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A. J. Valstybes Su Francija Veda Derybas
FRANCUOS PARLAMENTAS SVARS

TO HOOVERIOSOMANYMA
Amerikos Lakūnu Novo- 

sibirske

KETURI ŽUVO VĖTROJE MAŽINA KATALIKŲ MO
KYKLOMS FONDĄ CHICAGOJE

KALBEIO KONGRESO 
ATSTOVAS

CLEVELANDĄ PALIETĖ VĖTRA; 
KETURI ŽMONĖS ŽUVO

VEDAMOS DERYBOS AMERIKOS LAKŪNAI 
APLINK PASAULĮ

WASHINGTON, birž. 5 ( ________
— Prezidento Hooverio su- j BERLYNAS, birž. 26. — 
manymo nutraukti karo sko-j Amerikos lakūnu, Gatty ir Po- 
lų mokėjimų klausimu veda- st šiandie iš Maskvos nuskri
mos derybos.

Pasitarimai yra Paryžiuje. 
J. Amerikos Valstybes pasi
tarimuose atstovauja šios ša
lies ambasadorius ir A. Mel
lon, Iždo departamento sekre
torius.

Derybos pradėtos tuojaus, 
kada vakar Francijos notos 
Amerikai turinys viešumon pa 
duotas ir kartu tas įteikta 
svarstyti Francijos parlame
ntui.

Pranei ja savo notoje (atsa
kyme) paduoda keletu savo 
pasiūlymų. Vienas svarbiausių 
— Francija iš savo žnyplių ne
nori paliuosuoti Vokietijos. Ji 
pareiškia, jog Vokietija per 
metus (moratoriumo metu) 
nors dalį karo atpildymo turi 
mokėti. Kitaipgi ji praėjus 
metams pamirštų apie savo 
pareigas, kaipo nugalėta val
stybė.

Franeijai ypač svarbu, id
ant prezidento Hooverio su
manymas nepakirstų žinomo 
Youngo plano, kuriuomi eina
nt Vokietija moka karo atpil- 
dymus.

Jungtinių Am. Valstybių vy
riausybė į Francijos notų pa
lankiai atsakė. Atsakymas va
kar įduotas Francijos užsie
nių sekretoriui.

Praneša, Britanija pasiren
gusi pripažinti Amerikos su 
Francija sutarimų.

Galimas daiktas, artimiau
siomis dienomis bus susitaiki
nta kompromisu (tai ir kitai 
pusei padarius nusileidimų) ir 
tada galės būt vykdomas pre
zidento Hooverio sumanymas.

do į Novosibirsku.

VOKIETIJOJ BANKAI 
PASKOLA

BERLYNAS, birž. 26. — 
Tarptautinės bankos, būtent, 
Anglijos, Francijos, Ameri
kos atsargos banka, taipat 
tarptautinė banka mieste Bas
ic, Vokietijos valstybės ban
kai paskolino 100 milionų do
lerių.

CLEVELAND, Ohio, birž.
27. — Vakar šį miestu palietė DUBLINAS, birž. 26. — 
nepaprasta vėtra. Apie vieną šiaurinės Airijos šeši apskri- 
valandų daužė įvairias miesto čiai yra atsiskyrę nuo Airi-j 
dalis. jos. Tas kraštąs vadinasi Uis-'

4 žmonės žuvo. Dideli nuos- ter. Tenai vyrauja anglikonai rja,ne Technical High moky- saš vidurines vakarų valsty-
t°liai. (protestantai)* kurie atsisakė kloj kalbėjo Kongreso atsto- bes turi sužnybę nepaprasti

atsimesti nuo Anglijos ir be- vas Rritten. Jis perspėjo jau- karščiai.
ndrai gyvuoti, su katalikiška njm{j saugotis komunistų, k'u- Vakar pirm pusiaudienio
Airija. Į rįe skelbia vyriausybės ir vi- Chicagoj porai valandų vėjas

------------- Ulsterio anglikonų vyriausv- sų tikėjimų išgriovimų ir ne- pasisuko nuo didžiulio ežero,
LA PAZ, Bolivija, birž. 27. bė išpradžių katalikų mokyk- pakenčiamos betvarkės ir biau saulė pasislėpė už debesų. 

— Bolivijos vyriausybė skel- loms išlaikyti skyrė 50 nuo- rios vergijos įvedimų. Kaip bematai pakilo vėsesnis

šiandie Penkta Diena, Kaip Ckicaga 
Spirgina Karščiai

Užbaigiant mokslo metus Penkta diena Cbicagų ir vi-

GRASINA NUTRAUKTI 
SANTIKIUS

bia grųsinimų nutraukti diplo- .$jničių mokyklų fondo. Da- Taipat pažymėjo, kad ir fa-matinius santikiua su Parag. bor gi Ulat^o parlamentos „ati|u| R
vaj"™- k““l'ka'"'! sk'ri‘™‘! fon-il yra valstybei labai žalinga, i

Bolivija įsižeidusi. Paragva- sumažino keleriopai. Kad tuo-. . _____  . .
jaus atstovas AVasliingtone a- tarpu anglikoij} mokyklų sta-' SĮJSpR0f;[)|Į\jTA BOMBA
nadien prasitarė, jog Bolivi- tymui ir išlaikymui skiriami i ________ i
jos kariuomenė mažinama, ne dideli fondai. j Ravūs krautuv(.s tarpdu !

Katalikai sukėlė protestus. H1M w Va„ Baren vaJdėl vyriausybės taikingojo nu-
Pasiėmę žibalo, apie vidų- į sistatymo, bet dėl finansinių

naktį skris į Irkuckų.

UŽDARYTAS VIENNOS 
UNIVERSITETAS

VIENNA, Austrija, birž. 
27. — Viennos Universitete 
imta pulti žydai studentai, ku
rių apie penkiolika skaudžiai 
nukentėjo. Del to įvykio mok
slo įstaiga uždaryta.

KARININKAMS NEBUS 
MAŽINAMOS ALGOS

BERLYNAS, birž. 27. — 
Vokietijos vyriausybė išspren
dė nemažinti kariuomenes ka
rininkams algų, kuomet algos 
sumažintos šiaip visiems val
dininkams.

DAUGIAU MIRIMŲ, KAIP 
GIMIMŲ

PARYŽIUS, birž. 26. — Pi
rmaisiais trimis šių metų mė
nesiais Francijoj 34,000 žmo
nių mirė daugiau, negu gimė.

oras.

Bet greitai vėjas ir vėl at
sisuko iš pietų pusės ir išnau- 
jo kilo karščiai.

Vakar aukščiausia tempera
tūra buvo 94 1., užvakar 95 1. 
Šiandie išdalies debesiuota, 
bet šilta, Jokio palengvinimo.

Vakar keletas žmonių mirė 
nuo karščio. Trys nuskendo.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

VILNIAUS BEDARBIAI 
KOVOJA GANDHI 

METODAIS

DIDELI GAISRAI

kliūčių.
Bolivija reikalauja, kad tuos 

savo žodžius atšaukti} Parag
vajaus atstovas.

AMERIKOS KATALIKAI 
GYDYTOJAI ORGANI
ZUOJASI SĄJUNGON

NENORI NUTRAUKTI
KARO SKOLŲ MO

KĖJIMO

NEW YORĮC, birž. 26. — 
Virš 20 katalųcų gydytojų iš 
New Yorko, Chicago, Roches- 
ter, Albany ir Į?hiladelphia čia 

į įkūrė sąjungų vardu J. Ame-
JOHA&NESĘURG, P. A- i rikos Valstybių Katalikų Gy- 

frika, birž. 27. — Pietų Afri- Rytojų Gildijų Sąjunga.

kar ryte susprogdinta didelė! 
, bomba.

Pašaliniuose keturių aukštų 
pagyvenimų namuose kilo pa- 
siauba. Apie 200 asmenų iš-' 
bėgo gatvėn.

Varšuva. VI-9. E. Laikraš
čiai praneša, kad Vilniuj Įvy
ko nepaprasta bedarbių demo
nstracija Gandhi šalininkų pa-

Pereitų savaitę dideli gais
rai aplankė Raseinius ir Tau
jėnus. Raseiniuos gaisre sude
gė 5 gyvenami namai, didelis 
prekių sandėlis Ir tvartai. 
Nuostolių suskaito apie 100,-

vyzdžiu. Norėdami, kad būti} 000 litų. Per gaisrų įvyko ir 
priimta bedarbių delegacija, viena nelaimė—sprogo Ošeio

PABEGO Iš NAMŲ

kos Unijos vyriausybė paskel- Nutarta šios sąjungos gildi-
bė, kad ji daug Įvertina Bri- jas prapĮgsti visose atskirose 
tanijos pasiūlymų dominijoms ■ valstybėse, kur tik yra katali- 

' nutraukti skolų mokėjimų vie-įj^ gydytojų.
neriems metams. Bet ji prieši*j ____________
nga tam nutraukimui ir Uni-, PRIEŠ MOTERŲ RŪKYMĄ 
jos karo skolos turi būt ir’ 
bus mokamos, nežiūrint prez.

Hammonde iš namų pabė
go penkių metų vaikiukas IIo- 
ward Simmons. Motina jūomil 
mažai rūpinosi, patėvis jo ne-| 
apkentė. Vaikiukų priėmė ki
ta šeimyna.

demonstrantai atsigulė gatvėj 
prieš .vaivados namus ir tuo 

Ibfldu sutrukdė gatvės susisie- 
: kimų. Bedarbiai gulėjo tol,
kol vaivada jų delegacijos ne
priėmė ir kol nepažadėjo jai 
artimiausiu laiku imtis ener- 

i'gingi} priemonių kovai su ne
darbu. *■

DOODY NUBAUSTAS

Hooverio sumanymo.

MEKSIKOJ NUŠAUTAS 
ISPANAS

PHILADELPHIA, Pa., bi
rž. 26. — Šalies Katalikų Au
klėjimo Sąjungos suvųžiavimeį 
padaryta rezoliucija, kuriųja'

Žmogžudį s W. Doody vakar 
nubaustas kalėjimu ligi gyvos 
galvos.

KALĖJIMUI PAVOJUS 
NEGRESIA

1930 m. automobiliaus sužei- 
' atsiliepiama Į moteris katali- Į sta. 11 mehj mergaitė L. IIaw- 

VERA CRUZ, .Meksika, bi-^es> kad JŲ nei viena nerū-lkins. Teismas jai pripažino

\ ŽEMES SKLYPAS 

ATSTOVYBEI

MONTEVIDEO, Urugva
jus,' birž. 27. — J. Am. Val
stybės čia pirko žemės skly
pų atstovybės butui.

rž. 26. — Medellin sodyboje, 
netoli šio miesto, nežinomi gal 
važudžiai vakar per langų šau
dami namuose nužudė tur
tingų ispanų žemvaldį Luis 
Retolaza.

GREENFIELD, Ilk, birž. 
26. — Del dviejų mergaičių 
nunuodijimo piknike pagaliau 
policija areštavo mergaičių 
motinų, Mrs. C. B. Simmons.

KATALIKŲ MISIJOMS 
KINIJOJ YRA MA
ŽIAU PAVOJAUS

SEATTLE, Wasb. — Lan
kęs misijas iš Kinijos gryžo 
kun. J. A. AValsh, Katalikų 
Užsienių Misijų Draugijos 
(Marvknoll) vyriausias vado
vas. Jis pareiškia, kad šian
die pietinėj Kinijoj katalikų 
misijoms yra toli mažiau pa
vojaus nuo raudonųjų plėši
kų gaujų, negu būta pirm ko
kių keturių ar penkių metų.

Kun. Walsh tris mėnesius 
išbuvo Kinijoj. Aplankė visas 
Maryknoll misijas.

Nors raudonųjų gaujos pra
eitais keleriais metais nužudė 
du vyskupu ir 28 kunigus, bet 
šios piktadarybės atliktos tik 
dviejose provincijose, pareiš
kia kun. Walsh. Iš Maryknoll 
misionierių nenukentėjęs nei 
vienas, nors kaikurių jų veda
moms misijoms retkarčiais ir 
buvo rimtas pavojusj-

Tautinė .(Nankingo) vyriau
sybė buvo pradėjusi kovoti 

komunistų gaujas. Šį veikimų 
tečiaus žymiai sutrukdė Ka
ntono sukilimas.

Nežiūrint nuolatinės šaly re
voliucijos, Kinija visgi daro 
pažangų, kadir susisiekimuose, 
sako kun. Walsb.

kykų. Šį sumanymų iškėlė vie- 
ng, vienuolė.

NUSTELBTA REVOLIU
CIJA ISPANIJOJ

MADRIDAS, birž. 26. — 
Ispanijos provincijoj GaJicia 
iškilo revoliucija. Provincija 
paskelbta respublika, kuri pa
sidžiaugė vos tris valandas. 
Revoliucijų nustelbė ir tvarkų 
grąžino pilietinė sargyba-

Pačiam Madride keli buvu
sio karaliaus generolai ir auk
štieji valdininkai pradėjo sų- 
kalbiauti prieš laikinųjų vy
riausybę. Jie yra policijos 
priežiūroje.

GAL BUS SUŠAUKTAS 
KONGRESAS

AVASHINGTON, birž. 26. 
— Jei prezidento Hooverio 
sumanymas karo skolų klausi
mu pasirodys priimtinas, ta
da gal prisieis sušaukti kon
gresų nepapraston sesijon. Be 
kongreso patvirtinimo prezi
dentas negali kūnytį savo su
manymų. |

30,000 dolerių atlyginimo.

Arti Ilillside, III. akmenų 
skaldykloj pirm laiko sprogęs 
dinamitas nukirto rankų dar
bininkui J. Koess, 40 m.

Miesto majoras Cermak da
ug dirba. Sutrumpino priėmi
mo valandas — nuo 10:00 ligi 
12:00 dienų.

Nekilnojamų savasčių pirk
liai praneša, kad Chicagos plo
te namų nuomos atpigusios 
10 ligi 30 nuošimčių.

Šįmet ligi birželio 26 d. 

Cook apskrity nuo automobi

lių žuvo 527 žmonės.

Michigan ežere prasidėjo 
vasariniai ekskursinių laivų 
plaukiojimai.

Michigan ežero pakraščiais 
atidarytos visos maudimuisi

vietos.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Daugiausia saulėta 
ir šilta.

Neseniai ištirti Kauno sun
kiųjų darbų kalėjimo buvo 
skirta iš trijų atstovų ^mies
to valdybos, teisingumo ir vi
daus reikalų ministerijos) tam 
tikra komisija, nes buvo t>a- 
stebėti kalėjimo mūre vieto
mis plyšiai ar sužalojimai ir 
buvo pabijota, kad kalėjimui 
galįs grėsti pavojus. Tačiau 
komisija konstatavo, kad ka
lėjimui dar toks pavojus ne
gresia. “R.”

MIESTO SAVIVALDYBE
DIDINS SAVO NAMUS
Miesto savivaldybė savo na

mus Rotušės aikštėj 6 a mano 
dar padidinti, išplėsti ir pri
statyti antrųjį aukštų. Ten vė
liau perkels iš Gulbės salės 
visas savo įmones ir skyrius 
(sekretoriatų, medicinos, ūkio 
ir k.). Ten taip pat bus bur
mistro ir sekretoriaus kabine
tai. Šiuos namuos bus palikta 
tik salė. “R.”

Kacevo širdis. Mat, jis pama
tė savo namų degantį, baisiau
siai persigando ir krito vieto
je negyvas.

Kits smarkus gaisras buvo 
Taujėnuos. Juos padegė žai
bas, kuris trenkė Į vieno ūki
ninko tvartus. Per kelias mi
nutes suliepsnojo net 8 namai, 
tačiau lig laiku atvyko iš Uk
mergės Įeit. Statkevičiaus ve-' 
darni kariai ugniagesiai, kurie 
po ilgoko darbo ugnį likvida
vo. Pavojus grėsė ir knnigai- 
kščių Radvilų dvarui, nes sma
rkus vėjas žiežirbas nunešda
vo labai toli. “ik”

ĮTAISYS LAISVES ALĖJOJ 
FONTANUS

Miesto valdyba projektuoja 
dar šiemet Laisvės Alėjoj Į- 
taisyti du fontanus: vienų vie
nam alėjos gale, ties Apygar
dos teismu, kitų — kitam, prie 
Soboro. Jiems vaųdens gautų 
iš vandentiekio, kurio vamz
džiai ten jau sudėti. “R.”

SULAIKYTI KETURI 
LAIKRAŠČIAI

HAVANA, birž. 26. — Už 
salos administracijos kritika
vimų čia sulaikytas keturių 
laikraščių leidimas.

Kubos Spaudos Sų junga iš
kėlė protestų.

SKAITYKITE IR PLATIN-

SUGAVO VARĖNOS 
ŪKVEDĮ

Neseniai pabėgęs su 5,000 
litų valdiškų pinigų Varėnos 
sanatorijos ūkvedys Jonas Ge- 
deika buvo prieš pora dienų 
policijos sulaikytas. Dabar jis 
dar kvočiamas. Byla jo bus 
atiduota teismui. “R.”

PIN1GŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 stori. sv. 4.86 
Francijos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.913 
Vokietijos 100 mrk ' 23.83 
Šveicarijos 100 frankų 19.22
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DIENOS KLAUSIMAI

AR REIKALINGA DARBININKŲ ORGA
NIZACIJA?

Lietuvių Darbininkų Sąjungos šešioliktą- 
ais iš eilės seimas įvyksta birželio 29 ir 30 
dienomis, Brooklyn, N. Y.

Pats vardas pasako, kas per viena ši or
ganizacija, koks jos tikslas ir kų ji turi veik
ti.

Tačiau yra žmonių, kurie nemato rei
kalo būti šios organizacijos nariais, nemato 
Jas ekzistavimo prasmės. Gal tai dėl to kai 
kuriose mūsų kolonijose, net Chicagoje, L. D. 
S. kuopos apsnūdo, o kai kurios jau visiškai.jflfcr. • >

Savo nenorų priklausyti prie L. D. S. 
daugelis teisina tuo, girdi, kad nie« lietuviai 
ir geriausia suorganizuosime savo darbinin
kus, jie visvieti jokios reikšmės bendrame dar
bininkų judėjime neturės; prigulėdami prie 
lietuviškos darbininkų organizacijos nei savo 
nei kitų darbininkų būvio nepagerinsime, ge
nesnių ir lengvesnių darbų negausime. Taip 
manyti yra klaida.

Tiesa, kad susiorganizavę lietuviai dar
bininkai nepadarys jokio pervarto darbininkų 
judėjime, bet, planingai dirbant, daug kų nau 
jo būtų galima į darbininkų gyveninių įnešti 
Yra sakoma, kad mažas kelmas didelį vežimų 
apverčia. Taip sakydami mes nemanome, kad 
L. D. S. turėtų kelti revoliucijų. Rimtai dirb
dama ji daug gero gali padaryti ir bendram 
darbininkų judėjimui, ir savo nariams, ir plū
gų tautai.

L. D. S. nesunku yra veikti, nes jai ne
reikta ieškoti naujų kelių. Tuos kelius nusta
tė Lfeonas XIIlsavo enciklikoje “Kerum No- 
Vdrum” ir Popiežius Pijus XI enciklikoje 
“ (JuodoageKsinio Anuo”. Einant tų garsių en-
S9M

J. Douillet.

MASKVA BE KAUKĖS.
PIRMOJI DALIS.

(Tąsa)

Prieš reveliuoiją už kambarį per mėne
sį aš mokėdavau 10 rublių, ir daugiau nė 

nitką nebereikėdavo mokėti, o dabar 
aš už tokį pat kambarį - moku 8 Yublius, 
bet be to aš dar primoku po 5, 6 ir net
10 rublių, kuriuos man priskaito už van
denį, remontą, už kanalizaciją ir t. t. To
kiu būdu kambarys man dabar atsieina 
dukart tiek, kiek seniau”.

Bet darbininko K. gyvenimo būklė, 
palyginti, dar gera. Imkim kitų atsitiki
mą: štai paprastas darbininkas tepikas, 
kuru nuo geležinkelių valdybos už >«vo 
darbą tuėnesį. gauna 1S rublių 90 ka-

ciklikų nuostatais, vykdant jų nurodymus gv- 
veniman, daug gero žmonijai galima pada
lyti.

.Lietuvių katalikų darbininkų organizaci
ja didelio narių skaičiaus negali susilaukti, 
bet ji gali būti sėkminga skleidėja Katalikų 
Bažnyčios mokslo, kuris nustato santykius 
tarp darbo ir kapitalo ir kuris veda prie tik
ro ir teisingo darbininkų klausinio išrišimo. .

Taigi, darbo L. D. S. galėtų turėti labai 
daug, graižaus ir kilnaus darbo. Keikia žilio-
ti, kad dar mažas skaičius lietuvių darbiniu- a >dl >,a K*bu!4ini,2 P1 n*
kų yra apsipažinę su išganingomis “Kerum stonas, rauguos rengia
Novarum” mintimis. Daugeliui toji enciklika ^e?llznies’. a 1

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS
Rašo:

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

Tel. Canal 6764

ŠALTAS LEMONADAS. minučių, ir tik tada gali ger
ti vandenį ar lemonadn.

SVEIKINAME!

kol kas tebėra svetimas dalykas. Čia jau bus dolerių kilniems tikslams, o 
žmonės ten važiuoja, kad pasi-

D-ro Ratkaus atsakymai į pa
klausimus. 't'

ATSAKYMAS J. G- — Jei 
gydytojas tamstai ir tamstos 
šeimynai patarė gerti pasu
kas ir rūgusį pienų, tai klau
syk jo patarimo. Žmonės, ku-

kaltė L. 1>. S. centro, kad jis nepasirūpino
bent šiais Enciklikos sukaktuvių metais išpo-, v .

.. . ,. ... ... ...... . v, ,T puoti, iš surukusio miesto paspoliarizuoti Didžiojo Popiežiaus Leono Ali t . 
nurodymus, vedančius darbininkus j gerovę.
Organas galėjo duoti apie enciklikų eilę ras-. Didžiuma dalyvių geguži- rie valgo daug rūgusio pieno, 
tų, o kuopos suorganizuoti paskaitų. Iš to būt nėse linksminasi, bulėmis žai- yra sveikesni, ilgiau gyvena 
buvusi nauda mūsų visuomenei, o ir pačiai ^džia, lenktiniauja, šoka, dūk- ; ir retai serga apendicitu. Vai- 
crganizacijai. jSta, o po to, perilsę — suplu-'kums neturintiems dar 4 metų

Mes esame įsitikinę, kad jei mūsų tantie- e^na šalto lemona amžiaus, rūgęs pienas gali'

, linksminti, tyru oru pakvė- 
io

iprukus pasilsėti.

;do, savo troškuliui gesinti, kaikudu pakenkti, bet suaugu 
status, į juos įsigilintų, jie tikrai suprastų, rengėjai daio puikų siems rugusis pienus y-
kad lietuviams katalikams būtinai yra reika-i lzn. IS emona °> 11 ^a,s yia ra net vaistai nuo įvairių li- 
linga būti L. D. S. nariais ir jų visokeriopai ,&eia1’ xt’ kaipo gy y tojus, gų, ypač vidurių ligų. 
remti. Išdygtų naujos kuopos, prasidėtų nau-;mana Parelba >ra lietuviams, ATSAKYMAS L. Ž. 
jas judėjimas. Dėlto šis seimas turėtų suras-,^.asa ^1’ va ^le’ ulie 1 iTamstai yra pavojus gauti 
ti būdus, kad kiekvieną lietuvį supažindinus *ia au£ sa^o lemonado ai-, skrandyje “uleerį”. Patar-J
su popiežių enciklikomis darbininkų klausi-; vatia l,a ai° nchlogą biznį ii čiau tamstai nueiti pas gerą!

... . • idaktarams. • ’ •mais. Čia neužtektų jas atspausdinti ir vi
siems padalinti, bet sistematingai reikia jas j Labai šaltą lemonadą gerti

čiai plačiau pažintų “Berum Novarum” nuo-

daktarą, tada ir riemuo nūs-! 
tos kamavęs ir viduriai geriau

aiškinti ir spaudoje ir gyvu žodžiu. Sustiprė-: nėra sveika, o sušilusiam ir į dirbs, ir pavojaus išvengsi, 
jus mūsų organizacija, enciklikų nurodymus .perilsusiams gerti vandenį su| ATSAKYMAS M. K. — 
galėtų nešti ir į visos šalies darbininkų judė-J ledais ypatingai yra pavojin- į Inaistos liga yra nemenka ir 
jimų.

. m * * -i i- 4 • i 4 n j v • išgėrus labai šalto vandens,lat, Amerikos lietuvių katalikų darbinin! ® .
, . ... , , ,. . , , i veidas pabala ir ties krutinękų organizacijai, apart savų tautinių darbų, 1 1

, , ... •» 4 j v ! pasidaro ledaka. Kitus nukre-yra daug kilnaus veikimo, rišant opų darbi-p . ... ... .
ninku klausimą. Del to nieks negali abejoti a- 
pie L. D. S. reikalingumą ir jos naudingumą.

PASTABĖLĖS.

Gerb. kun. Vladislovas Draugelis, Aušros Vartų par. kle
bonas ir mūsų dienraščio bendrovės direktorius šiandien mi
ni savo vardo dieną. Gerb. veikėjui linkime sveikatos ir ilgo 
amžiaus.

katalikų organizacijos, vo p litiniais darbais
ga. Daugelis yra patyrę, kad iprivalai rimtai gydytis dak-'jos įurj gelbėti krikščioniško-! peržengia Bažnyčios įstatymų.

visos le ne-

turo priežiūroje. Vartodamas 
alterans” tai

Betl Katalikų Veikimo nariai su

čia šiurpulys ir, parvažiavę lytiškos ligos nepagydysi.
namo, blogai suserga Peršilu-I .Įsiam staiga atvėsti yra ne
sveika, o vidurius atšaldinti 
su ledais yra labai pavojinga,

P-nas Jasys “Darb”. rašo: “Ginti kata
likus Lietuvoje prieš dabartinę valdžią ug
ningais straipfeniais yra bereikalinga; nors 
kardais prispausta, bet katalikų pozicija yra 
tvirtesnė- nė tautininkų valdžios. Su Lietu
vos katalikais simpatizuoja per trys šimtai 
milijonų katalikų pasaulyje. Katalikų Akci
ja, nežiūrint kas jai primeta politiką, yra 
pasaulinis tikinčiųjų judėjimas... Mūsų tak
tika yra dirbti kūrybinį darbą, spaudoje, mo
kykloje ir draugijoje ir nekreipti domės į 
priešus. Griauti ir vaikas gali, bet dirbti rei
kia vyro.” Tame pačiame straipsnyje prime
nama, kad: “Vienybė” yra nerimtas, intri- 
giškas laikraštis. įtekmės visuomenėje ne
turi. Ji prilygsta “Laisvei”. Už tat, autoriaus 
manymu, ir polemizuoti su tokiu laikraščiu 
yra tuščias dalykas.

Kaip užmokamos algos. t
Bet dar neviskas. Ši tokia mažute ir 

menka alga darbininkams užmokama su 
kelių mėnesių pasivėlavimu: kovo mė
nesyje mokama už sausį, sausio — už 
rugsėjo mėnesį. Šis faktas kartą silkele 
bolševikams labai didelę baimę 1925 m. 
Maskvoje tekstilės fabrikų darbininkai, 
jau kelintas mėnuo negaudami algų, ėmė 
aktingai prieš tai protestuoti. Nepaisy
dami grąsinimo represijų, jie pareiškė, 
kad pertraukia darbą ir reikalauja per 
kelias dienas užmokėti jiems algas. Bet 
vaMžios kasos buvo tuščios. Krašto val
dovai ėmė nerimauti, nes darbininkų bu
vo kelios dešimtys tūkstančių. Be to, visa 
tai vyko netoli nuo Maskvos, ir svetim
šalių atstovai labai lengvai galėjo apie 
tai sužinoti. Jei maištas būtų padidėjęs, 
tai pati sovietų valdžia būtų atsidūrusi 
P^'^juje. “Visos Rusijos viršininkas” 
draugas Kalininas, skubiai atvažiavęs pa
daryti tvarką’ ir laiuunią, buvo privers
tas iš ten bėgti švilpimo, akmenų ir sūpeikų. Šių pinigaj jam nepakanka net duo- 

Mfti. Niekas taip neparodo sovietų režimo į vių palydimas. Jis bėgo automobiliu, če- 
tikrojo veido, kaip darbininkų klasės kištų saugomas. Tada bolševikai supra-
Rttsijcįje aepaprastai varginga ir apgai- 
lėti»a “būklė.

to, kad tiktai pinigai, reikalingi užmo
kėti darbininkams, gali juos išgelbėti iš

jo apaštalavimo darbe.
succus alterans” tai tik ^os pačios organizacijos savo , daro taip sakomą Šventąjį 

savę monyji. Su tais vaistais :ekOnoniiniaįs reikalais tvarko [Kūną savo organizacijoje il
si nepriklausomai ir tuomi šis kūnas rūpinasi ne tik 
klausimu Kataliką Veikimas Bažnyčios, bet lygiai visuo- 
jų neliečia. ' menės ir šeimynos gerovei. Už

• itadgiKatalikų Veikimo nariai Pirm visako Katalikų v ei- ° - *
i- i • 4 i „• 4,.„: turi vesti pavvzdingą krikš-knnas, kaipo toksai, neturi . 1

.. .. . .... 4-- e čionišką gvvenimą. Turi būti,jsimaisyti j politines partijas, . ’
taip tariant, gyvi, praktikuo
ją katalikai.

KATALIKŲ VEIKIMO IDE
ALAI.

Argentinos respublikos liie-
nes galima susirgti pneumo- rarehija gavo j0 šventenybės ;......... £ _____  _____  ,
mja, inkstų liga, arba kitokią • Pijaus XI laišką, kuriuomi tai dėlto, kad politinių parti
pavojingą ligą gauti. Daug, 
labai daug lietuvių yra suga
dinę savo skilvį todėl, kad 
gėrė šaltą vandenį su ledais.

Gydytojai ištyrė, kad gėri
mas labai daug šalto vandens 
silpnina širdį. Taigi žmonių 
įsitikinimas buk šaltas temo

smulknieningai išdėstoma ir iš 
aiškinama Katalikų Veikimo nuo Katalikų Veikimo idealų. 
(Akcijos) prigimtis, tikslai ir šventasis Tėvas, nurody- 
vęikimo metodos. Be kitko damas tą taisyklę, pareiškia, 
nurodoma Kataliką Veikimo'kad pavieniai katalikai, kadir 
sentikiai su kitomis katalikų Katalikų Veikimo nariai, ga- 
organizaeijomis.

jų tikslai yra visai skirtingi
PATINKA PASAKOJIMAI.

Seniausių Cbicagiečių lietu
vių pasakojimai taip patiko, 
kad sumaniau jums apie tai 

Iii, ir jų pareiga, visuomet da- pranešti. Man visų pasakoji-
Šventasis Tėvas reiškia di- Ivvauti šalies Įiolitikoje, jei mai patinka.

nadas “širdį atgaivina”, yra delio pasitenkimo, kad Ar- to yra reikalinga valstybės ar 
tik klaidinanti pasaka. Tą gintinos vyskupai ėmė orga- i Bažnyčios gerovė. Kiekvieno 
patį galima pasakyti ir apie nizuoti Katalikų \ eikimą tais kataliko politikoje dalvvavi- 
šaltakošę (ice creain). Atsar- ruožais, kokius yra nustatęs nias turibūt remiamas išini-

Taigi nenutraukit to darbo, 
ieškokit daugiau tą senių ir 
senelių. Jus pasakoriai papasa 
kokit, rašytojai rašykit, o mes 

ir ge-giai su šaltu lemonadu! Ne-' apaštalinis nuncijus Argenti-j Ųnai krikščioniškais dėsniais, skaitytojai skaitysim 
užsaldyk savo skilvio! Jei na*- į Niekas negali uždrausti pa- įėsimės.
esi ištroškęs ir pailsęs, J lai Katalikų Veikimo nustato-, vieniams katalikams prigulė- Jonas Glineckis,

į verčiau pasilsėk bent keletą niai tvarkai turi pasiduoti ti į politines partijas, jei sa- So. Boston, Mass.

šios keblios būklės, ir štai ką tada jie t žmonių. Ir tą patį vakarą sukilusiems 
sugalvojo, kad gautų pinigų. G. P. U. ( darbininkams algos buvo užmokėtos.
pasiuntė savo slaptus agentus į d---- 1 (
ją biržą, kur su auksu ir svetima va- Į 
liūtą buvo varoma. Šie agentai pradėjo j 
labai pigiai pardavinėti auksą, sterlingus 
ir dolerius. Pradžioje tikrieji pirkėjai 
spekuliantai nuo-operacijų lyg ir traukėsi 
šalin, bet netrukus prie to priprato ir į- 
drąsėjo. Kitą dieną didelės pirtigų su
mos, buvusios atskirų spekuliantų ran
kose, suplaukė į bolševikų rankas. Aikš
tėje šalia Iljino vartų pasirodė būriai 
spekuliantų su čemodanais, pilnais čer- 
vonsų, rankose. Staiga visas kvartalas 
buvo G. P. U. kariuomenės apsuptas, ir 
piliečiai, lyg į tinklus įtraukti, turėjo pa
rodyti savo dokumentus. Jie buvo iš* 
kratyti, o pinigai, pas juos rasti, kon
fiskuoti. Aš stovėjau šalia namo Mato- 
seisko kampe Iljino pasaže ir pats savo 
akimis mačiau, kas dėjosi aikštėje. Žmo
nės tuštino savo kišenes ir toli nuo sa
vęs mėtė pinigus, kad išgelbėtų savo gy
vybę. Dėžutės ir maišai su pinigais, sa
vininkų numesti, gulėjo žemėje, o aikštės 
alėjos buvo nubarstytos pinigais (červon-

juodą- 1

sutiko ir padarė, kas jiems buvo įsakyta. 
Bet tuoj po to jie buvo suareštuoti kaip

Kada po kelių mėnesių aš buvau už-‘ spekuliantai ir čeką juos privertė pasa
kyti nupirkusiųjų tą valiutą ir auksą pa
vardėj. Šiuos pastariuosius pasodino į 
kalėjimą, o užsienio valiuta, nuo jų at
imta, pripildė banko kasas. Vienas jr 
atsisakė pasakyti savo klientų pavardes, 
ir už tai jis buvo ištremtas penkeriems 
metams į Narimsko kraštą, kur jis, ne
beištverdamas baisaus klimato, ir numi-
rė* . . . . , . .

Štai kaip čeką pripildo/tuščias so
vietų banko kasas, kad turėtų iš ko mo
kėti algas nepatenkintiems darbininkams.

Rostove liguisto duonos eksportavimo 
metu bolševikai pritrūko pinigų užmokė 
ti krovėjams, kurie grasė pertraukti 
darbą.

Dono komunos ūkio administratorius 
draugas Gurevičius visai atvirai įsakė par

darytas Butviko kalėjime (įžymus G. P. 
U. kalėjimas), aš ten radau vieną kitą 
asmenį, suareštuotą tą dieną. Bet įdo
miausia yra tai, kad aš ten radau ir 
tekstilės fabrikų sukilusių darbininkų, su
areštuotų įvairiuose Ivanovo Voznęsensko 
fabrikuose kuriuose buvo kilęs maištas. 
Areštavo pradėjėjus, o jio to viskas 
aprimo. Tokių žmonių aš mačiau 5, ir jų 
kiekvienas buvo nuteistas 5 metams iš
trėmimo į Sibirą, į negyvenamas ir ne
sveikas Narirnsko ir Tiiruchansko krašto 
apylinkes. Iš jų aš sužinojau, kad dėl to 
maišto buvo iš viso suareštuota 90 žmo
nių, kurie buvo atiduoti j teismą ir G. 
P. U. nuteisti.

Panašus faktas įvyko ir Rostove. 
Buvo laukiamos darbininkų riaušės, nes 
nebuvo pinigų užmokėti jiems už darbą. 
Ih’irugas šatovas. valdžios banko Rosto
vo skyriaus direktorius, gavo iš čekos 
sąrašą asmenų, slapta dirbusių juodojoj 
biržoj. Jis juos pasišaukė ir jiems pasiū
lė parduoti toje biržoje, bankui pave-

duoti iš varžytinių 
namų .*eniesiams jų

eilę .'una<*ionalizuotų 
savininkams.

sais) kaip rudenį lapais. Areštuota 100 dant, užsienio valiutą ir caro auksą. Jie (Bus daugiau)

t,
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Kas metai iš ryto būdavo laikomos pamaldos. Jos įvyks ir Šįmet 
Ryto bus atlaikytos Šv. Mišios už rėmėjus, pasakytas pamokslas ir su
teiktas palaiminimas su Švenčiausiu. Pamaldos įvyks 10:3(1 vai. ryte 
Cbicago laiku.

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

Nuoširdžiai visus kvieč ia RENGĖJAI RĖMĖJAI.

Bažnyčioj altoriai buvo la
bai dailiai papuošti gėlėmis ir 
viskas gražiai atlikta. Padė
ka priklauso kleb. kun. J. 

| Alarčiui ir sesutėms Kazimie- 
rietėms.

Žmonių buvo pilna bažny
čia.

Krūmelis.

WAL'KEGAN.11 I

Susirinkimas draugijos Šv. 
.Juozapo buvo birželio 21 d., 
Lietuvių Auditorijoje.

Susirinkimų atidarė pirm. 
A. Jankauskas malda. Nuta

rimai perskaityti ir vienbal
siai priimti.

Susirinkime skaityta laiš
kas nuo Liet. Vyčių Chicagos

Gerb. kun. Antanas Deksnis, senas Amerikos lietuvių jp Wlsconsinio Apskričių, ku- 
veikėjas, pastaruoju laiku buvęs šv. Kryžiaus par. vikaras, j j-ic širdingai 'kvietė draugija 
šiomis dienomis apleidžia Cliicagų. Rytoj vakare, Kreneiaus 'dalyvauti Liet. Vyčių Dienoj, 
salėje, 6:30 vai. vakare, rengiama jam išleistuvių puota, ku- .liepos 4 d., Mazinas parke, 
rio.j dalyvaus daug dvasiškijos, profesionalų ir veikėjų, (lerb. ' laiškas priimtas ir visi 
kun. A. Deksnis yra geras mūsų dienraščio prietelis ir rėmė- |nariai mielai žadėjo dalyvau
jąs. Linkime jam laimingos kelionės! • ti.

Nors draugijos sukaktuvės 
yra atidėtos, bet tų diena 
(Birželio 28) draugija nuta
rus surengti balių. Jo suren
gimui išrinkta šeimininkais 
sekantieji: P. Kapturauskas, 
M. Malinauskis ir J. Simu- 
lynas.

Balius bus tikrai lietuviš-

LIETUVIAI AMERIKOJE
GART. INDIANA.

Mokslo metų užbaigimo vaka
ras.

Birželio 14 d. vak. Šv. Ka
zimiero parapijos mokyklos 
vaikučių įvyko vakaras, pro
gramas parapijos salėj.

Programų išpildė mokyklos 
vaikučiai. Buvo atlošta kelios 
juokingos komedijos, drilių ir 
nemažai dainų sudainuota, »- 
komp. pianu varg. A. Šlape- 
liui. Visas programas visų 
skyrių vaikučių išpildytas la
bai gerai. Publika, kurios bu
vo prisirinkus pilna svetai
nė, gėrėjosi programų.

Garbė sesutėms Kazimie- 
rietėms už jų pasišventimų vis 
ką taip gražiai sumokinti.

Baigiant programų gerb. 
kleb. kun. J. Martis kalbėjo 
apie katalikiškos mokyklos 
vertę ir išdalino diplomus 13 
mok.; 8 nierg. ir 5 vaik., ku
rie šiais metais baigė 8 sky
rių.

Po programo buvo šokiai. 

Vyskupo atsilankymas.
Birželio 22 d. vak. atsilan

kė J. E. vyskupas ir suteikė 
Sutvirtinimo Sakramentų virš 
70 asmenų.

Kadangi tų vakarų lijo, tat 
negalėjo įvykti iškilmės lau
ko pusėj. Todėl viskas įvyko 
viduje. Prie durį? vyskupų 
pasitiko kunigai ir vaikučiai. 
Einant per bažnyčių choras, 
vedamas varg. A. Šlapelio, 
giedojo “Ecce Sacerdos”..

Po to J. E. sakė pamokslų, 
pirmiausia pagyrė chorų už 
gražų giedojimų, paskui aiš
kino Dirmavonėa Sakramentų 
ir vaikučių klausinėjo apie 
tikėjimų dalykus. Visi gerai 
atsakinėjo. Po pamokslo ir

Dirmavonės visiems suteikė 
rpalaiminimų šv. Sakramentu.

Lietui sustojus, vaikučiai ir 
kunigai J. E. palydėjo į kle
bonijų.

Bukite
Atsargus

Mūsų tautiečiai turėtų būti atsargūs su pirkimu ne
žinomų bonų arba morgičių, už kuriuos sumoka 
savo sunkiai uždirbtus centus, o po to negauna 
ne tik nei nuošimčio, bet ir suma sumažėja.

Daugelis didmiesčio finansinių įstaigų per geresnius 
laikus pridirbo visokių taip vadinamų auksinių 
bonų, kuriuos paskleidė daugiausiai tarp dar‘- 
bininkų ir mažų biznierių. Šiandieną daugelis 
mūsų tautiečių vaikščioja vaitodami ir nežino 
ką su jais daryt.

Todėl gi, gerbiamieji, nepamirškite, kad mūsų Ban
ko teisingas patarimas ir patarnavimas yra duo
damas Jums veltui.

Tad,,turėdami pasidėję savo pinigus kitur ant tau
pymo, galite atsinešti savo knygutes pas mus. 
Jums bus iškolektuoti Jūsų pinigai su nuošim
čiu ir tada galėsite investuoti į geros rūšies, 
saugius Pirmus Morgičius.

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street *

Kampas 33rd Street
Cbicago, Illinois .

kas, nes tam tikslu! rengėjai čio. Kauno liejykloje, J. Ala- Amerikos lietuvių komitetui Seka Kriklėnų Baž. Komite-
yra pakvietę Chicagos orkos- saieeva“. Į Kaz. Petrulienei ir Jos. Mit-jto ir parapijom? parašai. 1
irų, kurių veda p. Krikščiū
nas. Šokiai visiems bus veltui.

Varpas skamba gražiai, ma- kai pasidarbavimų aukų 
loniai. * Įtinkime. Taipgi drauge d«o-| Remkjte bjzmerius „ 

Kriklėnų baž. komitetas irJmna visiems, kurie aukojo, profesionalus, Kurie garsi- 
Vyčių Dienų, rengėjai kviečia ParaP’.i°nys širdingai dėkoja ypač. J. Zubavičiui. ! naši dierraštyie “Drauge
Cnieagos ir W4sconsinio lietu- ’ 1 ' ---------- ------ ------ ------------------------— ■■ ■
vius į tų lietuvišką balių —
linksmai vakarų praleisti. Ba
lius bus visiems veltui.

Del geresnes pažinties su 
vaukeganiečiais, prieš Liet

AVaukegan iečiai, susi] »> ž i nę 
su Chicagos ir Visconsinc 
lietuviais, linksmiau pralei- 
liepos 4 dienų.

Šv. Juozapo draugija jau pa 
sirengus paremti Liet. Vyčių 
Dienų ir jos laukia.

M. W. Malinauskis, rast.

VIEŠA PADĖKA.

Chicagiečiams ir Kenoshie- 
čiams, aukojusiems Kri

klėnų bažnyčios var
pui įgyti.

Geg. 10 d., Kriklėnų bažny
čioj pirmų kartų suskambėjo j 
amerikiečių aukomis nupirk- į 
tas varpas ir tų pačių dienų 
buvo pašventintas vardu Juo- 

! zapas.

Ant varpo yra išrašyta:' 
“1930 m., V. D. M., rūpesčiu 
Kriklėnų kl. kun. A. Masiulio 
ir aukomis iš įvairių lietuvių 
amerikiečių, ypač J. Zubavi-

METINIS PIKNIKAS
RENGIA

LIETUVIŲ AUDITORIJOS BENDROVĖ 
BIRUTĖS - CHERNAUSKO DARŽE, 79-ta ir Arche- Avė.

NEDĖLIOJ, BIRŽELIO (JONE) 28 D., 1931 m.
PRADŽIA 10 VAL. RYTO. ĮŽANGA PRIE VARTŲ 50c.

^sanksto perkant 15c. su proga gauti dovaną automobilių, kurį parūpino 
Whte Sox Motor Sales, G10 W. 35t’i SU (S. Rumchaks, savininkas).

Nuoširdžiai kviečiame atsilankyt ir linksmai laiką praleist tyrame ore ir pa
sišokt prie puikios muzikos. r’u:—~~~ 1 —S!— « -=Chicagos Liet. Auditorijos B-vė.

^“mmmmumrėmuiitiimiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiia

Pranešimas
DR. A. J. BERTASH

Perkėlė savo ofisų po niūri.

756 W. 35th Street
Šiaurės rytų kanų). Halsted ir 35 gatvės 

Taipgi permainė telefoną. 
NAUJAS TELEFONAS

Boulevard 5914 arba 5913
Vai.: 1—3 po pietų ir G.-30—8:30 v. v. 

Nedėlioj pagal sutarti.

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

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

Taipgi permainė telefoną. 
NAUJAS TELEFONAS

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

Nedėlioj pagal sutarti.
.. ............................. .
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METINIS “DRAUGOM

PIKMIKAS
Nedėlioję, <

LIEPOSJULY12 D. 193
Cheruausko -Birutes Darže,

i . ‘ • >

79th ir Archer Avė., Justice, III.
Piknike Bus Visokių Įvairumų

H
M

-

■
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DRAUGAS
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JURGIS BALČAITIS

Šeštadienis, Birž. 27 d,, 1931

(Galas)

Žmonių ūpo pataisymas.

“Jau po baisiojo skandalo 
vasario 12 dienoje žmonių 
dvasia buvo prislėgta. O da
bar po šios biaurios piktada-

jdaug maž, šitaip į žmones 
! prakalbėjau: broliai ir sese
rys, baisūs atsitikimai įvyko
musų tarpe. Gėda ir bėda da
bar mums. Bet nusiminti ne
privalome. Atnaujinkim gy
venimų ir grąžinsime sau ge 
rą vardą, o nuodėmes Dievas 
atleis. Širdingai ir karšiai

paėmiau morgicių sumoje 
$4,000 iš Tananeviėiaus ban
ko. Netrukus jį atmokėjau, o 
kontrakto iš banko neatsiė
miau. Dirbo tada tame banke 
duktė ir jai primindavau par
vežti dokumentą. Bet vis pa
miršdavo. Ir kas atsitiko? 
Sprogo bankas, visi turtai pa
teko į receiverio rankas, o 
kartu ir musu niorgičius. Ar 
nepareikalaus iš mus atmo-

C H I C A G O J E svetainėj. , -RfeMKITE VISUS BIZNIE
. Kun. A. Deksnis, Šv. Kry-IRIUS IR PROFESIONALUS,

--------- — žiaus parapijoj per keletą me-
yra stiprus, kaip uola. Daug tu energingai darbavosi, to-

•• • i • • , ■" ... I keti iau senai atmokėtą morrybcs parapijonai buvo visai mes dirbome, prakaitavome, ...
'giėių. Ir turėjonie antru sy-sudemoralizuot’. Aš mačiau, kad įgyti šią nuosavybę, kad

kad čia kas nors reikia dary-1 išmūryti šiuos niūrūs?. Šiose _.
ti, kad žmonių dvasią šutai-I sienose yra gyvos musų nu- iatHPuki.|\s Jau tui jau

syti. Klebonui sakiau, kad kOs. Ne-gi leisime, kad jos
reikia parapijonų susirinki- ■pražūtų. Ne mes vieni tokiais . . . £
mą šaukti. Klebonas nei iš-j skandalais pasižymėjome. Tai Inme>al- ^°- klt(J uvo • Ll 

giarnas teatras ir serai buvo

kiu mokėti. Po šito nuostolio 
atsipeikėjęs jau turėjau vie
name banke apie $2,(XX). Tas 
bankas sprogo ir žuvo visi 

i-

GARBINGA TAUTA.
bankų, kurie spekuliaciją va- dėl ir nenuostabu, jog Įgijo 

Sena musų tautos istoiijajie su bondsais ant didelių a- didelį parapiečių palankumą 
rodo, kad lietuvių tauta visa- partmentų, mažos vertės fab-' Kun. Deksnis visuomet yra 

iikų, didelių skalbyklų ir tus- linksmas, draugiškas, neišdi-
eios žemės — subdivizijų, tu- dus! Kur tik yra žmonių sū
rėjo užsidaryti. O kadangi sirinkimas, žiūrėk, jis jau

vosi, teisingai užsilaikė ir Pniversal State Bankas at- apstotas, apsuptas. Be to,
šiandien gali didžiuotis, kad sargiai vedė reikalus, tai ir kaip žinoma, kun. A. Deksnis

šiandien yra visiems žinomas turi gražų balsą, 
kaipo vienas iš stipriausių Kun. lh'ksnis jau nebeilgai i

dos buvo garbinga tauta. Čio
nai į Ameriką atkeliavę lie
tuviai visados sunkiai darba-

yra geresniam padėjime, ne
gu ateiviai kitų tautų, gal, iš
skiriant čekus.

KURIE SKELBIASI 
“DRAUGE”.

JRelįrfin

KLIK'
Komų gyduolės
ir Komų Plasteria 
nuo Komų, Nuo- 
trynų, Kantonų ir 
Nutolimo Karpų ir 
t. t. Jei negalite 
gauti, siųskite 3 5

tolo nenorėjo apie tai kalbėti.
Girdi kraujo praliejimas ga
lįs ištikti. Aš aiškinau, kad 
žmonės buvo ir tebėra geri, 
bet be ūpo atitaisymo skan
dalai sunkiai ir negreit bus 
užmiršti. Aš sakiau, kad reik
šaukti parapijinį susirinki-) “Tuoj sušuko moterys: tu. p ,, , . . . . ..

nią ir pažadėjau prieš visas dedelė buk toj vietoj, tavim što o , ui pinigų, ai tie
. . ..... .v v. stambieji nuostoliai. Bet, a-visi pasitikęs. As, žinoma, d . /
...... , , , , čiu Dievui, tie nuostoliu* ne-atsisakinejau, bet galų gale,

m • i • parklupdė mus.sutikau. Tai buvau parapi- 1 1 .

dabar pradėkim naują gyvo- ....
.» . pardavinėjami.mma. Vienas is reikalingiau- 1

Turėjonie tų
, , y. , . ' , . šėrų už $2,000. Teatras ėjosiu daiktų šiuo sykiu yra tai ...

.... per bankrutą ir dingo pnu- isrinkti klebonu1 pagelbinm- 1 . ..
. . . . ,, , igai. Prieš prolnbicijos jvedi-ką, kuriuo jus ir klebonas pa- °

.... -j -i. m • i • •* mą buvau stoto užplikęs irsitiketumet. lai ką jus is sa- . v , . . , .
..... . . ,'jau užmokėjęs $4,000. lizejovo tarpo tai vietai numatote:

proliilncija — negavau nei

banką pietinėj dalyj miesto, bus mūsų tarpe, 
kurio direktoriai dabar kaip Jis išvyksta Lietuvon, savo 

draugiškai su-[ir pirmiau savo mėnesiniam gimtinėn. į
susirinkime nutarė išmokėti Todėl dar kartą primenu vi- 
dividendus šėrininkams iš ge- siems — atsilankyme birželio 
ro uždarbio, kurį bankas tu- 28 d. į Krenčiaus svet., į ren- 

se įsigyvenusį nereikalingą n‘j° Per praeitus šešis mene- giamą išleistuvių puotą ir t 
užvydėjinią, o remtų gerus slus. palinkėkim jam laimingos ke i

Todelgi mūsų tautiečiai tu- lionės į Lietuvą. Rap.
lėtų pasididžiuoti savo teisiu-  ---------------------------------------- —>•
gai ir gerai vedama įstaiga

Jeigu mūsų tautiečiai pusi 
storotų tiktai 
gyventi, nesumokėtų sveti
miems savo sunkiai uždirbtus 
centus, prašalintų savo širdy

darbus, mes tada pralenktu- 
iiiėin visas ateivių tautas A- 
merikoj.

v. . !ir jų remti, kiek galint. Vie-Siandien pažiūrėkime į mu-

1900 S. Halsted St. CHICAGO, ILL. 
Tai yra stebėtina gyduolė.

—
* * > . A

galimas priešginybes statyti 
savo krutinę. Pažadėjau susi
rinkimui pirmininkauti. Paga
lios klebonas pripažino, kad 
šaukti susirinkimą gali būt 
negerai, bet ir nešaukus yra 
blogai. Kadangi aš apsi
ėmiau viską nešti ant savo 
pečių, tai klebonas sutiko 
šaukti susirinkimą.

“Aš mačiau, kad daly
kams pagerinti be kitų daik
tų reikia turėti žmonėms pa
tinkamą zakristijoną. Sena
sis zakristijonas žmogžudvbę 
papildęs nudavė labai dide
lį drąsuolį. Jisai klebonui 
sakė, kad girdi nei velnio ne
bijąs. Tai klebonas jai pri
ėmė, manydamas turėsjąs 
“bodyguard”. Iš tikrąją tai 
buvo skaudus apsirikimas.

“Į paskelbtą susirinkimą 
priūžė vyrų ir moterų pilna 
salė. Aš išėjau su klebonu į' 
priešakį. Viešpatavo tyla. Aš

jos pirmininku ir zakristijonu. 
Nurimo žmonės ir prasidėjo 
tvarkus gyveniniai^ Taip buvo 
iki kun. Steponavičius tapo 
iškeltas iš Dievo Apveizdos 
parapijos. Netrukus po to 
1913 metais ir aš rezignavau. 
Po to So. Englewoode pir
kau saliuną ir tame biznyje 
išbuvau iki proliibicijos įvedi
mo.

“Ilga darbuotė aštuonioV- 
kiečių tarpe gerokai mane bu
vo suvarginus. Tai savisto- 
vis biznis ir neprigulmingas 
gyvenimas buvo smagi atmai
na. Tas laikotarpis ir buvota
vienas smagiausių mano gy
venime. Ir finansiškai gero
kai pakilau. Buvo žinoma ir 
smukimų. Ir tai didelių smu
kimų. Štai kokių nuostolių e- 
su turėjęs; biznį pirkdamas,

LABDARIŲ CENTRO 
• VALDYBA

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center Št.
Tel. Lincoln 3044

Rast. P. Fabijonąitis 
2320 W. 23 PI.

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 S. Oakley'Ave. 
AGITATORIAI:

Kun. K. Matulaitis,
2334 S. Oakley Avė.

V. Duoba
2328 W. 23 St.

J. Dimša 
3225 Lime Street 
M. Šlikąs ,

j.0555 S. State St.
Visokiais Labdarybės rei

kalais kreiptis į valdybą arta 
agitatorius.

sų įstaigas. Kokis biznis ne- 
ibūtų, lietuvių tarpe jis visa- 
jdos yra vedamas geriau ir y- 
!ra pelningas. Paimkime mums 
; visiems gerai žinoma stiprią 
finansinę įstaigą, kaip Uni- 
versal State Bankas, kuris

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

y

*

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas koki nepa
tyrėm Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno lšsgzatnlnavlmo. Jus su
taupysit laiką Ir pinigus. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums 
Įeito, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradymul žmogaus, kenks 
mingamu.

Mano Radio — Scopo — Raggl i 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
Jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryš urna taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat tuo ligų skil
vio, žarnų, Inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arbt 
jeigu turit kokią užslsenėjuslą, iš
kerėjusią, chronišką ligą, kuri ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy 
dytojut, neatldėliokit neatėję pat 
uane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS?

Inėjlmas Rūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Oatvės
Ofiso Valandos* Nuo 10 ryto Iki 

1 pc plet Vakarais nuo 5 iki 7 
Nedėllcmls nuo 10 ryto Iki 1

po Plet

ui gali pasidėti pinigus tau-t
pymui, kiti nusipirkti geros 
rūšies pirmus niorgičius, ne
šančius G nuošimtį, o treti ga
li patarti savo draugams, kad 
vietoj šerti nupenėtus priešus 
mūsų tautos, geriau yra reni- 

|ti savo įstaigą, kuri yra tik
rai lietuviška.

Todėl visi, broliai ir sesers 
lietuviai, eikime prie darbo.

Tautietis.

RYT KUN. DEKSNIO IŠ
LEISTUVIŲ VAKA

RIENĖ.

Town of Lake. — Kbn. A. j
Deksnio išleistuvių vakarienė, 
įvyks rytoj, birželio 28 d..
G valandą vakare, Krenčiaus

R. ANDREUUNAS

BESIRENGIANTIEMS 
VESTI ŽIEDAI

Ir
Baigiantiems Mokyklą 

Dovanos

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS 

Gydo. Reumatizmą, Ranka, Ko 
Naaaroa akaadajima. Salti,ICoiu. *-* - -* 8V_. ■» ■-
(tik no ronas ).
Tūkstančiai žmonių yra tSayyde O 
milijonai dar nežino apie tai. 
Deksnio Galinga Mostia yrą tiek 
▼erta aukso, kiek ji pati sveria »u- 
lig naudos gydymo.
Kaina 75 centai, $1.50 Sr $3-00. 
ir 10 centu extra už persiuntimą.

Kl..o,tite pat aptie
-------VS NEW D1SC

OINTMENT.
DEKEN’S OINTMENT CO. 

P. O. Bos 852 
Hartford, Coon.

DEKEN’S

LIEPOS
MĖNUO ČIA PAT!

Liepos pradžioje yra išmokami nuošimčiai už padėtus pini
gus. Daugelis žmonių nuo Liepos pradžios, kai gauna nuošim
čius, galvoja, kur padėti savo pinigus, kad jie būtų pilnai apsau
goti. Tat mes ir patartume, Gerb. Tautiečiams, dėti į METROPO
LITAN STATE BANK, kurs yra vienas stipriausių bankų. Šis 
bankas yra “ROLL OF HONOR” bankas, kuris turi penkis sy
kius kapitalo daugiau negu Valstybė reikalauja. į METROPOLI
TAN STATE BANK žmojus pasidėjęs pinigus yra užtikrintas, 
kad jo pinigai yra saugiame banke, kad jis gali gauti savo pini
gus kada tik panori — PINIGŲ LAUKTI PAS MUS NEREIKFA 
IR NEREIKĖS.

Norėdami perkelti savo pinigus iš kitų bankų, jei neturite 
laiko, galite priduoti savo bankinę knygutę, mes gi patys Jūsų 
pinigus perkelsime.

Metropolitan 
State Bank

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

Mes užlaikome geriausių dai- 
mentinių žiedų dėl sutartuvių — 
engagement. Turime gražaluslų 
laikrodžių. karolių, fontanlnių 
plunksnų, burkštinų — gintarų— 
žodžiu sakant, turime visokių 
visokiausių dalykų, kurie yra tin
kami pirkti kaipo dovanos bai
giantiems mokyklą. Musų kainos 
dabar yra specialiai nupigintos. 
Naudokitės proga!

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

(Marąuette Jewelry &
Radio)

Užlaikau visokių 
auksinių Ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
dlo. pianų rolių, i f 
rekordų Ir t., t. Į 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago
Telefonas HEMLOCK 8880

JUOZAS A. RIZGEN 
3313 S. HaLsted St.

Telcf. Doulcvard 65G1

9-. * r
_

ADVOKATAI

JOHN 6, BORDEN
(John Bagdzlunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Kandolpb 9727

2151 W. 22 St. € iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 8090 

Name: 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9«0B

PAUL M. ADOMAITIS
• ADVOKATAS

Ofisas vlilurmlestyje 
Room 2<14

ONE NORTH LA 8ALLE BLDO.
ONE NORTH LA SALLE ST. 

(Cor. La Saite and Madlaoa fita.) 
Ofiso Tel. 8TATE 2704; 4412

J. P. WAITCHES
Lietuvos AdvokatasA-V;

PRANEŠI MAS
Dr. Susan A.
Slakis

ATIDARĖ NAUJAI OFISĄ

4145 ARCHER AVENUE
(Kampas Franelseo Avė.)

Dr. S. A. Slakis yra specialistė vaikų ir moterų ligų 
Priėmimo valandos: nuo 10 v. iš ryto iki 12-tos 

dieną; nuo 4 iki G vai. vakare 
Seredoms ir nedėliomis pagal susitarimą

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

Lietuvos Laisvės Bonus 
Perkam ir Mokam Cash

už $100.00 $80.00
uz 50.00 40.00

ATSINEŠKITE ARBA PRISIŲSKITE 
LAIŠKU

John J. Zolp
4559 South Paulina Street Chicago, III.

DAOAR ns

Įsigykit Gerą Radio 
Nvipiginta Kaina

Naujas Radio su Vic- 
trola, už . ........*59

Crosley . $29
Majestic ....
3 šmotų parlor se

tas .................. $49
Elektrikiniai Ice bak- 

siai .................. $59
Lengvais išmokėjimais

KLAUSYKITE LIETU
VIŲ RADIO PROG

RAMŲ:

NEDĖLIOMIS 
nuo 1 iki 2 v, po piet 

W. C. F. L.
KETV ERGAIS 

nuo 7 iki 8 vai, vak. 
W. H; F. C

los. r. B®
Ine.

3417-21 S. Halsted 
Street

Phone Boulevard 4705

Iki 8 vai. kortuose — nuo S Iki • 

Subatomis nuo 8 Iki 9

52 Ėast 107th Street
Kampas Mlchlgan Avė.

Tel. Pullman 5950—namų Pull.- 8877 
Miesto ofise pagal sutarti

127 N. Dearbom Street
Kctvergals ofisai uždaryti.

Telephone Dearborn 0057

F. W. CHERN AUCK AS
ADVOKATAS 

ICO Nortli La Šalie Street
ROOM 1431

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. UNION AVA 

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

(Išskiriant Seredas)

A. A. OLIS
ADVOKATAS
11 South La Šalie Street 

Room 1701 Tel Randolph 0881 

Valandos nuo 9 ryto iki B vai. vak. 
8241 S. Halsted St. Tel. Victory 0581

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

G. V. CHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas 2221 W. 22nd Street
Telefonas Canal 2558 

Trečiadieniais Ir Penktadieniais
vakarais namie pagal sutarti.
6503 So. Gampbell Aveuue

Telefonas Republlc 4499

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas Vldurmtestyje
Room 1502

CHICAOO TliMPLH BbDGl 
77 Weet Waahlngton 8t.

Cor. VVashlngton and Clark 8ta 
Ofieo Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 83 B 5
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Liet. Vyčių Chicagos Apskritys
SAVO METINIAM PIKNIKE

Fencing! Baseball!
Sekmadienyje, Birželio (Jone) 281,1931

BERGMANS DARŽE
RIVERSIDE, ILLINOIS

NEPAPRASTA PROGA PAMATYTI KETURIŲ RŪŠIŲ SPORTĄ UŽ 5Oc. GERA ORKESTRĄ. BARAS, RESTORANAS, ICE CREAM.

RYTOJ NAUJI SPORTO Į- 
VYRAI BERGMANS DAR 

ŽE.

STIPRUS, GREITI VYRAI 
IR MERGINOS!

Visi kviečiami rytoj, bir- 
Rytoj, bira 28 d., Efcrgmans ^iį0 (june) 28 d. atvažiuo- 

darže, įvyksta tikra sportinin- b j Bergmans daržų, Riversi-
kų šventė. Pirmų kartų išeis 
Vyčių Cliic. Apsk. čempionai: 
ristikai, boksininkai ir dar 
vienas labai įdomus sportas, 
kuris padarys didelis įspūdžio 
visuomenei, būtent rungtynės

de, III, Čia bus lenktynės ir 
jėgos parodymas traukiant 
virvę, o po to bus sudaryta 
tymai, kurie Vyčių Dienų (1< 
of L Dav) liepos (July) 4 
d., Mazinas parke, AVauke-

kardais (Fencing). Šis spor-Įg-an? ui., ytoy prieš Wiscon- 
tas yra įdomus žiūrėtojams. sino vai. tymus čempionatui 

Sporto programa bus to- laimėti. Šiam skyriui rytoj 
kia: . /i Bergmans darže vadovaus p.

12:30 Mergaičių basebolo galtimieras, L. V. 4 kp. pirm.
žaidimas.

2:30 ristynės: lengvojo svo
rio čempionas L. Vyčių 5 kp. 
J uozas Krivickas stos prieš 
Ravenswood A. C. čempionų; 
.Vladas Yudis, sunkiojo svorio

Taigi, visi rytoj į Vyčių 
piknikų — į Bergmans daržų.

R. K.

tas, kuomet Kisielius, čiuož
damas į antrų beisų savo če-

čeinpionaa iš Marąuette Park vervkais sužeidė veidų. 
112 kp. prieš Y. M. C. A. čem
pioną (220 svarų); Stasys 
Bagdonas, stiprius lietuvis, 

milžinų nugalėtojas iš Uni
versal gyni, prieš stiprų sve
timtautį milžinų.

(ra-3:15 P. M. lenktynės 
ces) vyrų ir moterų.

5:30 P. M. šokių kontestas. Į
6:00 P. M. kumštynės (box- 

ing): Ramondas Garnasionis, 
Vyčių 112 kps. stos prieš Jos. 
Carlos, stiprų Golden gloves 
kumštininkų.

6:30 kardų muštynes (Fen
cing). Stos Vyčių du čempio
nai: Ant. Miškinis ir Vladas 
Eičias. Abu Cook County ir 
Chicagos Apsk. čempionai.

Basebolo Vyčių Lygos žai
dimų rytoj nebus nei vienoj 
kolonijoj. Todėl visi atvažiuo
kite į Bergmans daržų ir pa
matykite kų nors naujo ir įdo
maus.

Chicagos Sportininkas.

NOftTH SIDE 6 — GARY, 
IND. 2.

Gary Vyčių baseball ratelis 
dar sykį mėgino laimėti pir
mų šio sezono žaidimų, bet 
pritruko pastangų, kaip ir 
kituose susirėmimuose.

J. Pažėra smagiai pradėjo, 
bet neilgai ištesėjo, nes ant
ram, trečiam ir ketvirtam per 
simainyrne Nortb Side tymas 
gavo po du išbėginiu.

Žaidimas turėjo buigtis 
jjenktam persi mainyme, ku
riam buvo sužeistas Milken-

I

•*.

visi važiuoju automobiliais Bagdon the well knovn K of DELEGATŲ DĖMESIUI.
į ir Husais turi suvažiuoti j [L pitcber. J- ------------

lt was a timely bit by V-’lii Lietuvių Statybos ir Tau
pymo Bendrovių Lygos ber-

Rytoj, birželio (June) 28 d., Liet. Vyčių Chicagos Aps
kričio piknike, Bergman’s darže matysime įdomias rištines.
Risis northsidietis (Vyčių 5 kp. narys) J. Krivickas, lengvojo 
svorio čempionas su Ravenswood A. C. čempionu. Kita pora 
bus Vladas Yudis, (L. V. 112 kp. narys), sunkiojo svorio 
čenip. su Y. M. C. A. čempionu ir Stasys Bagdonas milžinas 
lietuvis milžinų nugalėtojas iš Universal gini. su svetimtaučių
milžinu. Be rištinių, bus ir boxing B. Gamasionis (L. V. 112 Waukegane’ir'sykiu trauks į

iNortli Side, (ant Paulina ir
\Ylabansia) 9 vai. ryto. Iš čia tev Baker what won the game
susitvarkę pagal kuopų nu-jin the first inning, be bit a taininis susirinkimas bus šeš- 
nierius pasileis \\ aukegano double witli bases loaded. 
link. Paradų ves 16 motorcik- ... . .. . . .... .... ; Lnitv deteats Lmon Tigernin , • , •• •linui poliemomų iki City Ii- , ' , TT . , T Zolp rezidencijoj,.. . . _ . , at 42 and Union, Sundav June D. , . .imt, nesustojant prie raudo-į , „ ‘ Ricbmond Street..’ , 1 „ . 21 bv a score of Umtv 12 —
nųjų skersgatviuos sviesų. lift ' 2 ! T^kai svarbu, kad visi de-

Visos Chicagos kuopos pri-' 2,. _ , , . . ., | Agatai, raštininkai ir pra
valo suregistruoti visus au-' K(l Uxkoni hrotlier ot Al> zidentai atsilankytų. Svarbių
tomobilius. Kurie beturi auto- Titehinbr a very good game, reikalų turime svarstyti, 
mobilių, prašomi iš anksto ūž-jririking out 15 men. J. J. Zolp.
siregistruoti kuopų valdybo

se, kad būtų žinoma, kiek rei
kės busų patamdyti. Busais 
važiuojant round trip kai
nuos $1.35. Per vėlu bus už
siregistruoti tų pačių dienų.

Įžanga į Mažinąs parkų vel
tui.

Cliicagiečių paradas susiti
ks su Wise. lietuvių paradu

Įtadienyje, birželio 27 d., apie 
7:30 vai. vakare, p. John J.

6627 So.

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

' WAITGHES BROlig RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. Kampas Michigan Avenue

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

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.
kp. narys) stos prieš Jos Carlos, stiprų Golden Gloves kumš
tininkų. Įdomu bus pamatyti.

Mazinas parkų.
Komisija.

Grigiškis p 2 0 0 16 £0LICM0NŲ VES PARA- 
----------- DĄ. GREEN MILL DUONA

SURAIKYTA

UNITY WINS 2 MORE 
GAMĖS.23 6 6 

AB R HGARY, IND. 
Grenius lb 
Milkentas ss 

i Širvinskas c
AB RH P' PaŽera lf 
3 2 1 burgąs 3b 

01 Vanagas rf

pasirodo yraBary Vyčiai 
geri sports. 
iNORTH SIDE 
Naikelis c
Mockus lb 3 0
Kisielus rf 3 1
Kaminskas ss 2 1
Pauža cf 3 1
Rutkauskas 2b 3 0
Drazdauskas lf 2 0
Vilkelis 3b 2 1

H 3F

3
3

0
1

’2
0
2
0

Benzenas cf 
A. Pažėra 2b 
J. Pažėra p

3
3
3
2
1
2
2

1
1
0
0
0
o
o
o
o

Liepos 4 d., Mazinas parke,
1 Waukegan, III., rengiama isto
2 rinė Chicagos ir AViseonsino 
0 Apskričių Lietuvos Vyčių 
0 Diena — K of L Day.
0 
0 U1

Sunday, June 14, Unity de- 
feated tlie well know Purie 

; Crusader’s, by the score 
4-2. It \vas a pitcliers battle. 
Unity liad their star pitcber

Chicagos lietuviai važiuoja Al Lakom pitcliing a .4 bit 
utomobiliais ir busais. 9 vai. game. The Crusader’s liad F.

MES MOKAME CAST1 
UŽ LIETUVOS 5% BONUS $85.00
Money Orderiai į Lietuvę per Radio tiktai 25 centai 

Paskolos teikiamos ant Real Estate

KAUFMAN STATE BANK
124 N. LA SALLE St., C&ICAGO, ILL.

22 2
Agatonas.

1

88= 3®

Per Keletą
Pastarųjų savaičių<šis bankas atidarė 

300 naujų sąskaitų pavieniams ir biznio 
firmoms.

Tam yra priežastis — šis bankas 
yra saugus, stiprus ir TVERIANTIS.

Centrai^&^Bank
a tmjst company

IrtOVfest 35* Street 
fcBttk • • • ‘ AClearingHouseBink

Valstijinis Bankas Biržos Bankas
Telefonas BOULEVARD 4600

B£= v

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

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

Visuomet Pirkite GREEN MILL Baltę 

Suraikytą Duoną

larenduojame Public Adressee Systemas. Pristato
me bile kada, bile kur. Įtaisome į automobilius, tra
kus, sales, piknikuose. Tinka skelbimams Visokiuose 
reikaluose. ė; įi < tf'iB

z

ANTHONY STEPHENS
2517 W. 43 Street Chicago, III.

Telefonas Lafayette 0873

Niw ProcessBaking 
Company

KUCHINSKAS BROS., Savininkai

Lietuviai Remlite Lietuvių Įstaigas

3401-05 South Morgan Street
Phone Boutevard 1048

Įsteigta 1893 metais
-

/
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DRAUGAS Šeštadienis, Birž. 27 d., 1921

CHICAGOJE pusę po devynių. Visi būkite bumais; priklausanti prie kil- Pirmadienio vakare, birželio rengėjai rūpestingai
laiku, kad parke prisirengtu
me priimti svečius. Kitas t vo

IŠ NORTH SIDE

L. V. 112 29, “Rūtos” darže (Aušros Vladų, bot* nesuranda 
kuopos, Alergini) Sodalicijos Vartų par.) įvyks “Draugo” šaukite.

Vardinės

nių organizacijų:

Į Vaškinius, W. Strioga, .1. Ra- kas su žmonėmis išeis tuoj bei chorų — parapijos ir L. i pikniko darbininkų bendras 
meška; už vaitelį V. Rėkus, po sumos, pusę po dvyliktos. Y. “Dainos”. Yra gabi sce-1 susirinkimas pasitarimui, 

ruošiamos prie kasos M. Andruškevieius, Visi važiuodami į piknikų uos mėgėja bei dainininkė. PiknikoVisu smarkumu 
jrie metinio parapijos pikni
ko, kuris įvyks birželio 28, Vy 
auto Parke. Visi išsijuosę dar saldainių 
mojas, iš ko galima tikėti

rengėju
Vaškunas, d. Sriubas rast. nepamirškite atsivežti savoji daug pasidarbavo praei-, kaip 8enus> taip ir naujus dar- > V^tsiden 
’rie įvairių geimių, ratų, draugus ir šeimynas, nes vie-•Įtaru “Draugo” konteste, nesĮbjnįnkus į gį susirinkimą, o!

Vladislnvai, Antanai, Petrai | —

ieško j sirinkti ir užsimokėti visus 
Atsi-1 pasilikusius mokesčius ir at- 

I sivesti nors po vienų naują 
šeštad prasidės narį. Dabar vyrai ir moterys 

8 vai. vak., o sekmad. 3 vai. prieinami lygiomis teisėmis, 
kviečia po pietų. Visi į vardines — Bus renkama darbininkai šei- 

miniškam išvažiavimui, kuris

darbuosis Pr. Mas-Ja yra viena gražiausių. Bus tik per truputį nelaimėjo eks-
K. Lukošaitis, P. galima gražiai pažeisti, tyru kursijos į Lietuvą. Turbūt,

cad išvažiavimas pasiseks. Karpavičius, Pr. Tamoševi-i. fu pakvėpuoti, ir maloniai dėlto, kad ryt, birželio 28 d.,
Pradžia jau padaryta: V.'čius, S. Perkelis, K. Bazen- laikas praleisti. Visus kvie- 3 vai. po pietų, daro “eks-
Kavalauskas paaukojo dvide- tavičius, B. Kizelevičius, A. čiame atsilankyti. kursijų” pas altorių prie Mo- ejs j)a),
umt penkis dolerius, už ką Kareckas, K. Vileikis, A. Ba- ,T , , , , - terystės Sakramento su Jonu

įSkelly, ir-gi marųuetteparkie- 
čiu gabiu visuomenės veikėju,

Rengėjai.

kola i t is,

ariame širdinga ačiū. Pikui- cevičius, E. Andruškevičienė, 
iui išrinkti šie darbininkai. A. Rugienis, virtuvėj Sų.jun- 

L Prie tikietų pardavimo V. gietės, prie kasos V. Mačeko- 
Dargužis ir J. Rugienienė; uis ir E. Maskolaitienė; prie 
jrie atėmimo M. Stankevičius šaltakošės sų.įungietės, Kumš- 
r R. Radzvilas. lytis, V. Kavalauskas, K. Šer-

Prie automobilių tvarkymo petis, Ant. Zdankus, prie supy 
A. Rėkus ir J. Kišonas. nių M. Butkus, J. Pajaujis ir

Prie baro J. Daugirdas, A. •!. Riska.
Peksnis, J. Karašauskas, A. Trokas su darbininkas išeis

Vytauto parkas randasi ne
toli Šv. Kazimiero kapinių, 
arti Cicero avė. prie 115 gat-
įvės. Klebonas ir Komitetas.

P-LĖ KONSTANCIJA 
MICKAITĖ.

taip-gi nariu parapijos choro 
ir L. V. 112 kp.

Širdingiausi jiems linkėji
mai. l^ai ateitis būna pilna 
laimės ‘ir linksmybės.

METINĖS SUKAKTUVĖS

A.

RŪTOS” DARŽO ATIDA
RYMAS.

West Side. — Vardinių rė
mėjų ir pritarėjų atsirado ne
mažai. Visi susidomėję laukia 
pa vykimo.

Vardiniu laiku, šeštadienio 
vakare, gnež p. Krekščiuno 
orchestra, o sekmadieny Vlado 
Atraškevičiaus
muzikantai.

A. A. KAZIMIERO NAUGŽEMIO
MIRĖ BIRŽELIO 30 D., 1930 M.

Jau metai praėjo kaip mielas tėvelis mus apleidai. 
Štai netruko nei meti) laiko, kai mylima motinėlė 
a. a. Barbora Naugžemienė pas Tave-nukeliavo. 
Bet nors mirtis išblaškė mūsų šeimos ratelj, bet 
meilės be atminties nepanaikino. Ilsėkitės ramiai 
mūsų mylimieji tėveliai...

Iškilmingos pamaldos už A. A. KAZIMIERO 
NAUGŽEMIO sielą jvyks Šv. Jurgio bažnyčioje, 
Antradienio ryte 7:30 vai. Birželio 30 dieną, 1931. 
Gimines, draugus ir prietelius prašom pamaldose 
dalyvauti.

Nuliūdę: Juozapa, Benediktas ir Antanas vaikai. 
Juozapa Lapinskienė, podukra; Adomas ir Aleksas 
Tarvydai, posūniai.

SKANDINAVŲ—AMERIKOS LINIJA
A T L A N RYKI M E LIETUVĄ

Remkime Savo I'ostą — Klaipėdą
Kam baladotis po svetinius kraštus, kuomet dėl lietuvių yra 
palaikomas nuolatinis susisiekimas Ncw 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 pašvęstos padaryt kelionę atmintiną lr pilną 

Įvairumų lr malonumų dėl tų kurie dalyvaus ekskursijoje.
Ileikaankite Nuo Savo Agento laivakortės'ant ' 

Lietuvos I’aštų Valdybos Kontragento Paštui Vežioti
27 VVtiltelinll Street, New York City 

248 Uasliington St., Boston. Mana. IRO I-a Šalie St., Chieago, III. 
ooo St. Antolne St., Mnntnvil, Qne., Canaria.

bus 5 d. liepos, J. Sakalausko 
įlatv.e, 82 str. ir Kean avė.i

Juozas Blankus, pirm.PRANEŠIMAS. —
----------- Skaitykite ir platinki-

, Dievo Apveizdos Parap. — kata,įk
Draugija Sv. .Jono Evangehs-; v . c '

Rengėjai nusprendė skirti, to Vyrų ir moterų laikys labai nraštį “DRAUGĄ ’ ir 
dovanų tai kolonijai, kurioje |SVarbų — priešpusmetini su-! remkite tUOS biznierius 
rasis daugiausia Y ladislavų. brinkimą birželio 28 d., 1 vai. • f ’ 1 S kurie

po pietų, mokyklos kambary, i *. ’
K vieč.iame' visi draugai-ės su- garsinasi jame.

ir Povilai į vardines. Visli 
busite patenkinti. Jei lytui 
arba karštis būtų, tai viskas i 

salėj.

Iki šiol \Vest Side ima pirmų 
vietų, nes čia atsišaukė dau
giausia Vladislavų. Kilęs ko
lonijos nepasiduokite. Prie tų, 
kurie jau buvo paskelbti, dar 
atsišaukė Vladislavų — Vla
das .Taukštys West Sules b;z- 
nmris, Vladas Žalimas, du 

Vladai Kazlauskai
Ciceroj ir Pi ;vo Apv. par.

«■■■■■■■■■■■■
; Reumatizmas sausgėleZ

suorganizuoti

H Neslkankyklte savęs skaus- 
mals, Reumatizmu, Sausgėle.

“ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
■ — raumenų sukimu: nes skau- 

I g dėjimai naikina kūno gyvybę 
„ .. . ! lr dažnai ant patalo paguldo.

Peoples Furmture Co. įtai- ■ capsico comfound mo-
radio ir piana. Be to, !■ 8tis len8val prašalina vlršmi- 

. ‘ la neta ligas; mums šiandie dau-
bus daug ir įvairių laimėjimų, I" rybė žmonių siunčia padėka- 

. v, ,v. . v 2 ■ vones pasveikę. Kaina 50c per
skanių užkandžių ir saitų ge- a pnstą 55c arba dvi už $1.05.

— Knyga; “ŠALTINIS SVEI-

svs

Gerai visuomenei pažįsta 
111a ir pasižymėjusi savo ga-| že.

rimų.
Piknikelio metų galima Ims 

įsigyti tikietų dienraščio į 
“Draugo” pikniko, kuris į- 
vyks liepos 12 d., Birutės (lar-

KATOS" augralaia gydyties, kai
na 50 centų.

dustin Kulis
3259 SO. HALSTED ST.

Cbicago, III.

Peoples Furnitūra Co.
SEKLYČIOM SETŲ IŠDIRBĖJAI

Didžiausi Lietuviai Rakandu ic^Radio Krau
tuvininkai ir Wholesalininkai Chicagoje 

SKELBIA niDJ

SI’AKO SUMAŽINIMO

Išpardavimą

SEK Ė h

kj!

ANT

OM SETŲ

SVARBI ŽINIA LIETUVIAMS 
ŽINOTI APIE LIETUVIŲ ROJŲ
Tokios*Progos dar nebuvo girdėtis, kad su $15.00 dolerių įmokėjitno 
ir mokėdamas kas mėnesį $15.00 dolerių per penkis metus arba ma
žiau tapsi savininku loto su namu. Namas bus pastatytas pagal jūsų 
norų. Vieton mokėti renda $25.09 dolerius j mėnesį per visų savo gy
venimų, ir ieškoji Bato, persikelti iš vienos vietos į kitų vietą kiek
vieną metų, nusikratyk tuos vargus ir apsigyvenk kur jums ateity 
nereikės mokėti rendos, bet patsai būsi savininku savo nuosavybės, 
mokėdamas mažiau kaip renda. Pirmų sykį tokia proga girdėti visoje 
Amerikoje. Taigi Brolau Lietuvi, išsikeik iš to surūkusio, ir dūluoto 
miesto pakol dar nėra pervėlu.

Tai yra tikras malonumas gyventi tarpe didelių kalnų, su didžiausiais 
aržuolais, kur yra %, x/-2. ir akro didumo lotai. Lotų kaina nuo
$3*X).(X) dolerių ir aukščiau. Nedarysi klaidos pirkdamas šitoj gra
žiausioj kolonijoj, kur tamstos investmentas nepražus, nesudegs, ir 
niekas nepavogs. Tenai rasite visus paraiikumns: Gatvekariai, Gelž- 
kelis į didmiestį, cementiniai keliai, įvesta Gasas ir Elektra, Lietu
viškos krautuvės, ir daug lietuvių gyventojų, kur jie pilnai užganė
dinti ir linksmai gvvena. Taigi nepamiršk ir atvažiuok į tų gražinusį 
Lietuvių Rojų SUBATOJ IR NEBYLIOJ BIRŽELIO 27 IR 28 1931, 
kur ten rasite ofisą ant Archer Avė. ir Spring Street, Spring Forest 
(Willow Springs,III.). Savininką galima matyti Nedėlioj ir kiekvieną 
dieną nuo 2.00 iki 6:30 vakare. Jisai mandagiai suteiks visas infor
macijas ir aprodys šitą gražią vietą.

Chicagos Ofisas randasi 2839 W. 63rd Street (Netoli Mozart St.) 
Telefonas REPUBLIC 8899.

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

Štai keletas pavyzdžių:

$95.00 vertės aukštos rūšies 
Jacąuard setai gerai pa
daryti ir gražiai atrodanti, 
nužeminta kaina tik ....

$125.00 vertės aukštos rū
šies setai dengti su tikru 
Mohair, apverčiamom sė
dynėm, wcbbed konstruk
cija per visą, pasirinkimas 

spalvų, tik ............................

$225.00 vertės setai, pasi
rinkimas, apdengimų nau
jausios mados šilko Mo- 
cąuctte, 'Importuoto Frie- 
ze, arba Antique Velvet, 
romai dailiai išpiaustyti ir 
nubaigti už .......................

$45.00

$04.00

$90.50
LENGVUS IŠMOKĖJIMUS SUTEIKIA VISIEMS

4ITT-U ANCNU AVI. ceA KtCHMOMO ST. 2616-40 W 61* ST. 6 MAALEWOOO AVC

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Cor. Richmond St.

Lafayettc 3171

Cor. Maplevvood Avė.
llctnlopk 8400

Ž

4



Šeštadienis, Biri. 27 d., 1931 DRAUGAS 7
NAUJA RŪTOS DAR 20 PLATFORMA Darbu prisidėjo kontrakto

rius V. Saboekis, 6(J4l) So. Ala- DAKTARAI:
ple\vood Avė., Longinas .June
vičius, ekspresininkas. Tiekus; Tel. Cfcna, #7e4 
su darbininkais. Visiems nie-i
džiagos aukotojams li

niukams ačiū.
talki-

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
ŽINELĖS.

Birželio 27 d., 4:30 po pie
tų bus iškilmingos šliubas Sta
sės Banikės su Jonu Koean- 
da. Šliubų duos klebonas kun. 
Albavičius. Per šliubų vargo-1____

DR. A. RAČKUS
OYDYTOJA8, CHIRURGAS 

IR OBSTETKIKAS

Gydo stulgias Ir chroniškas Ilgos 
vyrų, moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų Iki S vai. vakaro. 

Nedėliotais Ir seredomls tik 
lškalno susitarus 

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

CHICAGO

Telefonas Grovchlll 1262

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai.—
4 Ir 6:80 Iki 8 vai. vakare. 

Seredomls nuo 9 — 12 vai. ryto
NedGIloiuis pagal sutarti.

DR. J. J. KOYVARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 AV.63 Street
Kertė So. Western Avenue

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2259 So. Leavltt St 

Tel. Canal 2336
Valandos 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v. 

NedėlioJ pagal susitarimą

nais gros puseserė Mikuckai-;

Čia matome naujai pasta
tytų platformų Aušros Vartų 
par. Darže, West Sidėj. Me
džiagos tam reikalui aukojo 
Jonas Puriniskas, Kazimieras 
Pilipavičius, Petras Gadeikis, 
Uršulė Pukienė ir kiti. Vyriau 
sias kontraktorius buvo Julius 
Šliekis. Antras kontraktorius 
paveiksle su kirviu yra Jonas 
Stumbris, trečias jam po deši
ne — Jonas Vyšniauskas. Su 
armonika sėdi Povilas Ribic- 
kis, jam dešinėj sėdi Brolis 
Vladas. Už stulpo nusitvėręs 
stovi Juozas Brazaitis, Auš
ros Vartų par. vargonininkas.

Toliau stovi Kaz. Kerpauskis, Zaura, J. Kavaliauskas, kon
traktorius M. Zizas, 7217 So. 
Gali l’ornia Avė. Jisai prisiun
tė naujų lentų.

gauti didžiausia 
ant šios 
ant plat-

kurs varosi
| dovanų žaisluose 
į platformos. Toliau 
formos stovi kontraktorius
Jonas Povilauskis, kurs pasta
tė Panevėžio užeigų. Krašte 
kairiojoj pusėj nuo žiūrėtojo 

' stovi Antanas Senkus, šalę jo 
Pranas Melekauskis, o kitam 

! krašte Antanas Fabijonas. Iš 
kitų prie šios platformos sta

tymo ir medžių sodinimo pri
sidėjo Antanas7 Vaičiekauskas, 

' Ignas PronskUS, Pr. Petrutis, 
: Al. Maseliunas, St. Fabijonas, 
i M. Miškinis, St. Rokas, T.

JUOZAS STARAS
mirė birželio 25, 1931 m. 11:30 
vai. vak. 55 metų amžiaus. Ki
lo Iš Kėdainių Apskričio. Survi- 
liškas I’arap. Naujų Bckainių 
Kaimo. Amerikoje išgyveno 30 
metų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Aleksandrą. 3 sūnūs 
Pranciškų, 16 metų, Petrą, 14 
metų ir Stanislovą 11 metų, o 
Lietuvoj 2 seseris Oną ir Sa- 
lomiją ir gimines.

Kūnas pašarvotas 146 No. 
23 Avė. Melrose Park, 111, Lai
dotuvės įvyks panedėly birže
lio 29. Iš namų 9 vai. bus at
lydėtas į Mt. -Carinei bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa- 
niakhĮ bus nulydėtas į Mt Car
inę! kapines.

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

Nuliūdę:
.Moteris, Hunai ir Giminės. 

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Prabish, Melrose Park 797

tė, o p. Sabonis giedos, gi p. I 
Sabonii-nė smuikuos.

P-lė Banikė yra užaugusi Į 
Dievo Apveizdos parapijoj, ir ' 
parap. mokyklų baigusi. iVai.: 3-4 

Vestuvės bus svetainėj 1812 
Šo. Ashland avė.

Ponas Bartis per kelis me
tus turėjęs paveikslų studiją 
ant 18 gat., (gražiai nuimda
vo paveikslus), dabar gyve
na adresu 1849 Cullerton Str.

Juozas Subaitis pereitų sek
madienį besikalbėdamas su 
buriu žmonių staiga krito ir 
mirė. Turėjo širdies ligų. Bu- 

' vo našlys. Paliko dukterų ir 
: sūnų. Dar turi senus tėvelius, 
j tris brolius ir sesutę. Keli- 
inetai atgal buvo darbininkų 

1 užvaizdą (furmonu).
Laidotuvės buvo ketvirta

dieny, birželio 24 d. iš DieVo 
Apv. bažnyčios į šv. Kazimie
ro kapines. J. B.

Tel. Prospect 1157

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

7-8 vai. vak. Ned. 11-12 d.

-Phoue Lafayctte 9710

DR, F. S, SZYMGZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

LIETUVIŲ RADI0 PROGRA 
MAS.

. Rytoj iš radio stoties WC 
FL, 970 kilocycles, nuo 1 iki 
2 vai. po pietų bus tikrai šau-

Ofiso Tel. Vlctory 6892 

Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTK
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—S po plet, 7-8 vak. 
Nedėliomis Ir šventadieniais 10-12

Tel. Lafayette 6791

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 Iki 0 vak.

Office: 4459 S. Culiforuia Avė.
Nedėlioję pagal sutartį.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Ofiso Tel. Cicero 49.
Namų Tol. Lawndalo 1342

DR. A. T. KtNG
D E N T I S T A S 

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’lS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus U Res Phone 
naujų vietų po num. 4645 S.;wentworth 3000

Ashland Avė. 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.

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 SO. IIALSTED STREET
Vai. 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

daug Budriko radio progra 
mų. Pasiklausykite ir ryto
jaus programo. Jis jums pa
tiks. B.

Tel. Kemlock 8709

Rez. Tel. Prospect 0616

PRANEŠIMAI
Chicagos Lietuvių Audito

rijos Bendrovės metinis pikni
kas įvyksta sekmadieny, bir
želio (June) 28, 1931, Cher- 
nausko dabar Birutės darže, 
79 ir Archer Avė., 10 valandų
ryto. Įžanga 50c. Iš anksto tinus Budriko radio progra- ■ J 1 °

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6165 South Kedzie 
Rez. 6622 S. Wlhpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

OFISAI:
4901 - 14 St. 2 924 Washington
16-12. 2-4. 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 642 Tel. Kedzie 2450-2461

DR. S. A. DOVVIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PI. 
Tel. Cicreo 2888

Nedėllomle
Susitarus

A. L. DAVIDONIS, M. D,
4916 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 6197
Valandos:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

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

Paliko dideliame nuliudime moterį Agnieškų po 
tėvais Kavaliauskaitė, 3 sūnūs Bronislovų, Kazimie
rų ir Jonų, 3 dukteris Zofijų, Josepliine, Geneveve ir 
gimines, o Lietuvoj vienų brolį Juozapų.

Kūnas pašarvotas 4457 So. Fairfield Avė. Laido
tuvės įvyks paned. birželio 29, iš namų 8 vai. bus atly
dėtas i Nekalto Prasid. Pan. Šv. par. bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos ujž velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ii’ 
pažįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Sunai, Dukterys ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. Eudeikis, Yards 1741

J. F. RADZIUS
IGIAUSIA8 LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

MODERNIŠKOS 
DYKAI DĖL

KOPLYČIOS
ŠERMENŲ

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIĘNĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame Širdingų, simpatingų ir ramų 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ 0RAB0R1AI 

. Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742_______

mas. Šiame programe daly-,, 
vauja: p. Oželis, mezzo so
prano, Stasys Rimkus, barito
nas, J. Sauris gros vargo
nais ir bus puiki muzika.

Jus jau ktettssetės labai

kietas 15c.
Automobilio Willys Six ku

ri parūpino W3iito Sox Motor 
Sales, 610 W. 35 St., S. Ruin- 
cbaks sav., tikietų galima gau 
ti pas kiekvienų bendrovės di

rektorių. Petraitis P. J.

Ofiso Tel. Vlctory 8687
Of. Ir Res. TeL Hemlock 2374

DR. j. P. POŠKA
OF. 8138 8. HALSTED STRETT 
REZ. 6504 S. ARTESIAN AVĖ. 

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

AKIŲ GYDYTOJAI: DENTISTAI

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

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 8238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
Isuomet sąžiningas Ir 
icbrangiis, nes neturl- 
ne išlaidų užlaikymui 
kyrlų.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas

4603 So. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290 

.Yards 1138
f Chicago, UI.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2516 arba 2616

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS

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

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS Ui

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, IU.

S. M. SKDDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

TeL Roosevelt 7681

DR. VAITDSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą karia 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervnotu- 
mo, skaudamą aklų karštį. Nulmu 
cataractus. Atitaisau trumpą regys
te Ir tolimą regyste.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mažlau- 
s<as klaidas.

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto* Iki 8 va
kare. Nedėllomls nuo 10 ryto Iki 12

| po pietų.

KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PA LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Tards 1829

DR. G. SERNER
LEBTTJV18 AKIŲ 8PECIALISTAB

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDtJAg

1650 West 46th St.
Ir Paulina BU. 

- 1418

pigiae

Ofisas it Akinių Dirbta vi
756 West 35th St 
Kampu Halsted Rt. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 8—8 
Nedėliomia: nuo 10 iki Ii

Tel.

Phone Boulevard 7042

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

Arti 47 Street

Tel. Canal <228

DR. G. I. BLOŽIS
, DENTISTAS
2201 WEST 22nd STREET

(Kampu Leavltt St.)

. Valandos Nuo 9 Iki 13 ryta 
nuo 1 iki 9 vakare 

Beredoj pagal sutartį

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

DR. A, P, KAZLADSKIS
DENTISTAS 

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

prie

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną Ir naktį 
Virginia 0036

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

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

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

NedėlioJ pagal sutartį

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

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

6 iki 8:30 vakare

I

Tel. Cicero 1266

DR. GUSSEN x
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien nuo 16 v. ryto Iki 8 
vai. vakare

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

Tel. Lafayctte 68 20

Rez. Grovehlll 2949

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS 

X-Ray & Gas
4193 ARCHER AVENUE

Vai.: 8-9 NeBėlloį pagal sutartį

Rez. Tel. Midtvay 5512

DR. R. G. GUP1ER
OYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue Ir 24-tas Street 
Telef. Wllmette 195 arba 

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

Ir Ketvergals vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 pi 

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

Telef. Midway 2880

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rseldencljos Tel. Plaza 8288
VALANDOS:

Nuo 18 Iki 12 dieną 
Nuo S Iki 2 po pietų 
Nuo T Iki 8 vakare 
NedAl. nuo 16 Iki 13 diena
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ĮVYKS

Nedelioj, Birželio - Jooe 28 D., 1931 M.
VYT AUTO PA R K E Prie šv. Kazimiero Lietuviškų Kapinių

jį<• ■< :
■n..

Čia matome Aušros Vartų par. Darže naujų platformų, ant kurios stovi jos sumanytojas ir 
dabartinis bosas ir kalbasi su policmonu Simonu Pilecku, Jisai gėrėjosi susodintais medžiais, 
kurių darže yra apie 75. P-nas Pileekas yra senas parkų policinonas, gyvena Brightou 
Parke,-bet tankiai atsilanko į West Sidę. Šio daržo pramogose p. Pileekas'žada dalyvauti

Prasidės lygiai 12 va. nuo pusiaudienio Įžanga 50 centų.
Bus gera muzika ir visokių įvairių pramogų. Užtikriname, kas tik atsilankys, nesigailės. Vi

si bus maloniai priimti ir nuoširdžiai pavaišinti Todėl kviečiame visus, savus ir kitus, piknikan 
pas mus.

KLEBONAS IR KOMITETAI.

BRIDGEPORT ŽINELĖS.

Labdarių Sąjungos 5 kuo
pos išvažiavimas, birželio 14 

'd., puikiai pavyko. Visa val
dyba uoliai dirbo, gelbstint 
pp. Sekleckienei, Truinpulie- 
nei Budvaitienei ir J. Dim- 
šai, kuris padarė visų statinę 
gardaus gėrimo. Pelno liko 
pusėtinai, nors valgiai visi 
buvo pirkti, išskyrus duonų, 
kurių aukojo p. Aleksa ir gė
rimo A. Tarvidas. Ačiū jiems.

Piknike kuopa laimėjo 2

Bridgeport. — Keistučio 
spulka, 840 West 33rd Street, 
Chicago, atidarė 120 Serijų 
Gegužio 7. Dabar yra proga 
pradėti taupyti savo uždirb
tus centus. Keistučio spulka 
nuo 1897 metų pagelbėjo lie
tuviams sutaupinti Milijonus, 
ir pagelbėjo tūkstančiams 
žmonių įsigyti nuosavus na- 

•mus lengvių budu, mokant po 
j mažų sumų į savaitę.
| Jeigu dar nepradėjote tau
pyti Keistučio Spulkoje, tai 
dar nepervėlų, nes teisių kny
ga neužgina nė vienam tau
pyti.

FLATAS RENDON.
Išsirenduoja patogus, gerai 

ištaisytas flatas, 6 kambariai. 
Renda pigi.

3251 So. Union Street 
Tel. Victory 5635

nauju nariu. L. Monkus ir V. 
Petraikis, dabartinis Labdarių 
ūkės šeimininkas.

Dabar vėl rengiamos prie 
trečiojo labdarių išvažiavimo, 
rugpiučio 30 d., į tų pačių ri
kę.

Tada galėsime pariešutauti 
miške, nes riešutai pilnai bus 
pribrendę.

Raštininkė.

REAL ESTATE

4>liiKIEWICZ

Labai malonu mums paskelbti, kad ištikimi šios apylinkės gyventojai ir biz
nieriai mums padarė tūkstančius pasitikėjimo ir paramos pareiškimų. Tą mes 
širdingai įvertiname. Per metų metus ateity šio banko reikalai bus taip ve
dami, kad įrodyti, jog jūsų nuolatinis pasitikėjimas ir parama yra užpelnyti.

I ISRENDUOJAMAS didelis 
šviesus kambarys vyrui, mer
ginai, ar vedusiai porai. 
Kreipkitės:

2546 Wfest 67 Street

AUTOMOBILIAI
NEPRIKLAUSOMAS BANKAS NfiRA SUSIVIENIJĘS

Wm J. Kareiva 
Savininkas

Dvi geriausios rųštes 
Ir patarnavimo. Sau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Oiseils Šviežių kiauši
nių. sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 13 89

, ĮVAIRUS PARDAVIMAI

| Jewel.ry Storas su 2 augščių namu 
ar be. Yra maSinerijos. aukso, sidab
ro, platinos tlrp. ir apd. Pigiai. 3719 
N. Ashland.

| _ _-------------------------------------------------
! Del., geras biznis, apt. distrlkte, 
’ gyv, kamb., St. S. renda $40. Kaina 
$1,400, 642 Harrison St. Oak Park. 
Iii.

Geras maistas paukščiams, krali- 
k.'fcns, balandžiams, tiesiai iš dirbtu
vės. Pigiai. Pristatom. Geros veislės 
Chincella kralikal. $2.50. A. Angell 
Jr. Co. 309 So. La Šalie Harr. 9845.

4^ CONTRACTORS

REAL ESTATE
Statau iiuuju.- namus lt •• 

'Bis priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

1 Tel. Downers Grove 1395
BENEDIKTAS MOTUZAS
Ogden & Venard avės ' 

Dovvners Grove, III.
Turim gražių užeiga, užlai- 

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

Parduosim 1-rnų morg. sumoj 
$5,000 už $4,500. J. R-onsley, 201 N. 
\Vells St,. Rand. 8884.

Pigiai 7 kamb. rez. k. v. š. gar. 
$4,250. (mokėt $750, 60-ta arti Ho-

į man. Mans. 5559.

Į Pigiai, 2 Ratų namas, 4-4, $2,950, 
'(mokėti $500 arti 16-tos Kostner, 
Valentino, 5037 Dlvision.

Rooming house $200 mėn. inelgų. 
22 kambariai. Pigiai. Greit ats,šau
kit 959 Altgeld Div. 5902.

Olselis Ir mažm. gėlių biznis, 5 
greenhouses, šapa ir gyv. nam. Pi
giai už cash, arba mainysim. Wilek 
Florai Gardens, 10272 Grahd avė., 
arti Manheitn Rd. Franklln Park, III.

Federal plovyklė $30, vartota 8 
mėn. kaip nauja, 5523 Flournoy St.

Mainysiu savo 4 kambarių forni- 
šiuotų vasarnamj. Randasi prie Sis- 
ter Lake, Mich. Lotas paežerių 75 
pėdų ir 100 p. gilyn. Pigiai parduo
sim arba mainysim } gerų. morgičių 
ar bonų.

Tel. So. Shore 7300 

Paklaust Mr. Braasch
2 Ratų namas. 35 p. lotas, 5-6 

kamb. edekt. šald. gar. $13,500. 8023 
Morgan. Mainų neimsivn.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlua 

Statau (vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNTA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5626 ■

6 .kamb. med. rez. $4,250, buvo 
$7,000, furn. šil., 2 karų gar. išbru- 
kuota jėla. I. C. transp. arti 73 st. 

Wahlgren Realty Co., 7002 So.
Halsted St. Vinc. 6200.

Mozart St. 4337 — namas, 6 kamb. 
apačioj, 5 kamb. atike. Vieta 2 ka
rų gar. Greitam pard. $4,700. Tel. 
lafayette 6266

Telef. Republlc 6396

DIREKTORIŲ
VVILLJAM BRIETZKE 

Prezidentas
HAMUEL J. FEINBERO 

Felnbcrg and Kahn. Geležis ir Metalai
V. M. HERRMANN 

Geo. Herrnian and Co.. Apdrauda
* A. H. HUTCHINSON 

Continental Reale Works 
FRANK R. KARGE

Karpe Cut Stone Works, Ine. 
micha’el MAIŠEI.

Direktorius.

A
TARYBA:

R. M. O’CONNELL
Vlce-Prczldentas, Kaslerlus 

LEONARD C. RF.in'
I.itsinger, Healy and Rrtd. Advokatai 

A. L STRACHAN
A. L. Straehan and Son

Anglys ir Statybos Medžiaga 
J. W. UTE8CH, SR.
, Apdrauda

BERNARO W. WILLARD 
Wnrk-Uoacon Steel Fumlture Company

KR. WM. H. ZIERVOOEI. 
Oentistas.

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.

BALZEKAS MOTOR SALES 
4030 Archer Avenue

Lafayette 2082

D. GRICIUS
GENE RA LIS KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip Ir

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

Phone Vlrginia 2064

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO r rus
4556 S. ROCKWELL ST.

Forclosure pardavimas 2 flatų 
plytų namas. 4-4. furn. š., 2 karų 
gan lotas 37x160 buvo $6.750, dabar 
$4,800. 9234 Dauphln avė. arti Cott. 
Grove. Tel. Vinc. 1863
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J4TAGE DANCINO
Vaikams ir dideliems
Vasarinis Kursas
10 pamokų $5.00.
162 No. State St. Room 1509

TIKRAS BARGENAS
Gražus 2 flatų muro namas 

po 6 kambarius. Vėliausi Įtai
symai. Verias $16,500. Bus 
parduota pigiai, arba pri
ims niorgičjus" ar lotų į mai
nų. Namas randasi arti Mar- 
quette Parko.

Tel. Republic 5551

BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVING 

Local & Long Distance Resnoval

i 3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. CaĮumet 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.

Marquette Park 
State Bank

6314-20 So. Western Avenue
Aštuoniolika Metų Ant Šio Paties Kampo

: WEST SIDĖS LIETUVIAI
I

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% Penu 
Oil 32.75.

BENNIE'S AUTO REPAIR 
SHOP

2444 West 22 Street 
BENNIE Sav.
Biznio

Namų

KONTRAKTORirS
Budavoju namus, garadžius, por

ėtus Ir taisau, plelsteruoju, cemen
tuoju. Darbų padarau gTeltal. gerai 
Ir pigiai.

7.OLP
3214 So. Halsted Street 

Tel. Victory R»2«

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patarnau
siu kuogerlausia.

4426 So. Weetern Avė.
Tel. Lafayette 8227

PARDAVIMUI AR 
MAINYMUI.

Labai pigiai 870 akerių farma su 
dviem sptais namų, randasi arti St. 
Anne, UI. Mainysiu ( namų arba tuš
čius lotus Chicagoj. Farma yra gera 
ir galima pigiai išparduoti — po 
$60 akeris. Reikale galime Išdalyti 
( mažesnes farfnas.

JOHN R. O’CONNOR CO. 

1663 E. 79 St.

Tel. So. Shore 7300

Turiu du bungalow, medinį 
ir mūrinį. Vienų parduosiu. 
Pirkėjas galės pasirinkti vie
nų" ar kitų. Arba renduosiu. 
Į mainus imčiau automobilių 
Kreiptis:

7019 So. Washtenaw Avė.

PINIGy SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nuslunčlame pinigus Lietu

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

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei' 
J Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome (galiojimus ir visus 

legališkus dokumentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paskolas pirmų ir 
antrų morgičių.

Apdrairdžlame nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoširdžių patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, III.
Tel. Yards 4669

fiapos Telef. 
Hemlock 2847

Namų Telef. 
Republlc 5(28

JOHN VERTES
Plumbing A Heating Lietuvts 

KONTRAKTORIU8
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WE8T 69th STREET

FARMA
Parsiduoda farma 80 ake

rių, UI. valstijoj, su gyvuliais, 
javais ir visais įrankiais. Del 
savininko mirties parduosim* 
pigiai. Del platesnių žinių 
kreiptis.

2816 So. Union Avė.

$$$ DOLLAR SAVINOS, 
BUILDINO & LOAN

ASS’N $$$
“LIETUVIŲ SPULKĄ”

•R 12 80. Westėm Avenue
Įmokėti pinigai ant knygučių 

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

Pradėkit taupinti pinigus da
bar saugiai ir pelningai.
K. J. Macke (Mačiukas)

Spuikos sekretorius Ir Vie
tas Notaras (Notary Public).

Padarom pirkimo, pardavimo, 
skolinimo notas, ilsus, kontrak
tus Ir kitus llgalitkus dokumen
tus atsargiai Ir pigiai.

Apd raudžiam (Insurance) na
mus, forničius. stiklus Ir au
tomobilius tvlrčlaustoae Kom
panijose.

Kviečiam persitikrinti.

PLATINKITE “DRAUGĄ”




