altoriaus, tai ir 1 
kilo audra.? Buteliai, kiauši-! 
niai ir kitokie daiktai pasi
pylė į kolektorius. Kilo ala- 
sas. Ramesnieji žmonės per
sigando. Kiti pamanė, kad 
gaisras kilo, tai ūžtelėjo

lauk, kiįi trepais nusirito. Be- 
sigrudžiant nutt durys už
springo. ‘ ‘ Revoli ueijonicriai” 
lauke užatakavo klebonijų. 
Pasipylė į klebonijų plytga
liai, pagaliai, kenai, buteliai. 
Išpyškėjo visi stiklai. Laužė 
tvorų ir bandė veržtis vidun. 
Atpyškėjo vietiniai policmo- 
nai. Bet ką tai reiškia tokiai 
miniai. Alarmas buvo duotas 
į tris stotis. Atūžė patrulkos 
ir būriai poiicinonių. Žino
ma. priūžė minios žioplių. Vie
na moteris iš *euyvn polic-( 
mono išplėšė jo lazdų ir taip 
tvojo jam per galvų, kad tas)

vatakšt ir parvirto. Suareš
tuotų -žmonių buvo tiek, kad 
prikimšo jais dvi nuovadas— 
Canalport ir Muxv/ell.

“Paskui prasidėjo tyrinėji
mai, kas čia tų sukėlė iv del- 
ko.

“Bet viena bėda, ne bėda.
Metižilgio kun. 
priėmė zakris

tijonu tiesų sakau; nevertų 
žmogų. Tų klaidų aš aiškiai 
permalčiau ir karštai atkalbi
nėjau klebonų nuo to netiku
sio žmogaus. Ir kas atsitiko. 
Aš tada dirbau naktimis prie 
dulsted st. ne.oli bažnyčios.

To neužteko. 
Steponavičius

Ryte prieš pat ėjimų namo, 
'.šgirdau pykšt, pykšt iššovė 
du sykiu. Suvis Cjo iš bažny
čios pusės. Pamaniau, kad čia 
[ne kitur kur šauta, o prie 
Jimsų bažnyčios, Kiek drūtas 
begau prie bažnyčios. Žmonės 
taipgi bėgu į tų pusę. Ir kaip 
sykis, prie b?A yčios durų

jiaprotį prieš eisiant į darbų 
užeiti į bažnyčių. Sakytų rytų, 
tasai žmogelis rado bažnyčių 
užrakytų. Tai atsiklaupė prie 
durų ir meldžiasi. Tuo tarpu 
grįžo per naktį lėbavęs girtas 
zakristijonas su raktais ir 
su revolveriu. Pamatęs žmo
gų klūpantį prie bažnyčios

(Pradžia įiuin. 147) 

Pirmoj vietoj.
“Tada mes aštuoniol i kiečiai 

vis kilome. 1901 iš Lietuvos 
atvyko muzikas Lymantas su 
šeimyna. Tai .jį pakvietėme; 
už vargonininką. Jis turėjo 
stiprų balsų ir suorganizavo 
tokį chorų, kuriam lygaus Chi- 
eagos lietuvių tarpe nebuvo. 
Kitos parapijos j svarbesnes ,
savo iškilmes kviesdavo musų Į 
chorų. ’ ’

Dideli nemalonumai.
“Po bažnyčios pašventini-1 

mo mes aštuoniolikiečiai pu
sėtinoj ramybėj ir sutarime 
gyvenome. Bet pradžioje 1905 
kada Rusijoj revoliucinis ju
dėjimas prasidėjo, tai šis-tas 
panašaus ir pas mus buvo. 
Buvo taip: vienas parapijo- 
nas ėmė žmonėms įkalbinėti, • 
kad parapijos kasa nesanti 
tvarkoj. Girdi parapijos kny-: 
gose ii’ komitetų knygose ro- < 
kandai ne vienuodai rodą. i 
Girdi parapijos knygose iš
laidų esą daugiau, negu pas 
komitetus. Vienu žodžiu čia 
kaltinamas klebonas kun. Ste' 
ponavičius. Tie gandai labai j 

jaudino kaikuriuos žmones. 
Nerimastis tik kilo ir didėjo. 
Nusistatymas prieš klebonų 
augo. Dalykai pagalios įkai
to iki sprogimo. Tai-gi tas 
sprogimas ir įvyko sekma
dienį, vasario 12 d. 1995 me
tais.

“Turbut klebonui buvo pra 
nešta apie* tai, prie ko “ re
voliuci jonieriai” rengėsi, nes 
tų sekmadienį jis bažnyčioj 
nepasirodė. Su pirmomis mi
šiolais išėjo kunigas svetim
tautis. ‘ ‘ Revoliuci jonierius ’ ’ 
tas turėjo nustebinti. Kai 
kolektoriai išėjo kolektuoti, 
tai tuoj pasigirdo balsai “ne
duot kolektos”. Svetimtautis 
kunigas, matyt, spėjo, kad 
čia kilu ermyderis ir atsisu
kęs angliškai ėmė raminti ir 
prašyti jam leisti šv. Mišias 
atlaikyti. Žmonės aprimo.

“Žinios apie tai, kas ryte 
bažnyčioj atsitiko žaibo 
greitumu pasklido aštuonio- 
likiečių tarpe. Tai per sumų 
prisirinko kupiniausia bažny
čia. Visi susijaudinę, neri
mastingi, susirūpinę. Praside-

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAIS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas kokį nepa- 
tyrėl], Tikrus specialiame, urna pro
fesorius, neklaus jūsų ’kke jutas ken
kia, ar kur skaudu, bet pasakys pats. 
po pilno- į&egzatninaviino. Jus su
taupysit laiką ir pinigus. Daugelis 
kitų daktarų negulėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, a u rail y m ui žmogaus kenks
mingumų.

Mano l;adlo — Scopo — Kaggl. 
X-Ray Koentguno Aparatas ir vi
siškas bakterini ogtškas egauiuiuavi- 
inas kraujo atidengs tuan jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
Jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryė ums taip kaip buvo 
pirmiau, Jeigu kenčiat nuo ilgų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo nar
vų, širdies, reuLuatlsmo. kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokią užsisenėjusią, įsi
gerėjusią, chronišką ilgą, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldciloklt ueateje pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

luėjlmaa Kūmas 1018
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos* Nuo 10 ryto Iki 

1 po plst. Vakarais nuo 6 Iki 7 
Nedėllomls nuo 10 ryto Iki 1

po piet

besųs nušautas žmogelis ir tąidurų, sugrubijonijo ir varė 
atliko zakristijonas. Žmonių šalin. Žmogelis prašė atraky- 
sujudimas neapsakomas. Visų ti bažnyčių, rorjs dar viduje 
mielų dienų minių minios pasimelsti. Tada zakristijonas

užsistojo. Už zalkritftįj«i)ų už
sistojo klebonas ir jis luvo iš
teisintas.

(Bus daugiau)

X Aušros Vartų ptr. pik
nike turėjo geriausių giliukį 
šie: prie “Rūtos” sildainių 
biznierius Jonas Atiiškevi- 
čius, prie importuotų valgo
mųjų produktų biznierius Z. 
Dabravalskis, Elzbieta! Laba
nauskienė, kun. Andriais, Ą-

žmonių bangavo apie bažny- stūmė žmogelį tropais, žemyn dėlė Šliogeraitė, Juoze Ka
čių, ė.jo visokiausi gandai, į- ir suvarė jin dvi kulkas. Nu-, valiauskas, Fr. Griciuj iš To

tui of Lake laimėjo gedan
čių kanarkų.

vairiausios kalbos. O buvo šautas žmogus buvo nevedęs 
taip: vienas žmogelis turėjo1 be draugų, niekas už jį ne-

★ * *
NAUJAS IŠRADIMAS

DEKSNIO GALINGA MOSTO
Gydė. R.u.uUm., JUnks. Koja, 
N«se«ee skaude jims.Šalti, Ranku.

milijonai dar nežino apie lai.

verta aukao, įdek ji pati svaria Bu
lis naudo* gydymo.
Kaina 78 centai. $1.30 ir $3.00, 
ir 10 centu antra už peniuatūna. 

Klaualdte pas aptiekorius taip 
DEKEN’S NEW DISCOVERY

DEKEN’S OINTMENT CO. 
P. O. Bos 352 
Hartford, Conn.

* * * *

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdzlunas Borden,)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 8727

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

Name: 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 98(8

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vidum, leatyje 
Room 2418

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

(Cor. La Šalie and Madlson Sis.) 
Ofiso Tek STATE 2704; 4412

J. P. WAITCHES
Lietuvos Advokatas

Iki 3 vai. kortuose — nuo S Iki 9 
i Subatomia nuo 9 Iki 9

i 52 East 107th Street
; Kampas Miohtgan Avė.
Tel. Pullman 5950—namų Pull. 8377 

Miesto ofise pagal sutarti

127 N. Dearbom Street
Ketvergals ofisai uždaryti

Telephone Dearborn 0057

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

160 North La Šalie Street 
ROOM 1431

Nu-o 9:30 Iki 5 vai. vak.

Local Office: 1900 S. UNION AV£. 
Tel. Roosevelt 8710 

Vai . nuo 6 lkl 9 vai. vak. 
(Išskiriant Seredaa)

A. A. BUS
ADVOKATAS

11 South La Šalie 8tre«t 
Room 1701 Tel. Randolph 9331

, Valandos nuo 9 ryto lkl 6 vai. vak 
3341 S. Halsted St. Tel. Vlctory 8543 

Valandos — 7 lkl • vakare
Utarn., Ketv. Ir 8ubatos vakare \

G. V. CHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas 2221 W. 22nd Street
Telefonas Canal 3581 

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

Telefonas Republic 4499

A. A. S L AK IS
ADVOKATAS 

Ofisas vldunnlestyje
Room 1502

CHICAGO TEMPLB BLDG 
77 Weet Washlngton St.

| Cor. Waahington and Clark Ste 
, Ofiso Tel Central 2978
l Namą Tek Hyde Perk 8391

NUOLATINIS PATARNAVIMAS ANT “L” 5511 TRAUKINIŲ KAS 24 VAL.

VISĄ NAKTĮ.... VISĄ DIENĄ
1

PIGIAU - GREIČIAU IR PA
TOGIAU NEGU AUTOMOBI- 
LIUM.

nėr susigmdimo-nėr rūpesčių

TIESIAI Į TEATRUS — PAR
KUS — ŠAPŲ VIETAS Į AT
LETIKOS STADIONUS, 
^yisokiu laiku — visokiu oru

5600 GABIŲ DARBININKŲ JŪ
SŲ PATARNAVIMUI PATO
GIAM VAŽIAVIMUI.

tikras — dienų ir naktį

(IŠKIRPK IR PASILAIKYK ŠĮ PATOGŲ RAPID TRANSIT LINIJŲ ŽEMLAPĮ)

TAUPYK
lIYIn
“L” i

DAŽNIAU

Z

SUNSET LINES 
(CHICAGO AURORA AND 

ELGIN RAILROAD) 
LOOP STJTION (n ll,e U) 

310 South Wdl, Street 
(Quincy and Wells> 

IVES1 SIDE STATIONŠ 

Canal Street
Marthlield Avenua 
Kedzte Avenue 
Laramlo Avenue 
Oak Perk Avenue 
Deeplaieiea Avtaue 

ĄLL ON THE “L"

LOOP STfiTrONS
Randolph Street 
Van Buren Street 
Roosevelt Road

SOUTH SWR 
STATtONS 

S3rd Street 
63rd Street 
llSth Street 
Ali įtops ltsted abore 
are Ulinei* Central 
Rnllread Suburban 
Statloni.

VIETOS, KUR
Stadionai ir 
Žaismevietės
SoMier Fteld (SS) Roosevelt Rd 
Dyche Stadtum (E) Central 

St., Evanston.
l’atten Gymnasluni (E) Noyes 

St , Evanston
8tagg Field (JP) Unlversity Av. 
Barttctt Gyinnasluni (Ji’) V- 

nlverslty Avė.
Loyola (E) Loyola Sta.
Wrigley Field Cub» (HOW) or 

(\Vl L) Addlson St.
White Sox l’ark (SS) 35 St. 
Chtcago Stadium (LS) or (HP) 

Madtton St.
Coliacam (SS) Iloosevelt Rd. 
Hawthorne l'.raek (DP) 52 Av.

Dlrect Surface Lino Connoc. 
Droadway Arinory (HOW) 

Thorndalo Avė. „
Playdium (MET) Marshfleld 
Mills Stadtum (LK) Cicero Av. 
Navy Pler (NB) G,rand Avo.

Dlrect Surface Line Connoc. 
Whlle City (JP) 63 South Pk. 
Klvervlew Pk. (NS) Uelmont 

Dlroct Surface Line Connoc. 
Merry Oardens (NH) Uelmont 
Aragvn (H(»W) l.awrencc Av. 
Uyon's Paradise (LK) Craw- 

ford Avė,
Trianon (JI’) Cottagro Srove Av

r f»4t» Ca tfcfp Uoor 
tą Agrevą, Ilgia. Crtrtl
«t.C*»»lat aM tr.’e»a»e4le!>

7 .'.."TrūTT U"ū*iri3'

KEY
•ARO T«*Min LINKS

)CHICMO SOUTH ĮMOKI • SOUTH SIMO S. g 
CNICMO MOMTM SHORK t HILW«UKH t. N 
CNICACO RUDOM* • U«IN ■ N. 
raust rmScdvss

LENGVA NUVAŽIUOTI 1$
Vieši Parkai
Golfas — Piknikų daržai 
Konservatorijos

Stotys
Electric, Steam Bus

t i s

NORTH SHORE LINE 
(CHICAGO NORTH SHORE 

AND MtLWAU«E R. R.)

rgOP on '*» 'L SHORE AND SOUTH
Rocievclt Road RPND R R..1
223 South W»hash Avenu«

(Adams and WabaaM 
Madlson and Wabash 
Randolph and Wabasb 
Clark and Lake 
6 South Side Stationa 

KORTU SIDE ST/iTtOfJS 
Mcrchandiae Mari 
G r and Avenue 
Bėlmont Avenue 
Wilson Avenuo 
Hdvrard Street 
čhurch Street 
Central Street 
Lindėti Avenue 
Dempster Su Miltą Center

ALL ON THE ML”
■ ■H ' -t I I llll Hf ■!

Jackson (JP) Jackson Pk. Sta. 
Colf; Uathtng Beach

Lincoln (NS-LO) Center St. 
Dlrect Surface Lino Connoc. 
Zoo; Conaervalory; Acaderny 
•of Natūrai Science: Golf; 
liathing beach.

Was)ilngton (JP) or (ENO) 55 
St. Gardcn and Conservatory

Garfleld (LK) Romon Av. Con- 
servfitory (GP) Garfleld Pk. 
Sta : Golf.

DourIuh (DP) Douglas l’k. Sta. 
Fly-Casting Pool, Open Air 
Gy>i.

Humboldt (HP) Humboldt Pk. 
Sta. Sunken Gurdens.

Columhus (GP) Central Avė. 
Rlverstdo Woods Forest Preser

vo (W) 22 and Mannhelrn. 
Caldivell Forest Preserve (LS) 

Logan Sųuare St. Dtrcct Sur
face Line Conncctlon.

Grant Park Įdomybės
Art Institute (L) Adams and 

Wabas.h.
Buckingham Fountain (SS) 

Congress St.
Field Museum 
Shedd Aquarium (SS)
Adler Pianetartum Iloosevelt Rd 
Soldler Field

North Shore Lino —
South Shore Lino —
Chicago Aurora & Elgin

— convenlent Chicago sta- 
tlons are ltsted ln the map 
above.

La Šalie (L) La Salio and Van 
buren. Entranco dlrect from 
"L” platform.

Vnton (MET) Canal St. Sud- 
way dlrect frotn “L" plat.

Illinois Central. (SS) Roosevelt 
Rd.

Narthwcstorn (LK) Cllnton St. 
Dearborn (L) State-Dearborn 

Sta.
Grand Cotnral (L) (Jiiincy and 

Wells Sta.
Union Bus Depot (SS) Noose- • 

velt Rd.
Shore Lino Motor Coach (JP) 

63 and South l’k.

Pramonės
Mcrchandiae Mart'(NS) Me.r- 

chandlse Mart Sta.
Western Electric Co. (DP) 

46 or 48 Avė.
M•yntgomery Waijd & Co. (NS) 

Chicago Avo.
Beark Roebuck & Co. (GP) St. 

1x>iiIm Avo. ,
Furnlture Mart (NS) Grumi Av 

Dlrect Surfuco Line Connec.

STOČIŲ
Įdomios Vietos
Clvlc Opera (I.) Madison & 

Well« Sta.
Stock Yards (SY) 6 Yards Sta- 

tions.
International Amphitheatre (S 

Y) H.ilated St.
Chinatown (SS-LO) St 
Maxwell St. Markct (NET)
Hull itouso Halated St. 
Municipal Alrport (ENG) Hur- 

vard Avo. Dlrect Surface Li
ne Conn.

Vieši Namai
Cook County Crlmlnal Court 

and Cook County Jall 
(DP) Callfornla Avė.

Cook County Hosjltal and 
Cook County Medicul Center 
(GP) Ogden Avo. (Dt') Polk 
St.

Federul buildlng (L) La Salio 
& Van Buren o,r Adama and 
Wabash.

City Hali—County bldg (L) 
Clark & I^ukc or ltundolph 
and Wabash.

foteliai
Velk visi hotellai poalekiaml au 

■•L" arba atrytkarių pridurl- 
mala. (

Kapinės
DldMuma kapinių pasiekiama 
su "L” arba strytkarių pridtt- 

riiuti. •

ANT
Mokyklos
(’. of Chicago (JP) Vnlvore 

Av.
Northweatorn V. (E) Fosr 1 

St. Kvanston.
MoKlnlock Canipus — Nor) 

westcrn U. (NS) Oblco 
Avo. Olrect Surface Dine C<

Loyola (E) Loyola Sta. 
DePaul (NS) Fullcrton Av 
Mundelein College (E) Doy» 

Stu.
Cook County Normai (NP)

St.
Armour Inst. (SS-LO) 33 S’ 
Lowls Inst. (I.K) Dt$inen A 

(LS) or CHI’) Mudlson 
UI. Soliool of I’hurniacy (G 

Ogden Avė. , ,
UlMh Mcdlcal (CiP) Ogden s 
Board of Education — E< 

cational Dept. 460. H. Sti 
(L) State Van Buren 

Adminlstration Office 188 
Randolph (L) Randolph a 
Well3.
Velk visos high sehoole** Chl 

goj Ir prlemiosčluosc apl 
naujamos su “L”.

Ligoninės
Svarbi->«tor ligoninės pūslei 

mos su "L". .
LoopVidurmiestig
Chicago vldurmlesty teal, 
bankai, krautuvės, hotellai, 1 
gyklos, observatorijos aptari! 

jarnl per 11 i.oop stočių.

(SS) South Side Dtv. (NS) North Side Dlv. (Hl>) Humboldt Purk Dlv. (WIL) Wil«on Avė. Dlv. (GP) Garfleld Pk Dlv. (SY) Stock Yards Div. (E) Evanston Dtv. 
(W) WcstchoRlar Dlv. (DP) Douglas l’k. Dlv. (NP) Normai Purk Div (JP) Jackson Pk. Div. (LK) Lako St Dtv. (MET) Metropolitan Dlv. (L) Loop Div.

(LS) Logan Sųuare Div. (HGW) Howard St. Div. (NS-LO) North Side-Local. (ENG) Englewood Dtv. (SS-1A) South Sidc-Locul.

NUVAŽIUOTI CHICAGOJ 
& PRIEMIESČIUOSE KLAUSK t<| 99 DARBININKU
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C H I C A G O J E
IŠ LABDARIŲ VEIKIMO.

Town of Lake. — Labd. Są
jungos 1 kuopos sus-ine ap
kalbėta daug dalykų. Nutarei

lyvauti išvažiavime ir parem
ti labdarybę.

Živilė.

Išleistuvių vakarienė.
Birželio 28 d., 1931 m. Krensuruošti išvažiavimą, liopo>

(July) 5 d. į Alarųnette par-Įviaus svet. 7 vai. vak. įvyksta 
ką. Vadovauti piknike upsi-jkun. A. Deksnio išleistuvių 
ėmė didžiai gerb. kun. A. Lin- vakarienė. Jis apleidžia mu
kus. Taigi visi kviečiami tla-

a]a

.11 LIJONĄ MOCKIUM:
(Po tėvais Rlinkaltė)

mirė birželio 23 il„ 4:35 vai. 
ryte, 1031 m., sulaukus 60 įlie
ti.) amžiaus, gimus Tauragės 
apskr., ir mieste. Amerike Iš
gyveno 25 metus. Priklausė 
prie Tretininkų, Apaštalystes 
Maldos, Amžinojo ir Gyvojo 
Rožančiaus ir šv. Kazimiero 
Ak. Rėmėjų Draugijų. ,

l’aliko dideliame nubudime 
vyrų Jonų, 2 dukteris Marijo
nų ir Agotų ir žentų Juozapų 
Vinosky, du broliu Jonų ir bro
lienę Uršulę, Juozapų *ir bro
lienę Onų. Rimkus ir gimines 
Amerike. Lietuvoje - 2 sese.ris 
Marijonų Bartkienė ir Agota 
Vainauskienė, švogerj Jankaus 
kj ir gimines. .

Kūnas pašarvotas randasi 829 
W. 33 St.

Laidotuvės įvyks šeštadienį 
Birželio 27 d., 8 vai. iš ryto 
iš namų į šv. Jurgio par. baž
nyčių. kur bus gedulingos pa
maldos už velionio sielų, o iš 
ten bus nulydėtus į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a. a. Julijonos Mockie
nės giminės, draugai ir pažįs
tami esat nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti lublotuvėse ir su
teikti jam paskutinį patarnavi
mų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame:
Vyms, Dukterys, žentas-, 
Broliai, Brolienė ir Gimines

Laidotuvėse patarnauja grali. 
A. Pilipavičius, Blvd. 4139.

są kolonija.
Taigi, parapijonys stengiasi 

gražiausią išleistuvių puotą 
surengti.

Bus gardi vakarienė ir

LORAIN BIRUTĖ 
REMAŠKIUTĖ

mirė birželio 23, 1931 m. 2
vai. po pietų, 3 metų 1 mėli. 
26 d. amžiaus. Kilo iš a. a._ 
Lo.ra i n gimė balandžio 27, 
1928.

l’aliko dideliame nubudime 
motinų Jadvygų ir tėvų Po
vilų. du broliuku Valdemarų ir 
Vytautą ir dvi tetas Globienę 
ir Šukienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1103 W. 
69 St. Laidotuvės įvyks Suba- 
toj birželio 27. Iš narnų 8 vai. 
bus atlydėta į Gimimo Panelės 
šv. par. bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. l’o pamaldų bus 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visas 
giininen, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę:
Tėvai, Broliai. 'IV'tbs ir Gimines
Laidotuvėms patarnauja grab. 
ližerskis, Boulcvard 9277

AiA
JONAS KACZYNSKAS

mirė birželio 24, 1931 m. 11 vai. vak. sulaukęs pus
amžio. Kilo iš Kėdainių Apskričio, Krakių Parap.

Paliko dideliame nubudime moterį Agniešką po 
tėvais Kavaliauskaitė, 3 sūnūs Bronislovą, Kazimie
rą ir Joną, 3 dukteris Zofiją, Josepliine, Geneveve ir 
gimines, o Lietuvoj vieną brolį Juozapą.

Kurias pašarvotas 4457 So. Fairfield Avė. Laido
tuvės įvyks paned. birželio 29, iš namą 8 vai. bus atly
dėtas Į Nekalto Prasid. Pan. ŠV. par. bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos wž velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę:
Moteris, Sunai, Dukterys ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. Eudeikis, Yards 1741

r
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MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DĖL ŠERMENŲ
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AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ | 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir rami, 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

gružus programas. Dalyvaus 
gerb. kunigai: H'. Vaičunus, 
A. Briška, A. Valančius, A. 
Linkus, kleb. kun. A. Skryp- 
ka, P. Vaitukaitis ir P. Ru
tuliškas; profesionalai Dr. A. 
lt. Mo. Cradie, Dr. A. Bu
kauskas. dain. E. Rakauskie
nė, “Draugo” red. L. šimu
tis. A. Nausėdienė, V. Galnai- 
tė. Muzikalę programą iš
pildys V. Daukša, T. lvušlei- 
ka, E. Rakauskienė, II. Rū
daitė, N. Mauraitė ir kitos.

Muzika bus brolių Metrikų.
Bus ir daugiau paiuargininių.
Vakarą ves — toastmasteriu 

bus real estatininkas J. Zolp.

Taigi, nepraleiskite progos 
neatsilankę Į šią išleistuvių 
vakarienę ir atsisveikinti su 
kun. Av Deksniu.

Raporterius.

VLADISLAVŲ VARDINĖS, 
PARAPIJOS DARŽE.

Tel. Ganai #764

ARAI:

Telefonus Grovehlll >262

DR. A. RAČKUS BR. A. 6. RAKAUSKAS

MARQUETTE P ARK 
ŽINIOS.

yra svar- 
širdingos 
skiriamas

West Side. — Vladislavų 
vardinės įvyks šeštadieny iv 
sekmadieny, birželio (June) 
27 ir 28, Aušros Vartų par. 
darže. Užmanytas vardinių 
surengimui tikslus 
bus ir reikalingus 
paramos. Pelnas
išlaidą padengimui, kurios 
susidarė įtaisant parapijos 
daužą, šokiams pastogėlę ir 
t. t. Tokia “Rūtos” daržo į- 
rengimas, dėka Broliui Vladui 
ir įvairiems kontraktoriams 
ir visiems parapijonaius kurie 
prisidėjo darbu veltui, bus la
bai tinkamas bei kokiam nors 
ore parengimui — pastogėlė 
ir prisodintų medžių sodas 
suteiks lankytojams pavėsį 
nuo kaitrios saulės spinduliu 
ir linksmai laiką galima bus 
leisti. Tad westsidiečiai, nė 
vien tik Vladislavąi, Antanai, 
Petrai ir Povilai, bet visi at-

Šv. Kazimiero Akademijos silankykite į šį svarbų vardi- 
Remėjos, 8 skyriaus, ištikrų- niu parengimą skaitlingai, 
jų sumanios. Vieną kartą jos Kviečiami atsilankyti ir iš 
rengia koncertą — pasiseka;

GYDYTOJAS, CHIRURGAŠ 
IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias Ir chroiilfikau ligas 
vyrų. moterų ir vaikų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną no# 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėllomis ir seredoinia* tik 
ttkalno susitarus

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2415 W. MARQUETTE ROAD

Ofiso Valandos!
Nuo 9 — 13 vai. ryto. Nuo 1 vai.—

4 ir #:30 iki 8 vai. Vakare. 
Beredomls nuo 9 — 1# vai. ryto

Nedaliomis pagal sutartį.

Ofiso Tel. Vlotory 6893 

Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
Tel. Prospect 1157

DR. JOHN N. THORPE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1637 AVEST 51 STREET 
Vai.: 3-4: 7-8 vai. vak. Ned. 11-12 d.

. 
Pitone Lafayette 971#

DR. F. S. SZYMCZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4454 SO. W00D STREET
Vai.: I — 4 v. v. Ir 6:30 — 9 v. v.

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 3102 S. HALSTED ST.

Kampas 31 Street
VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak. 

Nedėllomis ir Šventadieniais 10-12

kitą kaitą ypatingai kitonišką 
programą — vėl pasiseka. O 
dabar sumanė rengti piknikų. 
Tikimos, kad ir tas pasiseks.

Piknikas įvyks ateinantį 
sekmadienį, birželio 28 dieną, 
2 valandą po pietų, Marąue- 
tte Parke, prie 70 ir Califor- 
nia Avenue.

Piknikas be užkandžių ir į- 
vairutnų nekoks. Taigi, bus 
ir šaltų gėrimų, labai gardžios 
šaltos košės, “bot dogs” ir 
visa kita.

Pelnas, žinoma, skiriamas 
vienuolynui. Kas nežino kaip 
seselės dabar, ypač šiuo laiku, 
reikalingos paramos! Visi tat 
traukime fpiknikan, paremki
me seseles kiek galime, o jos 
mums visados bus dėkingos.

Gėlė.

kitą koloniją visi busite puvai 
Sinti.

Westsidietis.

Ofiso Tel. Cioero 49,
Namų Tel. Lawndale 1342

DR. A. T. KING
DEN TĮSTAS 

4930 West 13 St. Cicero. III.
Gas ir X-ray 

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

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naują vietą po num. 4645 S. 
Ashland Ava. VaL 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

Ofisas 2403 W.63 Street
Kertė So. Went«rn Avenue 

Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2359 So. Leavltt 8t 
Tel. CanaI 233#

Valandos 2-4 po pietų ir 7-9 v.
Nedėlloj pagal susitarimą

Tel. Lafayette 6791

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

Office: 4459 S. California Ai 
Nedalioje pagal, sutartį.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 81

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STEBI 
Vai:: 2-4 ir 7-9 vai. vs

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phoi 
Wentworth 3C

DR> A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

X West Sidės Vladislovai 
Savo vardinėms susilaukė do

vanų. Tarp gražiausių dovanų 
yra dvi gražios levandros ir 
brangus rožančius su dideliais 
atlaidais.

X North Sidės Vladislovai 
savo vardinių paminėti at
vyks į West Sidę. Tarp jų 
bos Vladas Kavaliauskas, VIa 
das Brazys, Vladas Kazake
vičius ir kiti.

X Iš Brighton Parko šie 
Vladislovai atvyks į West Si
dę savo vardinių minėti: Si- v. . t , v > vieius, expressininko
monavičius, Kulikauskas, Val- 
skis, Rupšlaukis ir kiti. Iš 
Mauąuette Parko — Vladas 
Zaulevičius ir Vladas Vit
kauskas iš Town of La

GRABORIAI:

JI F. BAUBUS
PIGIAU8IA8 LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Laidotuvėse pa* 
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grobų 14- 
dlrbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal #174 
SKYRIUS: 8288 S. 
Haisted Street. Tel. 
Vietory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABOBIU&

Mumj patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me itlaldų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABO R TU S 

O f t* ■ »

4603- So. Marshfield Avenue 
TeL Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Tfidmaa Avė. 
TeL Virginia 1290 

Yards 1138 
Chicago, III.

ke vargonininkas Vladas Dau
kša su dukterimi, Vladė ir 
Vladas Kriaučiūnas. Iš Die
vo Apveizdos atvyks du Pet
rai — Varakulis ir kun. Ga- 
siunas. Iš Cicero praneša, kad
Vladislovų dar nesurado, to-VaL 2*4» v 
dėl atvyks biznierius Povilas 
Putrimas, Antanas Janušaus
kas, Petras Beriiotas ir k: i 
Iš West Sidės iškilmėse bus 
Vladas Neflas su sunum, Vla
das Ivanauskas su dukterim 
Vladas Norakas su sunum,I
muzikantas 'Vladas Atraške- 

Stanis-
lovo Fabijono sūnūs Vladas 
ir kiti. Iš Roselando — muzi
kantas Vladas Gaižauskas ir 
kiti.

! S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.i
Tel. Roosevelt 2516 arba 251# 

2314 W. 23rd. PI.,. Chicago
* SKYlUUS

1439’ S. 49 Court, Cicero, BĮ. 
Tel. Cicero 5927

Telefonas Yards 1138

STANLEY L MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams; Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SAUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dyka#

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7633

I. J. 2 O L P
GRABORIUA m LAIDOTUVIŲ

VBDAJAA

1660 Weat 48th St

Tel. Hemiock 8709

Re*. Tel. Prospect 0619

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6156 South Kedzle 
Rezi 6622 S. Wihpple

v. Iėsklriaut Ket.

OFISAI:
4901 — 14 8t. 2924 WaahlB
10<-12, 2-4. 7-9 12-2. 4-6, Bh
Tel Cicero 662 Tel. Kedzle 2460-24

DR. S. A. DOW1AT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

'Rezidencija 
4729 We»t 12 PL 
Tel. Clcreo 2888

Nedėlios 
Susi tarų*

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

A. L. DAVIDOIUS, M. D.
491# 80. MICHIGAN AVENUB 

Tel. Kenvrood 6107 
Valandos:

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

Apart ėventadlenlo Ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Vlotory >687
Of. ir Rez. Tel. Hemiock >874

DR. X P. POŠKA
OF. 8133 S. HALSTED STRETT 
REZ. 6504 S. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 9-12 rytais: 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vai.: 8-6 po plet. Utarn. Ir 8ubaL 
3-9 vok. Šventadieniais pagal sutartį

DENTISTAI

Phone Boulevard 7042

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

Arti 47 Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

Nedėllomis nuo 10 Iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 

Virginia 0086

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 62: 
Rezidencija: 6628 So. Rlchmond

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

Nedėlloj pagal sutartį

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą kuria 
eetl priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, aervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nulmu 
cataractus. Atitaisau trumpą regys- 
t« ir tolimą regystą.

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

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiam*

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėllomis nuo 10 ryto iki 1# 

| po pietų. d
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUML 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
bo akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

TeL Tardi 1828

DR. G. SERNER
UBFŪVM AKIŲ BPBOLALIBTAi

Kampas 46tb ir Paulina Sta. 
Tel. Boulevard 5261 . >413

Nuliūdimo valandoj# krelpkltė* 
prt# man##. patarnauHu stmpatil- 

mandagiai, gerai Ir pigia#
kitur. Kopiyem dtf

dykai.

Ofisas ir Akinių Dirbiny* 
756 West 35th St 

Kampa# Haisted St. 
Valandos: nuo 10—4; nuo 8*—S 

Kadžliomia: nuo 10 iki 12.

T#L Canal >323

DR. & t BtOŽlS
DBNTIHTA8

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampu Loavltt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryta 
nuo 1 iki 9 vakare 

Beredoj p—ai sutarti

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 66

DR. P. Z. ZALAT0R1S
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED 8TREI

Rezidencija 6600 S. Arteslan A1 
Valandos 11 ryto iki 3 po plet

6 iki 8:30 vakaro

Boulevard 7589
Rez. Hemiock 769L

DR. A. P, KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

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

Rez. Tel. Midway 6512

BR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue Ir 24-tas Stree
Telef. Wilmette 195 arba 

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

Ir Ketvergais vakare

Tel. Cicero 124#

DR. 6USSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.t kasdien nuo 1# v. ryto Iki' 9 
vai. vakare

Nedėllomis pagal sutartį 
4847 W. 14 ST. Cicero, UI.

Tel. Lafayette 6820

Re*. Grovehlll 294*

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTI8TA8 

X-Ray & Gas
4193 ARCHER AVENUE

Vai.:, 9-9 Nedėlloj pagal sutartį

DR. CHARLES SEGAt
Perkėlė savo ofisų, po numeriu

4729 SO. ASHLAND AI
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Uglj 
Vfcl.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėllomis 10 Iki 11

Telef. Midway 2880

DR. MAURIGE KAUN
Gydytojas ir Chirurga» 

4631 SO. ASHLAND A^
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 13##

VALANDOS:
Nuo 19 Iki 12 dieną 
Nuo t Iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 1S Iki 13 dlen#



draugas

C H I C A G O J E
KVOTIMAI IR UŽBAIGA 

MOKSLO METŲ.
vininko Atlas Fuel Co., o nuo
taka yra duktė taipgi plačiai 
žinomo biznieriaus p-no Piva- 
riuno.

Šliubas įvyko Sv. Kryžiaus 
par. bažnyčioj labai iškilmin
gai. Kadangi abu jaunavedžiai 
labai populerius, tai žmonių 
prisirinko pilna didelė bažny
čia. Šliųbo metu įspūdingai

Šių metų kvotimai Beetho- 
veno Konservatorijoje praėjo 
tikrai sėkmingai. Suimant į- 
vairius muzikos skyrius, kvo
timuose dalyvavo 120 moki
nių.

Iš skambinimo pianu tyri-
• nėjo įžymus piano mokytojai: I giedojo garsi dainininkė p-nia 
Howard Hanks, M. Yozavitas A. Pieržinskienė, o jai smuiku 
ir S. Ivaškevičiūtė; smuiką-' pritarė p. M. Petrosevičius. 
yimo — Leo Pevsner, M. Vestuvių pokilis įvyko 
Freed ir B. Botts; Harmonijos, j^indermere kotely. Svečių ir 
Contrapunkto ir muzikos is- viešnių buvo daug. Buvo biz- 
torijos A. S. Pocius; Pučiamų nierių, profesionalų ir kunigų, 
jų instrumentų — kapitonas Visi buvo labai smagiame u- 
W. O. Ilansen. Pe- Betai kur pokiliūose būna

Kvotėjai aukštino šių lietu- maloni atmosfera, kaip 
vių muzikos įstaigų ir lygino *lU0 syl<iu-

Periktadienis, Biri. 26 d., 1931■ Ii Ii
i miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiiiiiiimiiiiHiiiiiiHiiiiHiiiiHiiiiKiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ............................................................................................... *

Kas metai iš ryto būdavo laikomos pamaldos. Jos įvyks ir šįmet = 
Ryte bus atlaikytos Sv. Mišios už rėmėjus, pasakytas pamokslas ir su- = 
teiktas palaiminimas su Švenčiausiu. Pamaldos įvyks 10:30 vai. ryte | 
Chieago laiku.

Visų Rėmėjų Kuopų, Valdybų labai prašome tarp savęs susitarti 
ir susitvarkyti, kad neįvykti] jokių nesusipratimų dėl laiko ir vietos | 
išvažiavimo — kad neliktų pasiruošiusių žmonių važiuoti. =

Nuoširdžiai visus kviečia RENGS JAI RĖMĖJAI. Ė
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Liepos 4 - July
„ BROLIĮI MARIJONŲ ŪKYJE ĮVYKSTA

METINIS PIKNIKAS
fiiiiiuiiiiiiiiiinimmi»l»»lllll.lllllllllllllllllllllllllllllllllllll>IIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|l,ll|ll>ll|miiiiiiiiiiiii

KUMŠTYNES IR RIŠTI
NĖS.

Kardais imtynės, mergaičių 
baseball ir kitokių 

įvairumų.
Ateinantį nedėldienį, birže

lio 28 d., Bergmans darže |- 
vyksta nepaprastas L. Vy
čių Chieagos Apskričio pikni

Šiandie L. L. “Dainos” cho
ro ir visų dainininkų/ prikląu 
sančių parapijiniams chorams 
bendra repeticija Murk White 
parkuč.io salėj, 29 ir So. Hal- 
sted St. 8 vai. vakaro. Visi 
Vyčių kuopų nariai taip pat 
kviečiami susirinku. Repeti
cija daroma tam, kad Chicagie 
čiai šauniai pasirodyfų liepos 
4 d. Waukegane, nes Wiscon- 
sino lietuviai žada išstatyti

quette Parko pagerinimų ir fuos. Vladislovai svečius pa-
daug kitų svarbių kolonijos 
reikalų.

Valdyba.

vaišins. Kvieslys.

kas, kuriame be viso to, kas, v 300 asmenų chorų.piknikuos būna bus — kum-!-. Choro Valdyba.'greta didžiųjų miesto mokyk-: P-nas Romanas Gapševičiusįyngs ristynės, kardais dvi- 
įlų. * į daug prisideda prie vedimo kovft’ mergaiėių baseball, rin-

Gražia moksle pažanga pa-Į bizniškų reikalų. Dabar su- kimflS dvylįka vyri] virvei . .
darę ir dovanas laimėjo se- grįžęs iš lioney moon, pradės per July 4 d traukti su Wis. quette Park Lietuvn? Am- Pl" 
kautieji: *•

Junior skyriuje, Albertas 
Kuplewski, Romanas Maukus;
.pagyrimų — Joseph Blankus,
Julia Reiter, Aldona Dambrau 
skas. Intermediate skyriuje:

•.Holen Dėdina, Bernice Jur- 
gaitė; pagyrimų — Sopliia 
Norkus, Eugenia Gedwill,
Stella Mikashius. Advanced 
skyriuje; Svlvia Lenkis, Ger- 
trude Juzėnas; pagyrimų —
Priedą Kinder, Aldona Urba,
Julia Mikaliunas. Teacliers 
skyriuje: Stella Satkus ir He- 
len Domskus.

Iš smuikavimo — Junior 
skyriuje: Alberta Rūdaitė, He 
len Kazragis ir Louis Mankus.
Intermediate skyriuje: Aldo
na Bružas, Albert Kuplewski 
ir Vera Praninskas. Advanced 
skyriuje: Aldona Darr, Char
les Malonis ir Andrews Mika
shius. Teacliers skyriuje: Mil- 
ly Kazlauskas, Julia Riška ir 
Wė.lter Andrews.Įy ■ . i i .,

Iš pučiamųjų instrumentų 
Junior skyriuje: Henry Kup- 
lewski, Bruno Katauskas, Ray 
Urba, Ralph Sutkus ir Casi- 
mir Auksutis. Intermediate 
skyriuje: Clemens Mačys, Ray 
Strazdauskas, Advanced sky
riuje: John Weis.

Užbaigimas mokslo metų ir 
šaunus koncertas įvyks birže
lio 30 d., Lietuvių Auditorijo
je.

X A.

Marųuette Park.

SĖKMINGA OPERACIJA.

L

STAGE DANCING 
Valkams Ir dideliems 
Vasarinis Kursas 
10 pamokų f 5.00.
142 No. State St. ROom 1509

SUDĖTINES SV. MIŠIOS.
Šeštadieny, birželio 27 d. 

Aušros Vartų par. bažnyčioj, 
7:45 vai. ryte įvyks Vladislo
vų sudėtinės šv. Mišios su 
pamokslu. Prie to gero- suma
nymo prisidėjo ne vien Vla
dislovai, bet taipgi Antanai, 
Petrai, Povilai, Jonai ir kiti 
geri} darbų rėmėjai.

M IMar' Į tas pamaldas kviečiami 
visi atsilankyti. Po mišių

vasarinį anglių biznį. Jo an- Vy&ais »ir kitokių įvairumų. į lieel? k,1^bo mėnesinis susi- buR Rutos daržo atidarymas.
_ i.t i • • J ' ’ * * rinlrimoa įirtrlra nnJ alini a igli.j sandelis randasi prie 49 Muzika bus Vytauto orkestro.! fi”kil"as įvĮks ned51ioj’ bir' 

ir Paulina St. žinomas L. V. 4 kp. veikėjas i "A P° P
Jo moteris ikšiol buvo mo-p Vardauskas (iš profesijos i Šv‘ R paraP- sa

kytoja. Dabar kaip teko gir- virėjas) pagamins skanių už-|tainej 68 ir ave- .j jgRENDUOJAMAS didelis
dėti jį tęs augštus mokslus De kandžių, žodžiu, stengiamos, Malonėkite visi nariai atei- šviesus kambarys vyrui, mer- 

ti ir draugus atsivesti į susi- ginai, ar vedusiai porai, 
rinkimų, nes bus kalbama r- Kreipkitės:

mūsų laimėjimus, paskui 2546 Wtest 67 Street 
kaip vedamos šviesos kaiku- į 
riose gatvėje, pradėta Mar-

Paul universitete. kad viskas būtų surengta atsi-
Geriausios kloties jų nauja- ]ankusių pasitenkinimui.

Todėl kviečiame .visus lie
tuvius atsilankyti ir paremti

me luome ir jų naudinguose; 
darbuose ir sumanymuose

Rap

PRANEŠIMAI
jaunimo pastangas.

Reng. Kom.
CICERIEČIŲ ATYDAI

Brighton Park.— šv. Pran- Išrinkimas įvyks pėtnyeioje,, Afi Duplrk.u Oraot work aptieki.'
ciškaus Seserų rėmėjų 2 sky- hirželio 26 d- 8 vaL Tak-' *»• ‘ »» 4M’ »•'

Mykolo partfp. mokyklos kam
baryje.

rius turės metinį šeiminiškų 
išvažiavimų, liepos 26 d.,

įMarųuette parke, prie 71 ir 
California ave., pradžia 2 v. 
po pietų. Įžanga 35c.

Kviečiame visus dalyvauti 
išvažiavime ir paremti kilnų 
darbų. Pelnas skiriamas šv. 
Pranciškaus seserų vienuoly
nui.

Kviečiame 1 ir 3 skyrius da 
lyvauti mūsų išvažiavime, 
taipgi prašome kitų draugijų 
tų dienų nerengti panašaus 
išvažiavimo šioje vietoje.

Rengimo Komisija.

North Side. — šv. Ražan- 
čiaus draugijos pusmetinis su-

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 tekiniais Ir ki
tais Ištobulinimais, kokius tiktai 
NASH taip gali Įrengti už tokias 
prieinamas kalnas.

Birž. 1 d. Žemaičių sūnus, 
Bicbard (4 metų) labai pavo
jingai nulaužė dešinę ranku
tę per alkūnę. Manyta, kad r 
rankutė ant visados pasiliks 
kreiva. Pašaukta Dr. Dundu
lis, kuris sudėjo kaulus į vie
tų ir ligonis jau sveiksta. Ma
noma, kad ranka bus visai ge
ra.

Žemaičiai gyvena adresu 
4431 So. Artesian Ave.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avenue

Lafayette 2082

IŠVYKO Į CALIFORNIA.

Town of Lake. — P-nas 
Romanas Gapševičius nesenai 
vedęs p-lę Stelių Pivariunai- 
tę išvyko “honey moon” pra
leisti į California.

Jaunavedės p. Romanas yra 
sūnūs plačiai pagarsėjusio 
biznieriaus Gapsevičiaus, sa-

TURKIŠKOS, RUSIŠKOS 
SULFURINES VANOS IR 
ELEKTROS TREATMEN- 

TAI
švediški mankštinimai ir 

elektros masažas
Treatmental visokių ligų, reu

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

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausią kraujo clrkulla- 
;lją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Kambariai dėl pergulėjlmo.
Moterų Skyrius atdaras Utar- 

'įlnkals nuo 8 iki 12 vai. nakties.

A. F. CZESNA
1657 WEST 45th ST.

Kampas Paulina Street
Nuo 8 vai ryto Iki 1 v. nakties. 
Nedėllomls nuo 8 Iki 12 vai. po 
pietų. Phone Boulevard 4652

Antanas Bacevičius iš North 
Sidės visus svečius nufotogra-

BESIRENGIANTIEMS 
VESTI ŽIEDAI

Ir
Baigiantiems Mokyklų 

Dovanos

FLATAS RENDON.
Išsirenduoja patogus, gerai 

ištaisytas flatas, 6 kambariai. 
Renda pigi.

3251 So. Union Street 
Tel. Victory 5635

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

14th St, Cicero, III. Šfcu Išėjęs aukš
tesnį aptlekorystės mokslą. Ir turiu 
daug metų patyrimo toje profesijoje. 
Turime dldžiaus} vaistų sandelį, re- 

Susirinkimas turėtų įvykti1 ceRtam8 pūdyti, Grant worke. vis- 
'ką užlaikome pirmos rųštea Pildau 

nedėlioję, birželio 28 d., bet, receptus su didžiausiu atsargumu.

kadangi tų dienų įvyksta pa- pei jugų parankumo, laikysiu Am.
rapiįos piknikas, tat sus-mas ExPre«8 Money Orderius, priimsiu 

1 ” r . ’ gazo Ir elektrlkos bllas. Renduoju
atkeltas kelioms dienoms ank- bankos dėžės (safe vaults) dėl bran- 

gmenų pasidėjlmo. Taipgi užlaikau

Wra. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

4444 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1889

Mes užlaikome geriausių dal- 
mentintų žiedų dėl sutartuvių — 
rngagement. Turime gražaluslų 
laikrodžių, karolių, fontaninlų 
plunksnų, burkštlnų — gintarų— 
žodžiu sakant, turime visokių 
visokiausių dalykų, kurie yra tin
kami pirkti kaipo dovanos bai
giantiems mokyki^. 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 <541

BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVING 

Loeal & Long Dlstance Rešnoval

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 3403

sciau.
Visos narės nuoširdžiai kvie

č.iamos skaitlingai susirinkti GRANT WORKS APTEKA
nes yra daug svarbių reikalų
svarstymui. Būtų labai n>eJuozas Keserausjtas, Sav.
lonu jeigu galėtumėte atsives-'4847 W. 14th St. Cicero, UI. Į jjgjjg 
ti naujų narių. Viena. Tel. Cicero 39

visokių dalykų 
pasikvepinlmul.

pasigrąžinlmul Ir

Lietuvos Laisvės Bonus 
Perkam ir Mokam Cash

už $100.00 $80.00
už 50.00 40.00

R. ANDREUBS
(Marquette Jewelry & 

Radio)
Užlaikau visokių 

auksinių Ir sida
brinių daiktų, vė 
liauslos mados ra
dio. planų rolių, 
rekordų Ir t t 
Taisau laikrodžius 
Ir muslkos Instru
mentus.

West 63rd St. Chieago
Telefonas HEMLOCK >»•

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

JeweLry Storas su 2 augščių namu 
ar be. Yra mašinerijos, aukso, sidab
ro, platinos tlrp. ir apd. Pigiai. 3719 
N. Ashland.

Del., geras biznis, apt. dlstrikte, 
gyv. kamb., št. ft. renda $40. Kaina 
$1,400, 642 Harrison St. Oak Park, 
III.

100% vertybė už auksinius dan
tis, Jewelry. Chieago Gold Smeltlng 
Co. 29 E, Madison St. Nm. 1515.

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.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
, Namų Statymo Kontraktorina 
Statau įvairiausius namus prieinama 

i kaina

7217 S. CALIFORNIA AVE.
I Telefonas Hemlock 5S24
Ii------------------------------------

Telef. Republfc 8291

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prlelnaaniauslos.

2452 WEST 69th STREET
ATSINEŠKITE ARBA PRISIŲSKITE 

LAIŠKU

John J. Zolp
4559 South Paulina Street Chieago, IR.

PRANEŠIMAS
Dr. Susan A.

Slakis
ATIDARĖ NAUJAI OFISĄ

4145 ARCHER AVENUE
(Kampas Fmndsco Ave.)

T>r. 8. A. Slakis yra specialistė vaikų ir moterų lifcų 
Priėmimo valandos: nuo 10 v. iš ryto iki 12-tos 

dienų; nuo 4 iki 6 vai. vakare 
Seredoms ir nedėliomis pagal susitarimų 

Ofiso tel. Lafayette 7337 Res. tel. Hyde Park 3395

Phone Vlrglnla 2064

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK- 

TORIU8
4556 S. ROCKWELL ST.

Geras maistas paukščiams, krall- 
kskns, balandžiam* tiesiai iš dirbtu
vės. Pigiai. Pristatom. Geros veislės 
Chlncella krallkal. $2.50. A. Angėll 
Jr. Co. 309 So. La Šalie Harr. 9845.

Locksmith — Parduosiu šapą ir 
išmokysiu amato. 1515 Lawrenre 
Ave. ,

Roomlng house $200 mėn. Ineltfų. 
22 kambariai. Plglali Greit atsišau- 
klt 959 Altgeld Dlv. 5902.

REAL ESTATE

Tel. Downers Grore 1395
BENEDIKTAS MOTUZAS
Ogden & Venard avės 

Downers Grove, 111.
Turim gražių užeiga, užlai- 

kom skanių valgių ir gėrimų. 
Gražus daPžas pasilsėt, vai
kams palakstyt, arkliukai pa- 
jodinėt. Turim tourist camp, 
kur galima pernakvot.

Parduosim 1-tną morg. sumoj 
$5,000 už $4,500. J. Ronsley, 201 N. 
Wells 8b Rand. $g$4.

PINIGŲ SIUNTIMD IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nusiunčiama pinigus Lietu

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

Laivakortes parduodame ant 
visų Unijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
į Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome įgaliojimus Ir visus 

Icgallškus dokumentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morglčlų.

Apd raudžiam e nuo ugnie* 
tarnado; taipgi automobiliu*

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 8. HALSTED ST. 

Chieago, m.
Tel. Yards 4669

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patarnau- 
siu kuogerlausla.

4426 So. Weetern Are.
Tel. Lafayette 8227

S4M NO. KILPATRIOK
S did. kamb. virtuvė, porėtus, e- 

lek. ftold.. {būdavote lova, lotas 51x 
126. plieno tvora, valkams prūdas, 
bronso screenal. langlnyčlos,1 gara- 
džlus 22x48. nebaigtas, taxal. pag. 
sAnokėtl. Už $9.700. Įmokėti $2.30$. 
Čia pat sodas vartojimui dykai. 
Peną 0895.

Pigiai 7 kamb. rez. k. v. S. gar. 
$4.250, įmokėt $760. 60-ta arti Ho- 
man. Mana. 5569.

ftapoe Telef. 
Hemlock Sl$7

Namų Telef. 

Republic SIU

JOHN YERKES
Plumblng A Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIUB
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WE8T 69th STREET

Pigiai, 2 Ratų narna* 4-4, $2.950, 
įmokėti $600 arti l$-tos Kostner, 
Valentino, 5017 Dtvlsion.

2 flatų namas, $5 p. lotas, 5-< 
kamb. siekt šald. gar. $12,600. $922 
Morgan. Mainų nelmslm

• kamb. med. res. $4.260. buvo 
$7,000, furn. ŠI1., 2 karų gar. Išbro
kuota jėla. I. C. transp. arti 7$ st 

Wahlgren Realty Co., 7002 8o'.
Halsted St. Vlnc. 4200.

Mosart St. 4227 — namas. 6 kamb. 
apačioj, 6 kamb. atlks. Vieta 2 ka
rų gar. Greitam pard. $4,700. Tei. 
Lafayette <24$

DOLLAR SAVINOS,
BUILDING & LOAN 

ASS’N $$$
. “LIETUVIŲ 8PULKĄ”

MIS So. Westem Avenue
Įmokėti pinigai ant knygučių 

neša nemažlaus kaip, 8% ant 
pareikalavimo 4% į metus.

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

Spulkos sekretorius Ir Vie
šas Notaras (Notary Public).

Padarom pirkimo, perdavimo, 
skolinimo nota* ilsu* kontrak
tus Ir kitus llgallškus dokumen
tas atsargiai Ir pigiai.

Apdtftudžlam (Insurance) Dž
inui, fomlčlu* stiklus Ir au- 
toOnoblllus tvlrčlauslose Kom
panijose. 1

Kviečiam persitikrinti.

r




