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PARYŽIUJE ATNAUJINAMI PASITARIMAI
BRITANIJA PASIRUOŠUSI VEIKTI 

HOOVERIOPLANOKLAUSIMU
KINIJOS KARIUOMENE PASTATYTA 

TRIUŠKINTI KOMUNISTUS

ŠIANDIE BUS ATNAU
JINTI PASITARIMAI

KUNIGAS LAIMĖJO VERA 
CRUZ VALSTIJOJE

PARYŽIUS, liepos 3. — 
Gavusi prezidento Hooverio 
perspėjimų Francijos vyriau
sybė vakar ant greitųjų iš
sprendė į YVashingtonų pasių
sti atsakymų su naujomis sa
vo sąlygomis. • Tas atlikta per 
Iždo sekretorių Mellon. P-nas 
Mellon tikisi šiandie gauti iš 
Washingtono atsakymų ir tuo-

MEXICO MIESTAS, liepos 
2. — Jalapa mieste, Vera 
Cruz valstijoj, majoras pra
dėjo vykinti valstijos įstaty-j 
mų, kuriuomi einant kunigu į 
skaičius visoj valstijoj suma
žinamas ligi vienuolikos.

Jis parėdė pasišalinti kuni
gui iš Jalapa katedros. Kuni-

.... . gas kreipėsi teisman ir gavojaus bus atnaujinti pasitari- ,, ,, .. , , , ,, , . nuolatini “ampaso” (teismomm L’nrn eVnlii • ‘mnratnrin. ...
draudimų — injunction), ku
riuomi draudžiama pašalinti

mai karo skolų 
mo” klausimu.

BRITANIJA PASIREN
GUSI VEIKTI

kunigų iš katedros arba iš jo 
namų.

Teismas išsprendė, jog ku-

KLIUBŲ ATSTOVAI YVASHINGiONE LIETUVOJE New Yorkas Triukšmingai

PAGALIAU NUTRŪKO 
KARŠČIAI

Sveikino Lakūnu

NEW ¥OKK, liepos 3. — 
Chicag, ir apylinkes taipat:Vakar rastai triuks.

i vidurines vakarų valstybes! . . .
•kankinę dideli karščiai nutrū-'mingai ” ^kilmingai pager- 
ko. Vietomis smarkiai palijo. ;^u aP^n^ žemę apskridusiu 

1 Iš federalinio oro biuro pra ^a^linu P°st ir Gatty.
Išryto jiedu iš viešbučio pa 

imta j automobilių ir trium- 
faliai gatvėmis nulydėtu į mie 
sto rūmus (City Hali), kur 
abu priėmė miesto majoras 
Walker su kitais viršininkais.

Majoras

neša, kad keletu dienų bus Vė
sus orae.

ŽADA GELBĖTI

Chicagos mokyklų mokyto
jai ir mokytojos neapmokami, 

j Užvakar jie turėjo demons-; Sakytos prakalbos 
tracijas vidumiesty. Gubema- j abiem prie krūtinių prisegė
torius Emmerson pasižadėjo1 
jiems gelbėti. Gal jie bus ap
mokėti iš valstybės iždo.

aukso medaliu. Tai New Yor- 
ko atžymėjimas. Po to ir vėl 
iškilmingai nulydėtu j viešbutį.

NEW YORK, liepos 2. — 
Apskridę žemės skritulį grei
čiau devynių dienų, vakar čia 
gryžusiu amerikiečiu lakūnu 
Wiley Post ir Harold Gatty 
pelnė garbę ir turtus. Praneš
ta, kad kiekvienas pelnysiųs 
apie 50,000 dol. Jiedu dar 
gaus įvairius požymius. Jų
dviejų skridimų pinigiškai rė
mė milionierius Hali iš Okla- 
lioma City.

Vakar kaip 7:40 vakare la
kūnu gryžo į Roosevelt orlai
vių stotį. Skaitlingiausios žmr- 
nių minios juodu pasitiko ir 
sveikino. Orlaivis “Winnie 
Mae” yra geroj padėty.

T GYDOMAS lienos 3 _ nigas turi teisę katedroje lai- ’-------------------------------------
’ ‘ . kyti visas reikalinga; pamal-j KATALIKAI TURI VIENY-

Taip vadinami 4—H kliubai turėjo suvažiavimą Wa- 
shingtone. Buvo atstovai iš 40 valstybių, čia jų keli at
vaizduojama.

NEPRIPAŽINO “IN
JUNCTION’ ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Čia gyvuoja abelnas nusima .
nymas, kad J. Amerikos Vai- das' Tno Mdn J“ niek"n 
stybės nesusitaikins su Frau- dar0 "e«erov4s- Jo pareigos, 
eija karo skolų mokėjimo nu- ^ra ilsėtos.

TB PRIEŠ SKALDYMO
jėgas

ŠIANDIE VAKARE BOK- 
- SININKŲ RUNGTYNES

35 Chicagos piliečiai, kaip 
apie tai buvo rašyta, kreipės 
į vyresnįjį Cook apskrities 
teismų gauti teismo draudimų

ŽINIOS Iš ŠIRVINTŲ

traukimo (“moratoriumo”) 
klausimu.

Jei taip įvyktų, Britanija 
pasirengusi tuojaus veikti. 
Būtęnt, ji pasirengusi sukvie
sti konferencijon svarbesniųjų 
valstybių atstovus ir pasidar
buoti be Francijos vykinti pre
zidento Hooverio sumanymų.

GAL FRANCIJA ŠAUKS 
KONFERENCIJĄ

PARYŽIUS, liepos 2. — 
Galutinas J. Amerikos Vals
tybių pasiūlymas Franci j ai 
karo skolų “moratoriumo” 
klausimu Francijos vyriausy
bę verčia sušaukti sau palan
kių valstybių konferencijų.

Ar konferencija bus sušau
kta, tas prigulės nuo Franci
jos parlamento, kurio dar ka
rtų gal atsiklaus ministerių 
kabinetas.

LONDONAS, liepos 2. —
_ ; . .--- ----- 0atenjan sąjungos suvažiavi-

valstijoje visi kunigai tuo bu-j . .......... 1 me kalbėjo arkivyskupas Aldu gins savo ir tikinčiųjų tei-',
ban Goodier, Jo Eminencijos 

kardinolo Bourne pagelbinln- 
kas.

Arkivyskupas sakė, jog dau 
gelis asmenų nujaučia, kad”A- 

SHANGHAI, liepos 2. — ngl,j°j Pamatoma pagrindinė 
Nankingo vyriausybės virš tvark°ie P«rearamė- Mt°> ka‘ 
200,000 kareivių apie 130 my- talikai tun būd4tl- 
lių frontu iškėlė puolimų prieš Štai kas įvyko Ispanijoje, 
komunistų gaujas Kiangsi kalbėjo arkivyskupas. Apie 50 
provincijoj. žmonių į 24 valandas pakeitė

Apylinkės labai kalnuotos, visų valstybėje tvarkų. Tas 
Kai-kur raudonieji plėšikai; gali, ir ištikrųjų yra pagrindo 
stipriai apsikasę. , manyti, įvykti ir- Anglijoje,

kur žmonės nieko apie tai ne 
žino. Tas staigus kirtis gali 
atlikti daug nuoskaudos tau
tai ir valstybei. Kai-kurie gai- 

ROMA, liepos.3. — Porto- valai jau darbuojasi sugriau- 
naccio du darbininku atidarė ti gyvuojančių tvarkų. Kata- 
prekių vagono duris patikri- likų pareiga išaiškinti žmonė- 
nimui. Tuo laiku sprogo va- m s, jog raudonieji gaivalai 
gone bomba. Vagonas suskaJ- niekus kalba, jei • jie žada mi-

Kalbama, kad Vera Cruz

sės.

KINIJOS KOMUNISTAMS 
KARŠTA

2 ŽUVO SPROGUS 
BOMBAI

TARIASI FRANCIJĄ 
ATVIENETI

dytas. Žuvo abu darbininku.

i duotų nustatytų už nekilno- 
CLEVELAND, O., liepos 3 jainas savastis mokesčių kny- 

— Šiandie vakare šio miesto1 gų patikrinti kitam board’ui 
stadijume įvyks boksininkų, “ of review,” kadangi nusta- 
Schinėlingo su Striblingu ru-;tyti mokesčiai yra neteisingi, 
ngtynės.

— Sekipinių antrų dienų šve 
’ntoriuje įvyko parapijos susi- 

(injunction), ,kaxl asesorių (a-j rinkimas. Nutarta statyti nau- 
pkainuotojų) boirČas Yeper- klebonijų. Susirinkimas pra 

ėjo vieningai.
— Gegužės 31 d. stud. Tu

rizmo s-gos ekskursantai 17 
žmonių skaičiuje aplankė Šir- 
yintus. Apžiūrėjo karių kapus,J lygūs konfiskatai.

1 Teisėjas Snllban nedavė Pamlnk^ ir apylinkes. .Inteli-

DU LAKŪNU SKRIS J 
TOKYO

SEATTLE, Wash., liepos 3. 
— Du lakūnu, Robbins ir Jo
nės, abu iš Texas, kaip šian
die pasiruošusiu skristi į Ja
ponijos sostinę Tokyo per Ra
mųjį vandenynų be sustojimo.

DARĖ DIDELI “BIZNĮ”

.draudimo. Prašyme rado ne- «en,« klube ^nakvoję, ryto- 
gana įrodymų. Nuskyrė lOdie- diCT* ' *

Nepaprastų karščių dieno
mis Chicagoj didelį “biznį” 
darė ledo ir “aiskrimo” pir
kliai. Jiems labai nesmagu y- 
ra,skirtis su karščiais.

ŽUVO SMURTININKAS

nų prašymų papildyti. Tada 
išnaujo svarstysiąs.

ŽMOGŽUDIS NUĖJO Į 
POLICIJOS STOTĮ

Į Fillmore gatvės policijos 
stotį nuėjo S. Unikel, 39 m., 
ir ten savanoriai išpažino Jis 
nužudys H. Marcus, Rumunų 
užeigos savininkų, birž. 3 d.

UŽ IŠLAIDŲ MAŽINIMĄ

LONDONAS, liepos 2. — 
Sužinota, jog J. Amerikos 
Valstybės su Britanija taria
si Francijų atvienėti, jei pa
staroji nepripažins prezidento 
Hooverio sumanymo. Bet ši 
žinia nepatvirtinama.

NUGALĖTI PERU SU
KILĖLIAI

LIMA,' Peru, liepos 2. —- 
Vyriausybė praneša, jog jai 
ištikima kariuomenė nugalėjus 
Cuzco sukilėlių būrį.

nioms gerbūvį arba geruosius 
laikus, būk jie vieni žinų pas
laptį, kaip visiems užtikrinti 
darbus.

Katalikai turi vienytis prieš 
tas skaldymo jėgas, baigė ar
kivyskupas.

Dar vienu smurtininku ma
žiau Chicagoj. Nežinomų gal
važudžių nušautas John Carr. 
Anot policijos, jis prigulėjęs 
Bataglia gaujai.

Mokesčių patvarkymo klau
simu konferencijoje guberna
torius Emmerson pasisakė už 
valdiškų išlaidų mažinimų. Tik 
tuo būdu bus galima sumaži
nti žmonėms mokesčius.

5 DIENOS DARBO 
SAVAITĖJE

NUŽUDYTAS KARININKAS

DIDELI GAISRAI

5 ŽUVO NUKRITUS 
ORLAIVIUI

HAMILTON, Ont., Kanada, 
liepos 2. — Čia vedamose or
laivių pramogose nukrito vie
nas orlaivi*. Žuvo 5 žmonės.

YVASHINGTON, liepos 2. 
— Netoli Baltųjų Rūmų vie
noj gatvių rastas nužudytas 
atsarg. karininkas, Įeit. pulk. 
J. Tbode, 54 m. Vargiai jis 
pats bus nusišovęs.

Neskaičiuojant praeito tre
čiadienio, dėl karščių Chica
goj mirė 346 žmonės.

Visose gi vidurinėse vaka
rų valstybėse mirė apie >500 
žmonių.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie saulėta it 
vėsiau; rytoj taipat

Paskutinėmis dviejomis sa
vaitėmis visoje Lietuvoje buvo 
daug gaisrų. Daugiausia bus 
kaltas, kaip vėliau paaiškėjo, 
perkūnas ir žmonių neatsar
gumas. Bendra gaisrų nuosto
lių suma tikrai dar nesuvesta, 
bet mano, kad ji bus nemažes
nė kaip 400,000, o gal sieks ir 
pusę milijono.

7,245 Cbicago darbininkams 
ir tarnautojams parėdyta di
rbti tik penkias dienas savai
tėje. Tuo būdu norima suma
žinti išlaidas.

MIRĖ PAŠAUTAS PO- 
LICMONAS

Mirė anų vakarų pašautas 
policmonas Casey. Jį pašovė 
galvažudis Coy Thompson, ka
da jis buvo areštuojamas. Tho-

<<R”jnpson kalėjime.

“Tėvas” 'labai pyksta
ant vaikų, kam jie rašipėjų į

j laikraščius. Kai kuriems net 
I • * I * ,grasirio vietų ir pareigų pa-» . »
keitimais. Mat, galįs ministe- 
ris atkreipti savo dėmesį į tai, 
onfada jam gali tekti pipirų 
paragauti. , ' ' |

— Kritusiems kariams: kd- 
vose ties Širvintąis paniinklo 
komitetas pasirodė esųs dar 
gyvas. Jo rūpesčiu naujai ne
dažyta tvora ir grandinės su 
stulpais. Daržely aplink pa
minklų prisodino gėlių. Karių 
kapus aptvarkė ir papuošė gfc*- 
lėmis.- >

— Dr. Basanavieiųus liau
dies, universiteto Širyintų sky
rius niekaip negali nusikraty
ti liguistų bacilų, kurios jį 
graužia nuo įsikūrimo dienos. 
Jau kelintas šventadienis nėra 
paskaitų. Naujas dekanas ne
gali sušaukti lektorių posėd
žio. Gegužės 23 d. į šauktų 
posėdį atvyko vos du deka
nato nariai ir vienas lekto
rius.

— Gegužės 31 d. policijos 
nuovados viršininko padėjėjas 
tardė asmenis, figūruojančius 
bažnytinio skandalo byloje. 
Tieson patraukti beveik visi 
inteligentai.

Birželio 2 d. viršaičiu iš

Kryžiaus kavalierių, buvusį vi 
rŠaičiu neitnalinės zonos me
tu ir daug pasidarbavusį Ši
rvintos atvaduojant iš lenkų 
partizanų. Vietos tautininkų s- 
gos pirmininkas Rulinskas pa
statytas kandidatu į viršaičius 
negavo nė vieno balso, nors 
buvo siūlomas iš aukštesnių 
sferų.

Rinkimuose dalyvavo apskr. 
viršininkas, policijos vadas ir 
apskr. tarybos narys. Išrink
tasis viršaitis vietoje prisaik
dintas ir patvirtintas. Teigia
mi rezultatai pasiekti po tre
čiųjų rinkimų. ttR.”

LAISVAMANIAI RENKASI, 
KATALIKAMS KLIŪTIS 

STATO'

KUPIŠKIS. Ėirželiė-7 d. 
buvo atvažiavęs dr. J. Šliu
pas. Pranešime buvo pažymė
ta, kad skaitys paskaitų “Au
šra ir jos idealai.” Bet pas- 
kaitoje, kaip paprastai šis ^po
nas mėgsta, puolė katalikų ti
kybų, Bažnyčių ir kunigus.' f'

Po paskaitos buvo laisva
manių etinės kultūros drįjos 
Kupiškio skyriaus narių pri
ėmimas ir valdybos rinkimai?.

Laisvamaniai gali laisvai ri
nktis ir viešai neigti katalikų 
tikybų ir jų teises, o patiems 
katalikams jau nuo Velykų iš 
eilės tris kartos nebuvo duo
tas leidimas sušaukti susirin
kimų KVC Kupiškio skyriui.

“R.”

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 stert sv. 4.86 
Francijos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23 
Belgijos 100 belgų 13.911 
Vokietijos 100 mrk 23.82

rinko P. Žukauskų, Vyties Šveicarijos 100 frankų 19.22
I
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Jungtinių Valstybių vadai visais jų gyve
nimo laikais labai gerai suprato, kad bent 
mažiausias prasilenkimas su Konstitucijos 
dėsniais ir neteisėtumai, tai didžiausi valsty
bių priešai. Del to čia Konstitucija laikoma 
it kokia šventenybė. Taip ir reikia. Kitaip de
mokratinė valstybė negali gyventi.

Kadangi mums, Amerikos lietuviams, gy
vai rūpi Lietuvos reikalai, tat skaudu yra ma
tyti, kad dabartinė Lietuvos vyriausybė yra 
neteisėta, kad ji pamynė po kojų didžiausių 
brangenybę — Lietuvos Nepriklausomybės 
Dekleracijų ir Valstybės Konstitucijų. Mes no 
rėtumėme, kad Lietuva kuogreičiausia susi
laukti teisėtos, Konstitucijos dėsniais išrink
tos vyriausybės ir kad Lietuvos Nepriklauso- ją. “Jie 
mybės Dekleracijos dokumentas ir Valstybės įnjs”, “Neturi drąsos priim-

NEPRIKLAUSOMYBĖ DIENA.
Šimtai penkiasdešimts me

tų atgal, senukas stovėjo priu 
Valstijos Namo, Philadelphi-

po kuriuo pasirašė net 54 de
legatai:

“Jog visi lygus; visi turi

vojiino Amerikai nepriklauso
mybės, būna atmenami. Tar
pe garsesnių buvo Lafayette, 
kuris prisidėjo prie auaerikie-

dėtojams. Bet darant tas ko
pijas pats originalas beveik 
sunaikintas. 1894 m. dokumen 
tas padėtas j plieninę dėžutę,

čių kaip tik išgirdo apie ne- kur k šiandien tebelaikomas.
r. l. i. s., x- j- . . Priklausomybės deklaracijų:

J0*** P®,v |_?8ę gyven b vad^ios įstei- QeneroĮas von Steuben, ku-
tas Nepnkla«So„,yb« avėta.- gtos ne karai,ams ,r karatai- rig at ko j5 Vokiety ku0. 
ne. Per valandas jis tena. a o- čiams, bet žmonių gerovei; met dalvkai baisiai atrod8 k 
vėjo, per visų rytų, laikyda- jog žmonės turi teisę permai-
mas rankoje varpo virvę ir nyti arba panaikinti savo 
laukdamas pranešant tautos valdžių, kuomet tampa pražu-
neprikUuBomybę, kuomet An- 
trųsis Kontinentinis Kongre
sas, sėdėdamas viršui, priims

tinga jų laisvei ir t. t.
Kontinentinio Kongreso na

riai prisiekė užlaikyti šių de-

perorganizavo Amerikos pul
kus; Pulaski ir KosČiuško irgi 
atvyko, kuomet reikėjo pa
geltos.

Visi mes gerai žinome apie'

DIENOS KLAUSIMAI

I4EB0S KSTVOtTOJl

1776 m., liepos .4 (L Pbiladelpliijoj sus
kambėjo laisvės varpas, visam pasauliui pra
nešant, kad taip vadinamas Antrasis Konti
nentinis Kongresas priėmė trylikos kolonijų 
(valstybių) Nepriklausomybės Dekleracijų. 
Del to Liepos Ketvirtoji yra didelė ir svarbi 
šventė Jungtinėse Valstybėse gyvenantiems 
žmonėms.

Kiekviena pradžia yra sunki. Nebuvo ji 
lengva įr Jungtinių Valstybių pirmose gyve
nimo dienose. Kliūčių buvo iš visų pusių. Rei
kėjo tad kliūtis nugalėti reikėjo kovoti su prie 
žais, norinčiais nepriklausomybės užuomazgų 
pasmaugti. Tat, suprantama, pradžioje šioji 
garsi Amerika nebuvo tokia, kokia ji šiandien 
yra. Ilgų metų kovos ir įtemptas darbas te
galėjo išvesti naujai sukurtų valstybę 
j laimėjimų, jų padaryti tvarkinga ir turtin
ga, kad joje buvo laisva ir jauku gyventi 
kiekvienam žmogui.

Jungtinių Valstybių ‘Nepriklausomybės 
Dekleracijos dokumentas, pasirašytas 54 at
stovų, davė pamatų Konstitucijai. Svarbiau
sieji dekleracijos nuostatai:

“Jog visi lygūs; visi turi teisę gyvent, 
valdžios įstaigos ne karaliams ir karalai
čiams, bet žmonių gerovei; jog žmonės turi 
teisę permainyti arba panaikinti savo valdžią, 
kuomet ji tampa pražūtinga jų laisvei” ir tt.

jungtinės Valstybės išaugo, susitvarkė ir 
praturtėjo dėl to, kad Nepriklausomybės De
kleracijos nuostatai šventai buvo užlaikomi ir 
gyveuiraan vykdomi. Jei bent kiek būtų iš
krypusi iš tų dėsnių, kurie yra Konstitucijoj, 
jos būtų patekusios į naujų vergijų, arba a-
narchijos jas būtų varginusios.

Konstitucija būtų taip branginami, kaip tie 
dokumentai yra branginami šioje šalyje.

PASTABĖLĖS
Kų veikia Lietuvos Taryba, kurių tauti

ninkų vyriausybė sudarė! Daug žmonių apie 
tai teiraujasi. Mes keletu kartų jau esame ra
šę, kad toji taryba neturi jokių funkcijų. Ji, 
berods, turėjo pavaduoti seimų, tačiau ji nie
ko nedirbo, arba geriau sakant, jai neleido 
dirbti. Lietuvos rspaudoje dabar pranešama, 
kad taryboje įvyksią pasikeeitimų. Iš tarybos 
išeisiąs jos vice-pirmininkas prof. M. Reme
ris. Jisai esųs nepasitenkinęs tuo, jog valsty
bės taryboj dabartiniu momentu nėra darbo 
ir tam darbui tinkamų sųlygų. Iš tos fiktyvės 
tarybos, be abejo, ir daugiau rimtesnių žmo
nių pasitrauks.

Nepriklauaomybės Deklaraci- Gracijų turtu, garbe ir pa- 
ia. “.Tift nink-iiriitipt. netiri- _____, •niekuomet nepri- gyvastin

Po Deklaracijari”, “Nepriims” kalbėjo se- AU veiuaiaci,»a pasirašyta, 
nukas šimtų kartų aplink jį nepriklausomybe da nebu- 
susirinkusiems žmonėms. Bet vo i^yta. Ji įgyti penkiems 
kongresas priėmė. Antrą va- rie^ani praėjus, 1781 m., kuo- 
lcndų Nepriklausomybės ,uet pasibaigė karas su pasi-
laracija vienba’sim delegatų davimu Cornwallis ir dviem 
net iš 13 kolonijų priimta ir metam P° to’ kai Anglija pa i

Prancūzija daro trukdymų p. Hooverio 
planui karo skolų reikalu. Ir jei tos valsty
bės politikai laiku nesupras to plano svarbų 
ir dėl jo nesusitars, tikrai didelę klaidų pa
darys. Prancūzija nusistatys prieš' save viso 
pasaulio valstybes ir kokio nors krizio metu 
ji dėl to daifg gali nukentėti. Kaip žinoma, p. 
llooverio planų visos juo interesuotos valsty
bės yra priėmusios. Prancūzų politikai tene- 
mano, kad jų valstybė be kitų galės gyventi 
ir išsilaikyti. Ne šioj gadynėj. Šiandien vie
nos kurios valstybės politiniai vargai ar eko
nominiai sunkumai daugelio valstybių pažan
gą trukdo. Del to tenesijuoka iš Vokietijos 
šiandieninių bėdų. Gali ateitį laikas, kada 
Vokietija iš prancūzų pasijuoks. Tik sutarti
nas valstybių darbas pasaulį iš dabar siau
čiamos ekonominės depresijos tegalės išgelbė
ti.

J. Douillet.
MASKVA BE KAUKĖS.

PIRMOJI DALIS.
(Tąsa)

Po trijų mėnesių Eisko miesto fi
nansų skyrius pripažino jo pretenzijų tei
sėtų ir įsakė, kad tie 88 rubl. turi būti jam 
sugrąžinti. Japi juos ir gruzino, bet jo tur 
tas, mažiausia buvęs 300 rubl. vertas, 
savo laiku juk buvo parduotas iš varžy
tinių už 88 rublius, ir, aišku, niekas jam 
neatlygins už jo išparduotąjį turtų.

Mokesčių išieškojimas dažnai būna dar 
tragingesnis. Roždestvensko dalyje (Ku- 
banėę apskrity) prastai užderėjo javai, ir 
gyventojai negalėjo sumokėti visų vals
tybinių mokesčių. Viso valsčiaus susirin
kimas prašė valdžių sumažinti mokesčius. 
Valdžią atsakė, jei mokesčiai nebus sumo
kėti visi ir paskirtu laiku, juos jėga iš
ieškos. Sunkūs buvo gyventi laikai, trūko 
duonos ir pinigų, žmonės nebežinojo, kaip 
reiks sulaukti pinties, todėl ir mokesčiai 
laiku nebuvo sumokėti. Po savaites komu

Akivaizdoje šių dienų grei
tumų įdomų palyginti senųjų 
laikų “greitumai”.

1815 metais leitenantas Ner
ast atnešė ainių apie Water- 
loo laimėjimų į Berlynu per 
|penkias dienas. Jis nukeliavo

minėtų didvyrių prisidėjimą p^r laikų 700 kilometrų, 
prie Amerikos kovos už lais- jr ankstyvesniais šimtme- 
\ę. Bet dauguma žmonių no- £įąįs pasiuntiniai pasiekdavo 
žino, kad. aštuoni iš penkias- didelius rezultatus. Karalius
dešimts keturių pasirašytojų 
šio garsaus dokumento irgi-- 
buvo svetimtaučiui.

Bet kur šiandien randasi o- 
rig-inalė deklaradja?

Ji buvo įduota Valstybės
tų dienų, liepos 4, 1776 m., Slrašė P° taika su nau«iai įs-' Departamentui 1789 m., kuo 
s. nas varpininkas pranešė fak teigta Amerikos respublika. met organizuota valdžia. 1823 
tų visai tautai. ' ,Kuornet ši tautos gimimo

diena apvaikščiojama, ir sve- 
Birželio 7 dienų Ricbard ; timtaučiai, prisidėję prie iško- 

Henry Lee, delegatas iš Vir-I
ginijos, pasiūlė pirmų rezoliu-1 
cijų pranešant, jog J. A. Val
stybės turi būti laisvos ir ne
priklausomos. Ginčai buvo 

ilgi ir karšti. Galų gale prie
šai nugalėti. Birželio 11 d.,
Thomas Jefferson, John A- 
dams, Benjamin Franklin,
Roger Sherman ir Robert R.
Ldvingston paskirti komite- 
tan formališkai deklaracijai 
pagaminti.

Turėsime dviejų dienų šventę. Išnaudoki
me jų dvasiniam ir fiziniam poilsiui. Tėvai te- 
perspėja savo vaikus, kad jie būtų atsargūs 
maudynėse, žaisluose ir kęlionėse. Atsargu 
mas visada ir visur yra reikalingas. Nieka
da nepamirškime prie žodžio: “Saugumas pir- 
moųe vietoje. ’ ’

John Adams, kaipo seniau
sias narys, pakviestas paga- I
minti deklaracijų, bet jis pra
šė Jeffresono tai padaryti,. 
nes Jeffersonas paėjo iš Vir
ginijos, o brkaello 29 d. Vir
ginija pareiškė savo nepri-1 

klausomybę. Adams žinojo,1 
kad nieks negalėjo puikiau 

deklaracijos pagaminti, kaip 
Jeffersonas, nes visi pripaži-1 
no, jog Jeffersonas buvo vie
nas geriausių rašytojų.• *l »• (į*

Ir net šiandien tas doku 
mentas pasilieka svarbiausiu 
Amerikoje dokumentu. Kų tas 
dokumentas praneša? Kodėl 
mes apvaikščiojamo liepos 4 
dienų, kaip Amerikos tautos 
gimimo dienų? Sekantieji pun 
ktai yra šito istoriško doku
mento svarbiausi principai,

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

nistai pradėjo savo represijas. Tame vals
čiuje jie paskelbė apgulos būklę ir at
siuntė tam reikalui 15 — 20 kareivių bū
rį. Tas kareivių būrys pradėjo savo dar
bų nuo to, kad paėmė iš gyventojų tarpo 
įkaitais žmones, pareikšdamas, jei mokes
čiai nebus tuojau sumokėti, tai kiekvie
nas penktas įkaitas bus sušaudytas. Gy
ventojai nepaprastai stengėsi surinkti rei
kiamus pinigus, bet, aišku, visos reikia
mos sumos negalėjo surinkti, ir kiekvie
nas penktas įkaitas buvo tada sušaudy
tas. Visi kaip vienhs sukilo tos dalies gy
ventojai, — ir būrio kareiviai, nebesus- 
kubę pabėgti, buvo išmušti. Tačiau dviem 
trim jų draugams pavyko pabėgti į Ti- 
chorecko Rtotį (už 12 kilometrų) ir su
kelti vietos taryboj panikų. Netrukus jie 
iššaukė kaimyninius garnizonus, įr du trau 
kiniai raudonųjų kareivių totorių kilmės 
huvo pasiųsti į sukilimo vietų. Be to, jie
ms į pagalbų tuojau išvyko iš Rostove ape 
ciališkas būrys. Sukilimas buvo paskan
dintas kraujo upėse, daugybė gyventojų 
buvo čia pat sušaudyta. G. P. U. areštavo 
dešimts įmonių, kurie buvo išsiųsti į So- 
loveckų salas ar į Sibirą. Nužudytųjų tur
tas buvfr parduotas mokesčiams apmokė-

m. John Quincy Adams paga-

Liudvikas XVI, 1651 metais 
važiuodamas karieta iš Pary

žiaus į Bourges (230 km.), už
truko septynias dienas. O ku
rjeris, kuris 1574 metais pra
nešė Henrikui III prie Jo bro
lio- Karolio IX mirtį, iš Pary
žiaus į Varšuvų nukeliavo 
per keturiolikų dienų. Kitas

mino kopijas, kuriąs perdavė j kurjeris per 166 valandas nu- 
pasirašvtojams arba jų pa vėl-Įvažiavo iš Versalio j Po.ią.

Atidarykite Sąskaitą Arba Perkelkite Savo Pinigus
Į Tvirtą Kaip Uolą, Stiprią Kaip Plienas Banką

Metropolitan State Bank
Šis bankas yra vienas stipriausių ir tvirčiausių bankų, nes jis 

turi kapitalo penkis syk daugiau negu kad Valstybe reikalauja. 
Kadangi METROPOLITAN STATE BANK taip STIPRIAI STOVI, 
tai ji buvo priimta. į “ROLL OE HONOR” bankij eiles. Tai tas 
įrodo, kad šis bankas yra vienas tvirčiausių banką, už tai padėti 
Jūsų pinigai į mūsų bankų, yra pilnai apsaugoti.

Pasidėjus pinigus į Metropolitan State Bank nereikės niekad 
lažkfi^ galėsite--gauti tada, kada fik panorėsite.

Kurie atidarys mūsų banke sųskaitų arba perkels pinigus iš kitų 
bankų iki LIEPOS 15 DIENAI, GAUS PILNĄ NUOŠIMTĮ NUO 
LIEPOS 1 DIENOS.

Mafropolitan 
State Bank

į Mokesčiai, sovietų valdžios užkrauti sirodė, kad Akimas K., poros arklių ir 
Tokiuo pat būdu mokesčiai buvo iŠ- I ant rusų ūkininkų, yra tokie dideli, kad Į dviejų karvių savininkas, buvo apšauktas 

ūkininkas, juos sumokėjęs, dažnai pa si- J “buržujumi” ir apkrautas tokiais dide- 
lieka su vienais marškiniais, ir šitų pa- liais mokesčiais, kad jam teko parduoti 
sakymų reikia suprasti tiesioginiai, pavyz Į ne tiktai gyvuliai, bet ir savo namai ir vi- 
džiui. Štai pavyzdys. Rezanės gubernijos j sas turtas, ir vien tik todėl, kad galėtų 
ūkininkas Akimas K. dar prieš bolševikij ' sumokėti užkrautus jam mokesčius. Kai

ieškoti Salsko ir Chopersko srityse, Stav- 
Topolsko rajone ir Ukrainoje Charkovo ra 
jone Staribelsko apygardoje. 1926 m. šis 
faktas pasikartojo Ostrovo mieste, o visi 

'šie faktai yra visiškai teisingi, nekal
bant apie daugelį kitų įvykių, apie ku- 

' riuos aš sužinodavau iš pačių tų įvykių 
liudininkų, kurie patys įvairiose vietose 
juos buvo matę.

Kada aš pats buvau areštuotas, ma
no kalinimo metu kalėjime aš turėjau pro
gos susitikti su ūkininkais, nuteistais iš
trėmimo 3, 5 ir 10 metų į Sibirę arba į So
lo veckų salas už vadinamųjų’ kontrrevo- 
liucijų, pasireiškusių mokesčių nesumokė- 
jimu. 1926 m. balandžio mėn., kada aš bu
vau pasodintas į Pskovo kalėjimų, kurs 
buvo vadinamas pataisos namais, aš ten 
sutikau 9 ūkininkus, kurie buvo suareš
tuoti irgi už mokesčių nesumokėjimų. Tų 
patį mėnesį Ostrovo mieste aš sutikau 17 
ūkininkų suareštuotu ui» toki pat nustkaf- 
eimų. Aprašydamas sovietų kalėjimus, aš 
iš naujo grįšiu prie raudonojo teroro au
kų ūkininkų, sudarančių sovietų kalėji
mų gyventojų didžiųjų dalį. ,

atėjimų nuvyko į Rostovu dirbti mūrinin- kuriam laikui jis paliko savo žmonų ir 
ko darbų, kad užsidirbtų pinigų nusipirk- 1 savo J>rolj Joną1, o pats vėl išvyko į 
ti arkliui ir karvei. Jo žmona paliko na- j Rostovu. Dalį kelio į Rostovę jis pėsčias 
mie, šiaip taip suvesdama galus su ga- j atėjo, o kitų dalį — kaip “kiškis” ant 
lais. Savo dargštumo ir žmonos taupumo ■ platformos atvažiavo. Jis visiškai nebe- 
dėka Akimas K., paimant bolševikams I teko noro verstis žemės ūkiu ir maždaug 
valdžių į savo rankas, jau turėjo iš ko > štai kų pasakė: “Nieko sau, bolševikai 
nusipirkti 2 karves ir porų arklių. Kaip ' gerai mane pamokė įr atėmė iš manęs vi- 
tik sutvarkė susisiekimų geležinkeliais, , sam laisvai norų dirbti žemę, jie visiškai 
Akimas K. su nusipirktais savo gyvuliais mane painaugė: jiems aš turėjau mokė- 
ir menku turteliu parvažiavo namo. ti ne tiktai pinigais, bet ir natūra. Vietos 
Prieš pat jo išvažiavimų aš jį mačiau taryba įpateįgojo mane kas 10-ta diena 
linksmų ir laimingų įr net su juo kalbė
jausi. Bet kaip labai aš nustebau, kada aš 
po kiek laiko Rostove vėl su juo pasima
čiau. Jis buvo atsidūręs vargingon uo
lai mingon ir būklėn. Jįs prašė mase dar
bo, ir kada aš jį paklausiau, kas su juo 
atsitiko, jis pačiais bjauriaisiais žodžiais 
ir posakiais pradėjo keikti sovietų val
džių, komuftistus. ix visus jų agentus, Pa

vežti paštų: savaitės vidury mane ati
traukdavo nuo mano lauko ir priversda 
vo vežti kokius 30-40 varstų komunistą 
komisarų, tuo tarpu mana gubos likdavo 
pūti vidury lauko po lietumi.”

(Bus daugiau)
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ŠVENTAS ANTANAS PADUVIETIS.
1231 m.-birželio mėnesio 13 

dien. Paduvos miestelio gatvė- 
pasigirdo vaikų riksmas: 

“Antanas mirė. Mūsų tėvas 
nebegyvas! J šitų šauksmų /Pu 
kosi žmonių minios ir klausi
nėjo viens kito, kaip atsitiko? 
Nejau prieš porų savaičių jie 
girdėjo paskutini Antano pa
mokslų ?

Iš tikrųjų, tai buvo pasku
tinis pamokslas. Šv. Antanas 
kalbėjo po atviru dangumi. 
Didžiausios minios spaudėsi 
aplink sakyklų, norėdami iš
girsti kiekvienų jo žodį. Pa
mokslas baigėsi. Iš sakyklos 
nuvargęs pamažu, lipo šv. 
Antanas. Jo veide žaidė die
viška šypsena. Prie jo grūdo
si didžiausios žmonių minios.

Po šio pamokslo pasijuto vi
sai nusilpęs. Kad šiek tiek pa
ilsėtų po sunkaus darbo An
tanas išvažiuoja keletu kilo
metrų už Asyžiaus miesto, 
prie artimiausio vienuolyno, 
bet vos porų savaičių pagyve
nęs miršta. j

Tryliktame šimtmety gyve
no daug garbingi] karalių ir

kunigaikščių, prieš kuriuos 
dirbėjo milijonai žmonių. Ta
čiau jų garbės saulė užgeso 
drauge su jų gyvybe. Šv. An
tanas gyvendamas žemėje bu
vo tikras elgeta. Jis niekam 

Įnegrųsino ir jo niekas nebijo
jo. Net menkiausi gamtos su
tvėrimėliai, kaip mažučiai va
baliukai ir paukščiai nuo jo 

inesišalino, kai jis prie jų ar
tindavosi. Bet užtat miręs už
valdė žmonių širdis ir jo gar- 
'bė kasdien didėja. Šįmet 
700 metų nuo jo mirties pra
ėjus, sunku būtų rasti nors 
vienų bažnyčių, kurios altorių 
nepuoštų šv. Antano paveiks
las.

Šv. Antano jaunystė.

Šv. Antanas Paduvietis gy
veno Šv. Pranciškaus laikais. 
Gimė 1195 m. Portugalijos so
stinėj Lisabone. Taigi savo 
kilme jis yra portugalas. Iš 
mažų dienų jo vardas buvo 
Ferdinandas. Tik paskui, Įsto
jęs į Pranciškonų ordenų, jis 
pasivadino Antanu.

Ferdinando šeima buvo tau

ri, grynų papročių ir pasitu- ( 
rinti.

Iki 15 metų jaunas Ferdi
nandas paliko savo tėvų'prie
žiūroje. Lisabone tuo laiku bu 
vo šv. Augustino reguliarių 
kanauninkų vienuolynas — 
mokykla. Ir Ferdinandas lan
kė reguliarių kanauninkų 
mokyklų. Čia jis užsiiminėjo 
ne tik mokomais dalykais, 
bet savo mokytojų priežiūroje 
labai uoliai skaitė šv. Raštų. 
To norėjo ir jo tėvai, kada sa
vo sūnelį išleido mokytis. 
Ferdinandas jų neapvylė. 
Mokykloje jis išmoko ne tik 
lotynų kalbos ir retorikos 
(gražbilystės), bet įprato dar 
labiau mylėti Dievų ir išpa
žinti Jį visuose tvariniuose.

Tuo tarpu Antanui suėjo 15 
metų. Tėvas pradėjo rūpintis 
tolimesniu jo likimu. Atrodė, 
kad'jaunuoliui siūlosi moks
lininko kelias, nes prie knygų 
jis turėjo didelį palinkimų. 
Tačiau Ferdinandas patiko 
Dievui ir Jis pasirinko jį sa
vo malonių įrankiu.
Šv. Antano gyvenimas vie

nuolyne.
Ferdinandas besimokinda

mas turėjo progos artimai pri

žiūrėti vienuolių gyvenimui, 
kuris jam labai patiko.

1210 m. Ferdinandas įstoja 
į Šv, Augustino reguliarių ka- 
nauninki) vienuolynų, šį le
miamų žingsnį žengti gal būt 
paskatino staigi tėvų mirtis.

Vieuolvno celėje (kambarė
lyje) jaunuolis susiranda sau
ramybę, kurios visų laikų taip,jų veiduose pasirodė Šypsena, 
troško. Malda ir mokslas už- (Tųsa ant * pusi., 
pildo visų jo gyvenimą, čia
įgauna tas mokslines žinias, 
kurias paskui panaudojo vi«<' 
šam savo veikime. Jis panorė
jo užsivilkti pranciškono rū
bų ir keliauti pas stabmel
džius Kristaus mokslo skelb
ti.

Įstojo į Pranciškonų ordenų 
ir po kiek laiko išgauna lei
dimų keliauti į Maroko. Ke
lionė į nežinomas šalis giliau
siai jį sujudino.

1224 m. Antanas buvo pasių 
stas į Forli miestų. Jame su
sitikdavo pranciškonų ir do
minikonų vienuoliai priimti 
kunigo šventimus.

Buvo vakarienė. Gale stalo 
sėdi susikaupęs vienuolis. Jo 
pabalęs, liguistas veidas žv-
miai skiriasi nuo kitų daly-Įkalais kreiptis į valdybų arta 
vių žydinčių veidų. Sunku iš-! agitatorius.

aiškinti, kų reiškia šis žemyn 
nuleistas žvilgsnis — ar gi
lių išmintį ar dvasini skurdų. 
Vakarienei baigiantis reikia 
pasakyti kalbų, tačiau neatsi
randa nei vieno norinčio tai 
padaryti. Tada gvardijanas 
juokaudamas kreipiasi į tylų. 
išbalusį Antanų. Susirinkusių

LABDARIĮJ CENTRO 
VALDYBA

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

Rast. P. Fabijonaitis 
2320 W. 23 PI.

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 S. Oakley Avė. 
AGITATORIAI:

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

V. Duoba
2328 W. 23 St.

J. Dirnša 
3225 Lime Street 
M. Šlikas

10555 S. State St. 
Visokiais Labdarybės rei-

Gera Proga
Dabar bus laikas musų tautiečiams, atsiėmus nuošim

tį už savo padėtus pinigus svetimose vietose, in
vestuoti į saugius pirmus morgičius nešančius 6-tų 
nuošimtį.

Vienykimės, lietuviai! Nepasiduokime kitiems, kad mu
mis išnaudotų. Šiandienų jau randasi daug musų 
tautiečių, kurie likosi apgautais netik su pirkimu 
stako, bet ir su bondsais ir depozitais.

Nekurie netikėjo teisingiems patarimams, kuriuos mes 
maloniai musų lietuviams suteikėm.

Su pagarba,

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street 
Chicago, Illinois

M

LIEPOS

PARKE

Piknike Bus Visokių Įvairumų Visus širdingai kviečiame atsilankyti



1 DRAUGAS

ŠV. ANTANAS PADU
VIETIS.

Penktadienis, Liepos 3, 1931
Huedish American Line, 
Gotlienburg, Švedija 

Gerb. Tamsta:

Malonėkite priimti ,mūsų 
nuoširdų padėkos žodį, už) to
kių malonę ir labai patogę ke
lionę į Klaipėdų, suteikų per 
Tamstų linijų. Taipgi dėko
jam už mandagų ir taip uky- 
vų patarnavimų suteikta per 
panelę Peterson’iutę. (Ši pa
nelė kalba lietuvių kalbų, 
tarnaują laive “Borgliolm” 

į— stewąrdess — slaugė, šis 
laivas palaiko nuolatinį su- 

rsisiekimų tarp Lietuvos ir Šve 
(}ijos).

i Taipgi reiškiame nuoširdų 
'pagarbos žodį laivo ‘‘Borg- 
:holui” kapitonui, laivo virši
ninkams ir visai laivo įgulai, 

.taipgi Tamstų skyriaus rašti
nei Klaipėdoj.
l/x •
! Musų kelionė iš New Yorko 

Į Klaipėdų: motorlaiviu “Grįp 
'sliolm”, Švedijos gelžkeliu, 
/lamstų viešbučio suderinimas 
ir laive “Borgliolm”, buvo 

'vienas iš geriausių pasilinks
minimų ir patogumų. Tamstų 
patąęnavįniąs tarp New Yor
ko ir Klaipėdps negali būt už
mirštas, pagerintas ar pralen
kiamas.

Šų gilia pagarba,
Varde Tautininkų Federaci

jos Ekskursijos, pasirašo eks
kursantai : ,

D. Klinga,
J. Šiaučiūnas.

brolių skiria platus Atlanto 
vandenynas, tačiau siela Jūs 
visuomet buvote su mumis, 
sieiodamiesi mūsų vargais ir 
džiaugdamiesi mūsų džiaugs
mais. Gyvendami laisvoje ša
lyje, jau rusų priespaudos lai
kais, Jūs plačiai skleidetc 

savo tautos laisvės idėjų; lie
ti kuriant nepriklausomai Lie
tuvos valstybei negailėjote au
kų ir darbo, kad tik Jūsų ne- 
pumirštąipa Tėvynė galėtų 
atsistoti šalių laisvų kultūrin
gų tautų.

Šiandien, kada lietuviams 
katalikains, jų pačių aukomis 
g i statytoje nepriklausomoje 
Tėvynėje, tenka pakelti sun- 

•kių kultūrinę ko-ų už katali
kiškų Lietuvos ateitį, Jūs su
prantate ir ątjąučiąte mūsų 
šventų pareigų, nežiūrint di
džiausių aukų, nenusileįsti iki 
bus atgautos • visos mums pri
klausančios laįsvės. Tai supras 
darni Jūs vėl tiesiate mums 
pagalbos rankų. Dėkodami 
už 77 doler. ir 35 et. aukų 

,užtikriname, kad Jūsų mora
linė ir materijai'nė parama 

.stiprina mūsų eiles ir veda 

.prie greitesnio katalikų lai
mėjimo.

Vytauto pidž. Universiteto
Studentų Ateitininkų Kali

nių Fondo.

i (Pasirašo)
Prof. Pr. Dovydaitis,

Globėjas,

Kua- £• RaąUelė, pirm., 
Kaz. Ęauba, šekretorįus.

vienuolyno užstalėje. Staiga 
jam pridarė silpna. Jis ban
da atsistoti ir pasišalinti, bet 
ųefjegalėjo. Nujausdamas besi
artinančių mirtį jis prašo 
broliu nugabenti jį Paduvon. 
Pakelyje pastebėjo, kad Anta
nas yisai silpnas todėl skubė
jo ų&suktį pas Capo di Ponte 
vienuolius. Čia jis atliko išpa
žintį. Staiga pakėlė akis į 
Dangų, jo veidas nušvito. Už- 

jklaustas j kų žiūrįs, atsakė: 
“Matau savo Viešpatį”. Neuž
ilgo, kalbėdamas su broliais 
psalmes, rankąs ant krūtinės 
sudėjęs, paliko šį pasaulį.

Greitai po jo mirties, Šv. 
Tėvas Grigorijus IX gavo 
daug prašymų iš dvasiškių ir 
pasauliečių, kad Antanų pri
pažintų šventuoju. Tam tikslui 
popiežius paskyrė komisijų, 
kuri tyrinėdama rado įtikėti
nų stebuklų, tvirtinimu rimtų 
liudininkų. Peržiūrėjęs komi
sijos davinius Grigorijus IX 
1232 nj. gegužės 30 d. Šy. Tre
jybės vardu pareiškė įrašus 
Antanų į šventuosius. Čia pat 
paskyrę įr šventės dįebšb su
teikdamas vienų metų atlai
dus tieips, kas šventės ar ok
tavų metu atliks išpažintį ir 
atlankys šventojo karstų.

Po 700 metų nuo jo mirties 
šv. Antanų karštai garbina 
milijonai tikinčiųjų.

Justus.
(“M. L.”).

(Tąsa nuo 3 pušį) 
tačiau ji greitai pranyko. Prąą

’tuolis brolis pakilo ir prądė-*
jo kalbų Jo balsas buvo skam- 

. bus, žodžiai išmintingi dėlto 
visiems darė gilų įspūdį.

• Ir šitų vakarų, kai saulė lei-#
‘dosi, užtekėjo nauja saulė, ku
rios spinduliai švietė dieviška 
palaima.

Šv. Antano viešas veikimas.
Laimingas Antanas pasiro

dydamas Forli mieste atkrei
pė ordeno vįkariato dėmėsi.
Nuo to laiko jum duodamas 
ordeno pamoksi inipkp vardas.

Kaip pamokslininkas jis pa
sižymėjo (kovodamas su kere- 
tikais. Antanas ' savo kalbose 
juos taip smarkiai pliekė, kad 
buvo vadinamas net “eretikų 
plaktuku”. Svarbiausias jo 
ginklas buvo Dievo meilė.
Prieš jį negalėjo atsispirti 
joks priešininkas.

Šv. Antanas, besidarbuoda
mas Prancūzijoj, labui daug 
keliavo. Tačiau ir keliones jis 

•panaudodavo pamokslams sa
kyti.

1227 m. grįžta Italijon ir 
dirba Bažnyčios naudai ir Die 

' vo gąrbei. 1229 m. sako pamo
kslus įvairiose vietose. Tada

• pirmų sykį užsuka ir į Padu- 
t vos ųpįestų, kurio daugiau be- 
. veik ijd mirties nepaliko. Čia
įsteįgė tretininkų draugijų.

Šv. Antanas dirbo netik or-
♦ deąo ribose, bet kur tik gale- 
jo, mėgino prasilaužti į vie
šąjį gyveninių, kad į jį įneštų 
dąųgiąu Dievo ir artimųjų 
meilės. Ypatingai jis savo pa-

- moksluose pliekė skolintojus, 
kurie iš savo skolininkų lup
davo nežmoniškus nuošimčius, 
o jiems nebegalint išsimokėti, 
paimdavo vergijon visų šei
mų. Senovės Italijos įstatymai 
leido taip žiauriai elgtis sko
lintojams su savo skolininkais, 
tačiau tai buvo priešinga Kri
staus mokslui, kurs ypatingai 
artimo meilės reikalauja.
Šv. Antano mirtis ir kanoniza

cija.
Buvo 1231 m. birželio 13 d.

Antanas su broliais užkandžia Nors Amerikos lietuvius 
vo Camposampiero vienuolyno I nuo jų Tėvynėje gyvenančių

-■
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PĄDĖgA FEPĘRAOIJAI.

J, M.
P. K. J. Krušinskas, A. Liet. 
R. K. Fed. Sekretorius 

Gerbiamasai Pope:

Tamstos pasiųstus Fejerųei 
jos 75 dol. ir kup. Pr. Vįrmans 
kio 42.40 dol. esu gąvęs ir ba
landžio 20 dienų Komiteto po
sėdy pranešęs. Pildydamas 
komiteto nu tarinių tariu po
nui sekretoriui ip kun. Pr. 
Virmauskiui nuoširdų ačįų už 
aukas ir pasilieku su tikra 
pagarba.

(Pasirašo)
Kun. P. Bieliauskas, Sekr.

ifi
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PADĖKOS LAIŠKAS ŠVE
DŲ AMERIKOS

ĮJNIJAI.

Viktoria Viešbutis

Klaipėda, birželio 9, I93|. 
Ponui Alfred Sjoberg,

a. .’r

i'

BE

GRAŽUS RADIO PROGRA 
MAS.

P-lė S. Sabopytė ląbaį ge
rai piano solo išpildė mūsų

------------ kqmp. S. Šimkaus ‘“Scherzo”.
Pereitam antradieny tarp Be to, į studijų buvo atsį- 

6:30 ir 7:30 vakare iš radio laukęs ir p. čalis Kepurė, ku- 
stpties WGES pastangomis Ir ris papasakojo juokingų doly- 
lėšomis Peoples Fumiture kėlių.
Co. paleista oru gražus lietu-; itelkla pažymWi kad
vių programas, kuriame, be plės Furniture Cp. radio va-gražios reprudukcijos būdu , . , , ,. . ,...... ; landos kas antradienio vaka-lietuvigkos muzikos, dalyvavo rų juo tolyn, tuo geryn einu.

Fųrąiture Cp, raibo progra
mas. Kas tik turi radio, vi
siems verta paklausyti.

Beje, per radio paskelbtą, 
kąd Peoples Furniture Co. pa
darė diiįelę nuolaidų aut nau
jų, pilnai įrengtų naujausiu ra 
dio. Verta tuomi pasinaudotį. 
Atsilankykite į Peoples Fųr- 
niture krautuves.

Kl.

1

Savo Bankinius Reikalus 
Vesk Siame Stipriame, 

Pastoviame Banke

Taupymo depozitai padėti iki liepos 
15, rokuosis nuo liepos 1 d.

Atidaryk sąskaitą dabar šiąme SAU
GIAME banke — pasinaudok proga gauti 
šį extra nuošimtį.

/ ATRUSTCOMPANY 
lU0We«t»A Street 

ASUteBaok ACietting “V
BiriValstijinis Bankas Biržos Bankas

Telefonas BOULEVARD 4600 '

a^=

įlaįnininkas p. Sabonis, p. D - .. . ... ,7 . ' . .z,. • ■ 7. , ;Pnpazjsta ne tik lietuviai ra-Ciapas, pianiste S. Šabonvtė1 ,• , , . . . , . . ...... J dio klausytojai, bet ir svetini-įr l eoples radio duetas. . ,■ ■ ,, ,. •n . taučiai. Radio WGES vedėjai
Ponai kaboms ir (/lapas pir- ., ± j- •. . , , . „. . pereito antradienio programųnuaųsiai labai gražiai padai-' v _ . ,,. lypač gvre, stebedames, kad
.. . ... .... -lietuviai Clncagoj turi tokiųja daina ir labai graiaiai skani • , . . . , . . .., dainininkų, pianisčių ir gra-

bejo. Paskui jiedu dar išpildė »• . , . . ... . . r 'Žios reprudukcines muzikos.
por4 duetų, kuęie ir-g, gražiai! At<jinantį antradienį t„o 
skambėjo, ypač “Trys sesu- laįku y nuo G.3(( iki
tęs’ . Be to p. Sabonis solo pa . • . , v ,

i . . ... r j/:30 taipgi bus gražus Peoplesdainavo tris dainas. 1 - 6

Ukmergės odos įr veneros 
ligų ligoninė, pradėjusi veikti 
pereitų metų gruodžio 15 d., 
jau visai įsikūrė ir išplėtė sa
vo veikimų. Dabar ji gali ge
riau kontroliuoti apylinkėse 
sergančius venerinėmis ligo
mis, kurjų palyginti ten yra 
nemąža. Jos vedėjas yra gyd. 
Bortkevičįus. “R.”

izia« m 11 ■ j ■'
latizmas sauvalė.

Neslkankyklte gavęs skaus- ® 
mals, Reumątizijip, Sapsgėle, ■ 
Kaulų Gėlimų, arba JJėšlųnglu ■ 
— rąųmenų sukimu: nes skau- ™' 
dėjimai naikina Huno gyvybę 1 
Ir dažnai ant patalo paguldo. |

CAfSĮCO COMKOUND ra#- (
I stis lengvai prąSalina vlršml- 
I nota ligas; mums Šiandie dau- 1

gybė žmonių siunčia padėka- I 
I vones pasveikę. Kaina 50c per 
| paStų 55c arba dvĮ ųž >1.05.
I Knyga: “ŠALTINIS SVE1- 1

KATOS” augalais gydyties, kai- I 
I na 50 centų. .

Justln Kulis
3259 SO. HALSTED ST. | 

Chlcago, III. . ■
«■■■■■■■■■■■

A0VUKATĄJ
f..' I

i JOHN R. BOROEN
tJohn £agdziunaa Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telefonų
^51 W. 28 St. « įfci 9

TelepUflpB RoQ8fly»U 909# 
N»me: 8 iki « >¥te ąepub. ||||

Si ADOMAlfir
ADV0IITAS

Oflpąa v|Uųr»
IĮH

ONE NOR.TĮJ LA 8ALLE BLQQ. 
ONE NORTH LA 8AĮ.LE dT.

{Cor. L» Malte ant) ^Įgdlaon sųp 
pflęp Te|. STĄfBi KM:

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES BROLIU RAŠTINĖJE
62 E. 107 St. Kampas Micliigan Avenue

Telefonas Pullman 5950

Real Estate, Insurance, Spulka, Paskpla, įvairūs 
' patarimai, visi rašto darbaį, įr tt.

-r—

wL.»

$85.00MĘS MOKAME CA8B 
UŽ LIETUVOS 5% BONUS
Money Orderiai į Lietuvų per Radio tiktai 25 centai 

Paskolos teikiamos ant Real Estate

KAUFMAN STATE BANK
ŲM ir. LA SA^I ft., OgĮOAO©, ILL.

GREEN MILL DUONA
SURAIKYTA

Midget radio
ož S27.OO

Radio su viki ro- 
la už .... *59.00 
3 Šmotų Parlor Se- 
tas ...... $49.00

Electric Refrigiato-
rius . *69.00

Rankinė viktro-
'* ............*9.50
Pasi na nuokite BUDRIKO 

nupigintomis kainomis.
Klausykitės Lietuvių ra
dio programų Sekmadie
niais iš WCFL ir Ketve- 
rgo vakare iš WHFC

Jos. F. Budrik,
Ine.

3417-21 S. Halsted 
Street

Phone BoHleyąrd 4705

KLIK'
Kornų gyduolės 
it Kornų Plattetit 
nuo Kornų, Nuo- 
trynų, Bunionų ir 
Nutolimo Ktrpų ir 
L t. Jei negalite 

r gauti, siųskite 3 5 Ot
’KUK' tentus j ’KUlC

*‘KLlK” LABORATORIES
1900 S. Halsted St. CH^AGO, ILL. 

Tai yra stebėtina gyduolė.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

BPECIALIbTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pa* 

ilkra specialistų, ne pas koki nepa- 
lyrėl). Tlltras specialistas, arba pro
fesorius. neklaus jūsų kas jums ken 
kla. ar kur skauda, bet posaky* pat* 
po pilno ii~gzaintnuvlruo. Jus su
taupysit laikų. Ir pinigus. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt Jums 
dclto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, surėdymui žmogau* kenka- 
pilnguraų.

Mano Radio — 8copo — Raggl 
X-Ray Roentgeno Aparato* Ir vl- 
sttkas bakterlologiėkas egzaminavi
mas kraujo atidengs man juaų tik
ras negeroves. Ir jeigu ai paimsiu 
jus gydyti, tat Jūsų sveikata Ir gy
vumas augryS ums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų. Inkstų, odos, kraujo nėr 
vų, Širdies, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokių užslsenėjuslg, Jsl- 
ker*ju»lg. chroniškų ligų. kurj na- 
pasidavė net gabiam kelmyno* gy
dytojui, neatldėlloklt neatėję par 
mta«.

DR. J. E. ZAREMBA
8PECIALI8TA8 

Inėjlmas Rūmai 101<___
20 W. JACKSON BLVD.

ArU State Gatvė*
Ofiso Valandos* Nuo 1® ryto Iki

i pc plat Vakarais nuo 5 Iki 7 
Nedėllomls nuo 10 ryto Iki 1

Po plet

J. P. WAITCHES
Lietuvos Advokatas

Iki S vai. kortuose — nuo » MH • 
Bubėtomis nuo 9 Iki 9

62 East J07th Street
Kumpas Mlchlgan Ava.

Tel. Puįlman 695®—namų Pull. «877 
Mieato ofise pagal sutayt|

127 N. Dearborn Street 
Ketvergei* ofisai uždaryti.

Telephone Dearborn 0057

F. W. GHERNAUGKAS
ADVOKATAS 

160 Nortli La Šalie Street 
ROOM 1431

Nuo 9:30 Iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 8. UNION AVĖ. 

Tel. Roosevolt <710 
Vai., nuo 0 Iki 9 vai. vak. 

(l&sklrlant 8eredas)

A, A. OLIS
ADVOKATAS
11 South L* Salia 8treet 

Room 1701 Tel. Randolph OKI
Valandos nuo 9 ryto Iki 5 vai. vak. 
<141 8. Halated SL Tel. Vlctory 06M 

Valandos — 7 Iki < vakare 
Utaro.. Ketv. tr Bubėtos vakare

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vldurmlestyje 
Room 1502

CHICAOO TEMPUI BUKI 
77 Waat W*shington 8t.

Cor. Waablngton ,aud Clark 8b| 
Ofiso Tel. Central <S7< 

Mamų Tat Hyd* Perk MIB

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

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

i ~

Visyotnet Pirkite CJRĘEN MILL Baltį 
Suraikytą Duoną

New Prociss 
Company

KUCHINSKAS BROS., Savininkai

Lietuviai llemkite Lietuvių Įstaigas »

3401-05 South Morgan Street
Phone Boulevard 1048

Įsteigta 1893 metais



Penktadienis, liepos 3, 1031 draugas 6
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Nekalto Prasidėjimo Panelės Šv. Par. Brighton Park

PIKNIKAS Sekmadienyje, Liepos-Jely 5,1931
VYTAUTO Darže, prie šv. Kazimiero kapinių

PRADŽIA 10 V AL. RYTO
Puiki muzika, skanūs valgiai, gardūs gėrimai.

Visus iiuoširdž’Ui kviečią
KLEBONAS ir KOMITETAI.

P
>

LIETUVIAI AMERIKOJE
VYČIAI, MUSŲ DIRVA 

ARTINASI!!

Lietuvių jaunimas laukia 
amerikoniškos šventės, 4 lie
pos. Tų dienų mūsų jaunimas 
šįmet pavadino Vyčių Diena.

Vyčių pįenų bus vi^piptėle 
istorinė dienų, kokių dų nėra 
buv^. Dedama pastangų, kad 
ta diena tikrai butų įspūdin
ga, istorinė šventė. Iki liepos 
4 d. liko tik porų dienų. Visi 
.Vyčįai iš WHsconsino ir lllino- 
jaus valstijų pųsirepge pasiro
dyti, kaip gerai išsilavinę 
sporte ir dainavime.

Pįrmų kartų lietuvių jauni
mo tarpe, dviejų didžiulių 
valstybių, IVisconsino ir Ulino 
jaus Vyčįai bendrui avęs 4 
liepps, suruoš bendrų išvažia
vimų. Ir tikri esama, kad ta 
dieųa bus istorinė.

Wisoonsinas jau sutvarkęs, 
sudųręs gružu programų Vy
čių Dienai. Padainuosime dai
nų, dainelių; parodysime savo 
jėgųs sporte.

Visi važiuokime 4 liepos į 
VVaukeganų, į Mažinąs Par
kų. ‘Ten bus- istorinė Vyčių 
Diena.

Pavų&aris.

BNOSHMflS,
Vietinė Lįetųvps Vyčių 38 

kuopų laikė 6*tra MVųrbų susi
rinkimų birželio 30 d. <•

Susirinkime buvo svarsto
ma Vyčių Dienos reikalai. Ka
dangi iš mūsų kuopos dųug y- 
ra poringių važiuoti į Vyčių 
piknikų, tat Vyčių priedermė 
parūpinti užtektinai automolA 
lių nuvykimui.

Visi neturintieji automobi
lių, galės važiuoti iki Wau- 
kegano, arba traukiniu, arba 
elektrikiniu gatvekaru, o iš 
ten bus nuvežti į piknikų dy- 
kaį. . , .

Parodai komisija išrinkta. 
Ji prižiūrės ir praneš laikų 
pagodai vykti. —

J<as bus, kas ne, bet Wiscon 
sinieeių juokdariai tai tikrai 
bus.

Kenoshęs obalsįs yra: Visi 
iš yien yyk-s į milžiniškų Vy
čių piknike.

Iki pasimatymo Vyčių Die
noje, Mazinos Parke, Wauke- 
gap, m.

Pavaaaria.
r*

čmmi atsilankyti ir kurtu at- 
s.Lesti nauju narįų.

X Visi cįcerįečiųį subruzdo' 
ruoštis vieni į AVlaukegan, 
111., 4 d. į Vyčių Dienų, kiti 
į Marijonų ūkį, į metinį pik
nikų liepos 4 d. Tur būt ne
liks nei vieno žmpgųus Cice
ro j.

Valio, CicerieČiai! Nepasi
duokit!

Radio AZ.
X Bi iželio 21 d:, parąp. 

svetainėje buvo labai gružus 
mokslo metų baigimo progra
mas.

Nors oras buvo gana šiltas, 
bet žmonių suėjo pūna svetai
nė.

programas susidėjo iš šo
kių, dųinų, trumpų veikalėliu 
ir kalbų.

Seseles Kazimierietės labai 
sumaniai programų' prirengė. 
Susirinkusieji džiaugėsi savo

V
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vajkelių gabumais ir gražiu 
išlavinimu.
. Aštuoniasdešimta mokinių 
šįmet baigė šv. Antano purap. 
mokyklų.

X Sekmadieny, birželio 28 
d., Petrauskų šeimyna apvaik
ščiojo sidabrini jubilėjų savo 
vpstuvių. i

Gerb. kun. Juškevičius lai
kė iškilmingas mišias jubilia
te. intencija. Klebonas kuri. 
Vaičunas pasakė gražu pa- 
iųpkslų ir suteikė palaiinini- 
nių.

Pietūs buriuos surengė Po 
tppuskų šeimos drangai, buvo 
Parapijos sųlij.

X Bipželio 28 d., šv. Anta- 
np parap. choras turėjo savo 
metinį piknikų gražioj p. Ar
tis ūkėj, netoli Jolieto.

P. Artis pagamino skanius 
piptųs. Vargonininkui Mondei- 
kąi vadovaujant, choras pų- 
dųiųųyo keletu gražių dai
nelių. Išvažiavime matėsi visi 
mpsų kunigai ir daug svečių.

X Šiomis deinomis Cicero^

\ '■

lankosi p. Mondeikos brolis 
su savo šeima, iš New Jersey.

X Gerb. kun. Mykolas švar- 
lis, buvęs tris metus Šv. An
tano parap. vikarų tapo iškel
tas j Šv. Kryžiaus parap., 
Town of Lake. O mūsų klebo
nas gavo buvusį vikarų Tomę 
Gasparaitį atgal, iš Dievo Ap- 
veizdos parap.

Kun. Gasparaitis bus mūsų 
parap. vikarų ir mokys Chi- 
cagos Arkidiocezijos priruo- 
išiamoje Seminarijoj.

X Birželio 27 d. ryte Mišio-
-se, priėmė moterystės Sakru- 

inentų W. Moore su Ona Pet- 
Irųškaitė.

X Praeita savaite musų 
gerb. klebonas ir kun. Juške
vičius laikė rekolekcijas Mun- 
delein, 111., Seminarijoje.

X Ponia Juškienė, šv. As- 
tano parap. klebonijos šeimi
ninkė išvažiavo į savo sunaus, 
ąrtibto Ęapolo Juškos vestu
ves į Hartford, Conn. Gryš 
už poros savaičių.

X Cicerietė Elzbieta Len

Virš 25 metų patyrimus, įgytas atsargiu bankinių reikalų vediniu, su
teikia mums galimybės suteikti jums saugią vietą jūsų sutaupytiems pini

gams

Cicero State Bank

Mūsų atstovybė Chicagoje yra Continental Illinois Bank & Trust Cq,

25 St. prie Cicero Avė.

CICERO, ILL.

kauskienė praneša, kad Lietu
voje labai gražu lęįsti atosto
gas. Apie rudenį žada grįšti 

- Ciceron.
P-lė Ona Skiriutė, gabi pia

nistė ir gera vargonininkė, la
bai gražiai veda jaunųjų cho
rų, kuris mpsų bažnyčioje gie
da sekmadieniais 7:30 Mišio
se.

X Vyčių 14 kuopa stropiai 
ruošiasi vykti į tęadįcįnį iš
važiavimų, liepos 4 d., į Wau- 
kegan, IįĮ

X Dievo Motinos Sopulin
gos dr-ja smarkiai ruošįųsi 
prie metinio Mbasket” pikni
ko, kuris įvyks liepos 19 d.

X Cieeros biznieriui įr bųl- 
variškiai smarkiai organizuo
jasi padaryti klebonui supry- 
zų ateinančiame parapijos pik 
nike, liepos 26 d., Bergmane 
darže.

X Cieeros Onos liepps 26 
d., Bergmans danže žada šau
niai pasirodyti parap. pikni
ke-

X Biznieriui Zanįulevičia,

Ząjauskas, Jankąuskas, Masio 
kas Bičkauskas, Daba šinskas 
Steponaitis, Juknis, Anglic- 
kas, Andziulis, Šimkus, Pai- 
za, Mijiauskas, Kaikaris, Put
rimas, Lutkus, Bukauskas ir 
Bruno Jankauskas yra spe
ciali komisija parap. pikni
kui. Tai Cieeros biznieriai ir 
<la nevisi.

X Bulvąrįškiai, Šūkis, Dovi 
donis, Baltaduonis, Anderso
nas, Kaulius, Juodeliai, Petro
nis. Kaminskis, Kinderis spe- 
siąjiai organizuotojaį parap. 
sųpryzui liepos 26 d.

X Nuo karščio mirė Jonas 
Jokubauskas, 54 m- Graboriųs 
Zųlp ir p. Bičkųuskas rfjpina- 
sį įnirusio laidptuvpmis.

X Jonas Mikalainis, senas 
Cieeros pilietis ir geras lietu
vis, šioiųis dienoiųįs darbuo
jasi bažnyčioje, pridedamas 
sėdynių klaptukams robukus, 
kad nebūtų bildesio.

X Strelč.iunų šeimyna iš
mainė savo namų ant ukgs.

X Ąfūsų Juozapo Mockaus,

\

v

“Draugo” agento ir nešioto
jo, turbūt, nei Lietuvos'vever- 
sėlis neaplenktų. Apie 3 vai. 
nakties jau liepia skaityti 
“Drauga”. Betai kits tokį. 
Juozapų galima butų rasti.

X Poną Pateraba, musų nau 
jų biznierių, aplankė nemalo
nus svečias — vagis.

X Mūsų jaunas advokatas 
p. Kizas žųda daug savo lie
tuviams padė|i teisių reikaluo
se. Good bov, Kizas.

REMKITB VISUS BIZNIS 
RIŲS IR PROFESIONALUS,

KURIE SKELBIASI 
“DRAUGE“.

Ų AMERIKOS 
UNIJA

NEWVO*K«

ii LIETUVĄ
Inforpiacijon ir laivakortes gąu- 

natpos pas savo agentą arba: 
SWEDI.SU AMERICAN LINE 

181 No. -Michigan Avė.
Cntcago, jų.

5i

6 
& 
8 
S
?
o'

'i .2

X Sekmadieny, 5 d. liepos 
įvyks Šv. Ąptanp draugijos 
pusmetinis susirinkimas pa
rapijos mokyklos kambary, 1 
vai. po pietų. Visi nariai kvie-

.________________ v,

o

SWEDI.SU
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VĖLIAUSI VYčiy DIENOS PRANEŠIMAI CKĮCAGAI
Šiuo skelbiame L. Vyčių Kartu norime priminti, kad 

Jienos išvažiavimo tvarkų, į visi vykstantieji savo karais 
rurios privalo laikytis visos pasistengtų papuošti savo ka-
Ihicagos kuopos.

Visi Vyčiai, jų tėvai ir 
Jraugai, vykstantieji iš Mar- 
juette Park, privalo susirink
ti 8:30 vai. ryto prie 68 ir 
Washtenaw Avė. Iš čia busais 

automobiliais vyksime į 
iorth Side susitikdami su 

Brighton Park prie 44 ir Wes-
ern Avė.

Brightonparkiečiai privalo 
susirinkti 8:30 ryto prie 44 ir 
Fairfield, iš kur su busais ir 
automobiliais, surinkę visus 
vykstančius, vyks į North Si
de su Marąuette Park.

Visi Vynių rėmėjai gyvenų 
Town of Lake prašomi susi
rinkti Brighton Parke ne vė
liau 8:30 vai. ryto.

Marąuette Park ir Brighton 
Park važiuodami pro West 
Side, susijungs ir kartu pava
žiavę 22 gatve iki Ashland 
Avė. trauks tiesiai į North 
Side. •

Vyčiai iš Gary, Indiana TTar 
bor ir Boseland ir South Chi- 
ęago prašomi suvažiuoti Die
vo Apveizdos parapijon, 18 ir 
Union Avė., ne vėliau kaip. 
8:45 vai. ryto. Bridgeportie- 
čiai susirinks savo kolonijoj 
lygiai 8:30 vai. ryto, o iš čia 
ne vėliau 9 vai. prisijungs 
prie Dievo Apveizdos Para
pijos Vyčių. Cicero, 111. prašo

vus ko puikiausiai. Malonu bū 
tų pamatyti, kuri kuopa ar ko 
lonija turi geriausį pasipuoši
mo skonį. '

Gerbiamieji, jei kam būtų 
nepatogu atvykti į anksčiau 
nurodytas susirinkimo vietas, 
važiuokit į North Side, 1644 
W. Wabansia Avė., generalę 
išvažiavimo stotį, kur galėsite 
pasinaudoti mūsų busais. Tik 
nęsivėluokit atvažiuoti — bū
kite North Sidėje lygiai 9:30Į 
vai. ryto.

Visi, kurie dar neturėjo • 
progos užsiregistruoti, prašo-Į 
mi nenusiminti — L. Vyčių 
Dienos rengimo komisija yra 
padariusi sutartį su Met Topo
li tan' Motor Coach Co., kuri 
apsiėmė pristatyti busų iki 
valiai. Tat kiekvienas, kuris 
norėtų dalyvauti mūsų šven
tėj prašomi atvykti į savo 
kolonijų ne vėliau kaip 8:30 
vai., o į North Side 9:30 ryto, 
o mūsų parūpinti busai nuveš 
ir parveš namo tik už $1.35.

Baigdami norime priminti 
visiems, kad liepos m. 4 die
nų apie 8 vai. skraidys Vy
čių aeroplanas, juodais spar
nais ir raudona papilve, skelb
damas Vyčių didžių šventę. 
Tuo pačiu laiku jis mėtys ma
žus lapelius, o jų tarpe bus 
vienas laimingas, kurio radė- 
jęs gaus veltui radio atsilan-

LIEPOS 5 D., Aušros Var
tų parap. darže įvyks pramo
ga, į kurių visus kviečiame 
atsilankyti, o ypač ekspresi- 
ninkus — Pranų Petrutį, St. 
Fabijonų ir Jonų Oksų, Alek
sų Masiliūnų, Al. Ališauskų, 
Antanų Tiekų, kontraktorių 
Julijonų Šlickį ir visus darbi
ninkus, medžių sodintojus ir 
platformos statytojus. Visi su
ėję bendrai pasidžiaugsime sa
vo darbų vaisiais.

Suėję prisiminsime apie tai, 
kų esame šnekėję medžius so
dindami. Primename, kad biz
nieriai Juozas Dabravalskis, 
Juozas Balsevičius ir grabo- 
rius Lachavičius tvirtino, kad 
medžiai neprigys. Jie drųsiai 
dėjo po $19 už kiekvienų pri
gijus} medį. Medžių sodinto
jai dabar laukia jų ir kitų pa
sirodant.

Šioje pramogoje turėsime 
muzikų, užkandžius, gėrimų ir 
žaislus.

C H I C A G O J E ir kun. A. Deksnis, kuris dar-kis. Pateko į Chicago, kada

MARQUETTE ŽINUTĖS.

X Klebonijos statyba eina 
pirmyn. Tikimasi, kad iki rug 
sėjo pirmo darbas bus užbaig
tas.

X Parapijonys uoliai ren
giasi prie dviejų piknikų. Pir
mas bus liepos 12 d. Vytau
to parke, o antras liepos 26 
d. Birutės (Černausko) darže. 
Parapijos komitetai pasidali
no darbais. Esant geram orui, 
viskas pavyks.

X Pusmetinis parapijos su
sirinkimas bus liepos 3, tuoj 
po vakarinių pamaldų. Visi 
parapijonys kviečiami būti.

X Apaštalystės Maldos ir 
Tretininkų dr-jos turės pikni
kų Mųrąuette Parke, liepos 5 
d. Visus kviečia dalyvauti.

Rap.

T0WN OF LAKE ŽINELĖS
Labd. Sųjungos 1 kuopa 

rengia išvaižaavimų nedėlioję 
Liepos (July) 5 d., 1931 m.,

I Marąuette Parke. Visi nuošir- 
jdžiai kviečiami atsilankyti.

Nekalto Prasidėjimo Pane
lės Švenčiausios Mergaičių So 

Įdalicija rengia “Bunco Par- 
ty”, Liepos (July) 7 d., 1931 
m., Šv. Kryžiaus parapijos sa
lėje, 7 vai. vak. Pelnas skiria
mas įrengimui “Club Room”. 
Visi kviečiami atsilankyti ir 
padėti mergaitėms atsiekti jų 
tikslų. Narės prašomos atnešti 
dovanų.

Rūta.

BUNCO P ARTY GERAI PA
VYKO.

Town of Lake. — Birželio 
30 d. vakare, biznierių Pau
kščių namuose 4530 S. Hono- 
re St. buvo “bunco party” 
Kaišedorių katedros naudai.

Svečių prisirinko pilnas na
mas ir visi linksmus lošė' 
kauliukais bei šnekučiavos.

Susirinkusiųjų tarpe buvo

mi vykti tiesiog į North Si
de, Ashland and Noith Avė. i kęs į J. F. Budrik, Ine. krau- 

Nepamirškite visi Turite būtiituvę. Tat nepatingėkit pasi- 
North Sidėj vėliausiai 9:45 m. Įgauti. tokį krentantį lapelį iš 

nes visi išvyksime lygiai 10 (aeroplano.
vai. ryto. i Komisija.

Bridgeport. — Šv. Petronė
lės dr-jos susirinkimas įvyks 
pirmadieny liepos 6 d. 7:30 į 
vai. vak. Šv. Jurgio par. sa
lėj. Narės malonėkite susirink
ti ir užsimokėti' savo duokles
šiame susirinkime.

Valdyba.

Pakvietimas
tiems, kurie ieško saugumo 

■ savo sutaųpoms
VIENAS iš svarbiausių klausimų publikos mintyje y- 

ra: “Kur aš galiu depozituoti savo pinigus su abso
liučių saugumu?” Atsakymas yra — Peoples National 
Banke, 47th Street ir Asrland Avenue.

Šis bankas, suorganizuotas dvidešimt septyni metai at
gal, dabar yra ŠEŠTAS DIDŽIAUSIAS TAUPIMO BAN
KAS CHICAGOJE ir jo konservatyvis nusistatymas visą 
šį laikotarpį laimėjo pasitikėjimą 50,000 depozitorių. Tu
rėdami užtektiną turtą, kompetentišką ir patyrusią vado
vystę, mes pasiūlome neabejotiną apsaugą dėl jūsų su- 
taupų.

Jeigu jus ieškote stiprių bankinių ryšių, mes kviečiame 
jus atidaryti sąskaitą šiame banke: Depozitai padaryti 
prieš ar liepos 15 d. neš nuošimčius nuo liepos 1 d.

0Jungtinių Valstijų valdžia de- 
pozituoja šiame banke savo 
specialius fondus.

buojasi, kad kuodaugiausiai 
surinkus aukų Kaišedorių ka
tedrai.

Šios pramogėlės pasiseki
mui daug pasidarbavo pp. 
Paukštienė, Kazenienė, Na-

čia viešpatavo kaitros. Bet 
kaitrų neatbojo, nes vėdinosi 
Michigano ežere. Tos maudy
nės labai patiko — vanduo ty
ras, pakrantės švarios ir ly
gios, nepavojinga ne tik di-

vickienė, Lukošienė, Ugin-1 deliems, o ir vaikams. Lankė-
čienė ir Pleižienė.

Pramogai pasibaigus visi 
linksmus grįžo į namus.

Rap.

IŠ BOSTONO CHICAGON.

Šiomis dienomis pas savo 
pažįstamus chicagiečius vieši 
bostonietis Juozas Meškaus-

si “Draugo” ofise, vienuoly
ne, ligoninėj. Stebino jį tas, 
kad Chicagos lietuviai savo 

i kolonijose tirštai apsigyvenę, 
kad daugybė lietuvių biznie
rių yra ir kad Chicagos lietu
viai priimnus, vaišingi ir ge
rai gyvena.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Peoples Furniture Co.
SEKLYČIOM SETŲ IŠDIRBĖJAI

Didžiausi Lietuviai Rakandų ir Radio Krau
tuvininkai ir Wholesalininkai Chicagoje 

SKELBIA DIDJ

STAKO SUMAŽINIMO

Išpardavimą
ANT

'Peoples J^ational Bank
and ^Jrust Comfany

of Chicago
47TH STREET AND ASHLAND AVENUB

NARYS FEDERAL RESERVE SYSTEM 
Regnliaris Narys

CHICAGO CLEAR1NG HOUSE ASSOCIATION

A|A
ANTANAS BARTKUS

Mirė Liepos 1 d., 1931 m., 9:15 vai. vak., 48 metų 
amžiaus. 'Kilo iš Šiaulių apskričio, Vaiguvos parap., 
Kilonių kaimo. Amerikoje išgyveno 25 metus.

Paliko dideliame nuliūdime seserį Ludovikų Ber
notienę, sesers dukterį Jadvygą Čepulienę ir žentų 
Jonų Čepulį, sesers sūnij Boleslovų, marčių Marga- 
retų Vasiliauskienę, pusbrolį Jonų Bartkų ir gimines, 
o Lietuvoj dvi seseri; Teklę Kundrotienę ir Teodorų 
Resgienę, brolį Pranciškų.

Kūnas pašarvotas 4542 So. Wood St. Laidotuvės 
įvyks Panedėly, Liepos 6 d., iš namų 8 vai. bus at
lydėtas į Šv. Kryžiaus parap. bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: Sesuo, Sesers, Duktė, Žentas, Sesers Sū
nus, Marti ir Giminės. •

Laidotuvėms patarnauja graborius Eudeikis. Te
lefonas Yards 1741.

SEKLYČIOMS SETU
. % 4k • • •

Uždarbiai užmiršta—didžiausi bargenai

Štai keletas pavyzdžių:

KLAIPĖDON

SKANDINAVŲ—AMERIKOS LINIJA
ATLANKYKIME LIETUVĄ 

Remkime Savo TJostą — KlatpAd*
Kam baladotis po gretimus kraAtus, kuomet' dėl lietuvių yra 
palaikomas nuolatiniu susisiekimas New York — Kopenhaga 
— Klaipėda

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursijas 
Rengia

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

SCANDINAVIAN—AMERICAN LINE
Visos pastangos bus palvęstos padaryt kellonp atmintina Ir pllng 

Įvairumų ir malonumų dėl tų kurte dalyvaus ekskursijoje. 
Reikaauklte Nuo Savo Agento Laivakortės ant 

Lietuvos Paltų Valdybos Kontragento Paltui Vaitoti 
37 Whltehall Street, New York City

S4S Waalitngton St., Boston. Maae ISO La Raila St, Chicago, TU. 
St. Antoine St, Mnnpeal, Qoo., Oanada.

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

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

spalvų, tik .............. A . . . .

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

$45.00

$04.00
40

$00.50
LENGVUS IŠMOKĖJIMUS SUTEIKIA VISIEMS

eirr-as ascmcs av< c«* rknmono st

4177-83 Archer Avė.
Cor. Richmond St. 

Lafayette 3171

2SM-4O W. •S’* ST. * MASLCWOOO AVB

2536-40 W. 63rd St.
Cor. Maplewood Avė. 

Hemlock 8400
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CHICAGOJE
IS DIEVO AP VE IŽDO S 

PARAPIJOS.
Draugija &v. Jono Evange

listo vyrų ir moterų laikė 
priešpusmetinj susirinkimų 
birželio 28 d., parap. mokyk
los kambary.

Susirinkimų atidarė pirm. 
J. Blankus malda. Nutarimus 
išpraeito susirinkimo pers
kaitė rast. J. Grisius.

Ligonių dr-ja turi: Ivanaus- 
kj jau 21 savaitė kaip serga;

turi nulaužtų kojų; L. Norkų 
kuris ilgų laikų sirgo ir kaip
“užsimaldavo” nebuvo ge

ram stovyje, t. y. pasilikęs 
su mokesčiais. Kadangi per 
ilgų laikų jis priklausė prie 
draugijos, tat iš pasigailėjimo 
nutarta paaukoti iš išvažiavi- 
įho pelno. Išvažiavimas įvyks 
liepos 5 d. J. Sakalausko dar
že, ant 82 ir Keau avė.

Gerb. nariai nepamirškite 
atsilankyt ir paremti narį.

Rašt. pranešė, kad mirė mū

sų narys p. J. Miškevičia bir
želio mėu. Pirm. paprašė visų 
atsistoti ir sukalbėti maldų 
už velionio sielų.

pranešimas.

North Side. — Kaip jau
; visiems žinoma, rytoj įvyksta TeJ. Ca.naJ <784 

Velionis per ilgų laikų pri-, Vyčių Diena. Apie 9 vai. ry-' 
klausė prie draugijos. Viekas,' to prie mūsų batžnyČios ren
kas priklausė iš iždo atmokė
ta. Dabar narių pareiga sumo
kėti po $1.

Pusmetinis knygų patikri
nimas paliktas metiniam pa
tikrinimui.

J. Blankus.

IŠVYKO LIETUVON.

DAKTARAI:

A. T A.
JUOZAPAS ELVIKIS

mirė birželio 29 d.. 11:54 vai. 
vak., 1931 m., sulaukęs 38 mė
ty wn žalus, si męs Tauragės 
apskr. Ir par., Trakiniškių kai
ne.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Oną, dvi dukterį Lucil- 
le ir gylvia, 2 švogerius, Vin
centą ir Zofija Doveikius ir 
Vincentą Janutį, gimines Bar- 
tušius, Vaičius, Rimkus ir 8tu- 
purlenę ir gimines Amerike. 
Lietuvoje brolį, seserį ir gi
mines.

.Kūnas pašarvotas randasi 
Masalskio koplyčioj, 3387 Ąu- 
bdrh Avė. Laidotuvės įvyks 
šežtadeinį liepos 4 d., T: <5
vai. iš ryto iš koplyčios į i8v. 
Jurgio par. bažnyčią, kur bus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi giminės, draugai ir pa- 
žįstfšmt esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse.

Nubudę:
Moteris, Dukteres, švogeriai 

ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grab. 

A. Masalskis, Tel. Blvd. 4139

KOTRINA EVALJISNĖ
pairė birželio 30, 1931 m. 8:20 
vai. vak. 61 metų amžiaus. 
Kilo iš Panevėžio Apskričio, 
Vabalninku Parap. Žilių Kai
mo.

Paliko dideliame nubudime 
4 dukteris Konstanciją, Ambro- 
zienę, Viktoriją Grakulskienę, 
Oną Gerybienę ir Emiliją Sch- 
neider, vieną sūnų Antaną ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 7104 So. 
Emerald Avė. Tel. Vlnc. 3147.' 
Laidotuvės įvyks subatoj, lie
pos 4. Iš namų 8 vai. bus at
lydėta į šv. Jurgio bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų! bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nubudę:
Dukterys, Simus, Marti, Žentai 

Ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Radžius Vlctory 4088

Plačiai žinomas Jonas Vil
kinius, Western & Southern 
Life Insurance Co. superinten
dento asistentas išvyko Lie
tuvon liepos 1 d. Per atlantikųi 
plauks Skandinavijos laivu 
Erederick VIII. Jo tėviškė y- 
ra po lenkais Valkininkų par., 
bet pirmiausia vyksta į Ne
priklausomų Lietuvų, o vė
liau keliaus į Vilniju. Kelio
nės reikalus aprūpino V. M. 
Stulpinas, 3255 So. Halsted 
St.

kasi iš visos Chicagos Vyčiai 
ir visi lietuviai su automobi
liais ir busais. Iš čia 10 vai. 
prasidės paroda į Waukeganų, 
kur bus įvairus programas 
Marinas parke.

Todėl aš, kaipo komisijos 
narys, mūsų kolonijoje, kvie
čiu visus northsidiečius, kurie 
esate užsiregistravę važiuoti 
su savo automobiliais, atva
žiuoti prie bažnyčios ne vė
liau, kaip 9:30 ryto, kad tin
kamai susitvarkius. Taipgi 
kurie važiuosite, bet da ne
turite vietos, ateikite irgi

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS
Gydo stalgias tr chroniškas Ilgas 

▼yru, moterų ir vaikų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų lkl S vai. vakaro. 

Nedėliotais Ir seredomls tik 
iškalno susitarus 

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

CHICAGO

Telefonas Grovehill 12(1

OR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 —► 13 vai. ryto. Nuo 1 vaL—
4 Ir 8:30 lkl 8 vai. vakare. 

Seredomls nuo 8 — 12 vai. ryto
Nedėliomls pagal lutartj.

DR. J. J. KūWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 3858 8o. Leavitt Bt. 

Tel. Canal 1388
Valandos 1-4 po pietų Ir 7-8 ▼. ▼. 

Nedėboj pagal susitarimą

RADIO VALANDA.

Sekmadienyj, liepos 5 die
nų iš radio stoties WCFL nuo 
1 iki 2 vai. po pietų bus gra-

Ofiso Tel. Vlctory <893 

Rezidencijos Tol. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3102 S. HALSTED ST.
Kumpas 31 Street

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

Tel. Lafayette 8793

DR. A. J. JAVŪIŠ
▼*!.: 2 lkl < po pietų, 7 Iki J vak

Office: 4459 S. California Avė
Nedalioje pagal sutarti.

aJa

, žus radio programas, kurį 
tuo pačiu laiku .r galėsite nu- du08 Budrfko krautuvS. Pro. 
\ažauoti busu, kuris kainuos t !grame išgirsite gražų dainavt-
abi pusi tik $1.35.

Visų maloniai lauksime.
Komisijos narys.

GARSINRITĖS “DRAUGE’

mų p. Kasto Sabonio, kuris' 
daug sykiu yra linksminęs 
klausytojus per rajio. P. J. 
Sauris grieš vargonais gra
žias lietuvių melodijas.

K. K.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREE0 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

SVARBI ŽINUTE

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

rurgas perkėlė savo ofisus į EnglewR0e08d f*0”*

KAZIMIERAS MICKELIŪNAS
Su šiuo pasauliu persiskyrė Lietuvoje, Šiaulių ap., 

Stačiūnų parųp., Dargužiu k., Birželio 16 d., 1931. 
Jo moteris Veronika buvo mirus Balandžio 14, 1931.

Lietuvoj velionis paliko liūdinčius 5 sūnus-ūkinin- 
kus; Vladų, Izidorių ir Antanų, karininkų Vincų, 
kariškoj mokykloj instruktorių ir Jonų, Šilutėj, Klai
pėdos krašte valstybinio banko kasierių, dvi dukteri 
Teklę ir Kastancdjų, taip gi marčias, žentų, anūkus 
ir gimines, o Amerikoj dukterį Julių Pumputienę, 
žentų Pranų Pumputį, sūnų Juozų, marčių Elenų ir 
anūkus.

Už a. a- Kazimiero ir Veronikos sielas pamaldos 
įvyks Gimimo Panelės Šv. par. bažnyčioj Seredoj, 
Liepos 8 d., 8.15 vai. ryto.

Visus draugus, gimines ir pažystamus kviečiame 
pagal išgalės atsilankyti į tas pamaldas ir pasimelsti 
kad Gailestingasis Dievas suteiktų a. a. Kazimiero 
ir Veronikos sieloms amžinųjų laimę.

Nuliūdę Sūnus, Duktė, Marti ir Žentas.

DOMINIKAS
SZERNIUS

mirė liepos 2, 1931 m. 2 vai. 
ryto. 45 metų amžiaus. Kilo iš 
Lietuvos.

Paliko dideliame nubudime 
dvi dukterį Bronislavą ir Vale
riją. pusbrolį Povilą Šlajų ir 
gp.nihea o Lietuvoj brolį ir 
seserį.

Kūnas pašarvotas 5121 So. 
Justine St. Laidotuvės įvyks su
batoj liepos 4. Iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas į šv. Kryžiaus 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. 
Po jpantaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę:
Dukterys, Pusbrolis ir Giminės

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Tel. Yards 1741

PRANCIŠKUS
MIKNEVIČIA

mirė liepos 1, 1981 rrf. 2 vai. 
po pietų, 50 metų agržiaus. Ki
lo iš Raseinių Apskričio ir m. 
Amerikoje išgyveno 28 metų.

Paliko dideliame nuliudlme 
pusbrolį Raymondą Einiantavi- 
čių ir gimines. Buvo narys Sus. 
L. R. K. Am. 181 kp., Lietuvių 
Tautiškos dr-stės ir Karaliaus 
J agi etos.

Kūnas pašarvotas 2 34 W. 46 
St. laidotuvės įvyks panedėly. 
liepos 6 d. Iš namų 8 vai. bus 
atlydėtas į Šv. Kryžiaus par. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už, velionio sielą. 
Po patnaldų bus nulydėtas į 
iv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę:
Pusbrolis Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis. Tel. Yards 1741

METINĖS Sl/KAKTUVĖS

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 8000

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

6558 SO. HALSTED STREET 
Vai. 3-4 Ir 7-9 vai. vakare

GRABORIAI:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET GRAB ORIUS

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju goriausia 
Ir pigiau negu Uiti 
tedel, kad prlklau. 
sau prie prabų 14- 
dlrbyetės.

OFISAS
443 W«t 13 Street 
Telef. Canal 4174 
SKYRIUS: 8238 8. 
Halsted Street. Tel. 
Vlotory 4093

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų ulląlkymul 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Aubum Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

O 898
4603 So. Marshfield Avenue

TeL Boulevard 9377

A, PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. TaJmani Avė. 
TeL Virginla 1290

Vanta HM

, Chicago, Hl.

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplgtausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 3615 arba 3518

2314 W. 23rd PI., Chicago
SKYRIUS

1439 S. 49 Court, Cicero, BĮ.
Tel. Cicero 5937

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS 3R

BALSAMUOTOJAS
Turiu flfutoųiobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

Tel. Hemlock 8700
Rea. TeL Prospect 0419

DR. D. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 1166 South Kedzle
Rez. 6622 8. Wihpple 

VaL 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket

OFI8AI:
4981 — 14 St 2934 Washlngton 
19-13. 3-4. 7-9 13-3, 4-8, Blvd.
Tel. Cicero 643 Tel. Kedzle 2450-3481

DR. S. A. DO Wl AT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Rezidencija 

4739 We« 12 PI 
Tel. Clcreo 3888

Nedėliomls
Susltarua

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

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Tat Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

S. M. SKUDAS
LIETUTIS GRABORICS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 8TREET

TeL Rooeevalt 7683

I. J. Z O L P
GRABOMIUH IR IJUDOTUVIŲ 

VKDftJĄB
1650 W«at 46tM St

48tfe Iv Paulina 
TaL BauKvhrd 6394 - 1411

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausią slrnpatt*- 
kal. wanda<lat. gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai. .era.

A. A.
KOTRINA SOKIENĖ
Be laiko, vos sulaukusi 35 

pietų amžiaus, mirė liepos 2, 
aĄ930 if . ppjiKi*, budinčius vyrą,

sūnų. miktcrj ir gimines.
Liūdnas sukaktuveR minėda

mi užprašėme šv. mišias už a. 
a. Kotrlnos sielą ir (vyks liepos 
4. 1931 Gimimo Panelės Šv.
par. bažnyčioj. 7 vai. ryte.

Visus gimines ir pažįstamus 
nuoširdžiai kviečiame dalyvau
ti šiose pamaldose Ir pasimels
ti kad Gerasis Dievulis suteiktų 
jai amžinąjį atilsį.

Nubudusi:
Šokų šeimyna.

A. L DAVIDONIS, M. D,
4910 SO. MICHIOAN AVENUE 

Tel. Kenwood il07
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryto:
, Nuo 6 lkl 8 valandai vakare 
Apart šventadienio ir ketvirtadienio

Ofiso TeL Vlctory 3(37
OL ir Rez. Tel. Hemlock 3374

DR. J. P. POŠKA >
OF. 1133 S. HALSTED 8TRETT 
REZ. <604 S. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 9-13 rytais: 7-9 vak. 3-ro Ot 
VaL: S-< po plet U tara. ir Subat 
3-4 vak. Šventadieniai* pagal sutarti

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT,

Phone Lafayette 9710

OR. F, S. SZYMGZAK
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

DENTIST AI

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Vai.: 11 ryto lkl 1 po pietų 

2 lkl 4 Ir 6 iki 8 v .v.
Nedėliomls nuo 10 iki 12

Telefonai dieną Ir naktį 
Virginla 0034

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd 8treet 
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 8223 
Rezidencija: 6628 So. Rlchmond Avė.

Tel. Repubbc 7868
Valandos 1 — t A 7 — 8 vai. vak. 

Nedėboj pagal sutarti

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšt}. Nulmu 
cataraotua Atitaisau trumpą regya- 
tę Ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atbukimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanda mažiau
sias klaidas.

Spectale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto lkl 8 va
kare. Nedėliomls puo II ryto lkl 13 
po platų.
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ 8U NAUJU IŠRADIMU
Daugėlų atsitikimų akys atitaisom 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Phone Boulevard 7042

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

Arti 47 Street

TeL Chmal <331

DR, G. I, BLOŽIS
DENTIHTA8

2201 WEST 22ūd STREET
(Kampas Leavltt Bt.)

Valandos Nuo t Iki 13 ryte 
nuo 1 lkl I vakare 

Beredoj pagal sutarti

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7691

Tel. Yards 1828

DR. G. SERNER

LIHTUV18 AKIŲ SPECIALISTAS

DR. A, P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vėl.: Nuo 10 ryto Iki 3 vakare

Tele. Cicero 1280 X-Ray

Ofisas ir Akinių Dirbtuul 
756 West 35th St 
Kampas Halsted Bt

Valandos: nuo. 10—4; nuo 6—8
Nedėliotai* t nuo 10 iki 12.

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: kasdien nuo 10 v. ryte lkl 9
vai. vakare

Nedėliomls tr Seredomls susitarus
4847 W. 14 ST. Cicero, UI.

TeL Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z, ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 6600 S. Arteslan Ava. 

Valandos 11 ryto iki 3 po pietų
6 iki 8:30 vakare

Rez. Tel. Mldway 5512

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue Ir 2 4-tas Street 
Telef. Wilmette 196 arba 

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

Ir Ketvergais vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 80. ASHLAND AVĖ
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
MVai. ryto nuo 10—12 nuo 

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėliomls 10 Iki 13

Telef. Midway 2880

DR, MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3399
VALANDO8:

Nuo 10 lkl 12 dieną 
Nuo 3 iki 3 po pietų 
Nuo 7 lkl 9 vakare 
Nedel. nuo 10 lkl 12 dieną
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a

K. of L. DflY
Lietuvos Vyčių Vakarinių 

Valstybių Diena
a - Rengia -

Lietuvos Vyčių Chicagos
iR t i

Wisconsin Apskričiai

MAZINAS PARKE
Waukegan, Illinois

LIEPOS (JULY) 4 DIENA 1931
ĮŽANGA VISIEMS - FREE
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“DRAUGO” SKAITYTOJAI,
"LAIVO" SKAITYTOJAI,

“LIETUVIŲ RADIO VALANDOS” KLAUSYTOJAI IR 
BERNAIČIŲ KOLEGIJOS RĖMĖJAI!

Visus Jus kviečiame j Pikniką, kuris įvyks Brolių Marijonų ūkyje 
4 DIENĄ LIEPOS — 4 of JULY. Pelnas nuo šio pikniko eina ber
naičių kolegijos palaikymui. Tenai mokosi nemaža ir neturtingi) tėvų 
vaikų. Padėkime jiems pasiekti garbingo kunigystės Tikslo, parem
dami jųjų Rėmėjų daromąsias pastangas — paremkime juos, atsilan
kydami i šį ruošiamų jų naudai pikniką.

METINIS PIKNIKAS
» •

BROLIŲ MARUONĮI ŪKYJE ĮVYKS

Liepos 4 ir 5
Visus nuoširdžiai kviečia — RENGĖJAI RĖMĖJAI.
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C H I C A G O J E SKENDIMO SEZONAS
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TEBESTATO NAMUS. susirinkimas įvyks antradie
ny, 7 d. liepos, 7:30 valandų 
vakare.

Marąuette Park. — Šv. Ka
zimiero Ak. Rem. -8 sk. laikys 
mėn. susirinkimą sekm. liepos

Nemunėlio upėje ties Veli- 
kionių dvaru, N. Radviliškio 
valsčiuj, maudydamasis nus
kendo Kačiulis Domas, 24 me
tų, paeinąs iš Vabalninko mie
stelio. Jo lavonas po penkių 
valandų ieškojimo surastas.

Ties Apytalaukio bažnyčia 
Nevėžyje, Kėdainių apskrity,

siraaudydama prigėrė 10 me 
tų amžiaus mergaitė..

LIKVIDAVO VEKSELIŲ 
“FABRIKĄ”

se skaitmenis ir pakeisdavo 
kitais.

Jutkauskas buvo areštuotas 
ir iki baigiant kvotą laikinai 
uždarytas j vietos valsčiaus 
daboklę. Rytojaus dieną apie 
3 vai. areštuotasis prašėsi sa
rgo, kad jį išleistų iš daboklės 
oran, vedamas pro šulinį. J. 
Šoko į jį galva žemyn, bet nu-

PROGRAMAS

Liet. ’ Vyčių Chicagos Aps
kritys ir visi svečiai važiuo
jantieji automobiliais ir bu- 
sais susigruopuoja paradui 
North Side (ant N. Paulina 
ir Wabansia Avė.) 9:30 ryto.

10 vai. išsijudina chicagie- 
čių paradas, vedamas 16-kos 
motorciklinių policmonų, Mil- 
waukee avė. iki Waukegan 
Road (Route 42 A) ir tuo 
keliu iki Waukegano.

Wisconsino Apskritys (She- 
boygan, Port W!ashington, 
Milwaukee, Racine suvaraiuoja 
Kenosha, Wis., prie lietuvių 
Šv. Petro parapijos 10 vai. 
ryto (Standard time) ir iš
važiuoja į Waukegan, III.

Abu Apskričiu suvažiuoja 
Waukeganan prie Lietuvių 

, Auditorijos (9 gatvė ir Lin
coln St.).

Waukegane bendras para
das prasidės 11:30 ryto (Day 
Light Saving time). Paradų 
per miestą veda Waukegano 
miesto majoras, State attor- 
ney, policijos viršininkas, p. 
A. J. Sutkus ir kiti lietuvių 
veikėjai.

Laike parado oru skraidys 
Vyčių orlaivis juodais spar
nais, raudonom su K of L

raidėm. Orlaivį matysime Chi- 
cagoj, Kenoshoj ir Waukega- 
ne.

12:30* prasideda mergaičių 
baseball žaidimas tarpe Chi
cagos ir Wisconsin’o. Laimė
jęs tymas gaus čempionato 
medalius.

2:30 vyrų baseball. Miesto 
majoras išmeta pirmų bolę. 

‘Laimėjęs tymas gaus čempio
nato medalius.

5:00 dainos, kalbos ir s v i 
kinimai. Bendras chorą.'* a)

5 d. parapijos salėj, 1 vai. po 
pietų. Visi nariai prašomi at- maudydamasis prigėrė 12 me-
silankyti.

Valdyba.
tų vaikas, Mikalauskas Sta
sys.

Šumskis Antanas, 21 metų

Šiomis dįenomis krim. poli
cija pas įtariamus vekselių 
klastuotojus Šmuilą ir Maksą 
Jutkauskus, gyv. Čekiškės mie
ste, darė kratą. Į sižudyti nepavyko, nes šuliny

t Kratos metu pas Šmuilą ta-( vandens buvo tik apie 1 metrą, 
rp kitko rastas skystimas, va- Iš šulinio jis buvo greitai iš- 
dinamas “Tintentod”, su ku- trauktas. Šokdamas J. kiek 
riuo jis išplaudavo vekseliuos susižeidė.

Marąuette Park. — Kontrak 
J torius Matas Zizas tebestato 
naujus namus šioje kolonijo
je. Dabar stato dviejų flatų 
1 namą prie 69 ir So. Washte- 
naw, prie 55 ir So. Fairfield 

'dviejų flatų namą, prie 70 ir 
Maplewood pradėtas keturių 
flatų narnąs, prie 70 ir So.
Maplewood avė. baigiami visi
darbai. Naujas savininkas dar Bridgeport _ Simono Dau am^^aus vyras» bemaudydamas
neisikraustė, o namas jau pil- , , , .’. . Raudondvario miškų urėdo pa‘ kanto draugija laikys pusme- , , . ...noje tvarkoje, apsodintas me- ....... , .. vaduotojo arki} Nevezio upė-d , tini susirinkimą sekmadieny, ■ . . . .
džiais ir puikia, atrodo. |jepos 5 J2 ya, arkll lr P“'8 P"-

P-nas Zizas varo platų real Chicagos Lietuviu Auditoriios 
estate biznį ir kodo.,.erių turi svet. ) u Kuršėnų valsčiuj Ramučių
iš Bridgeporto, Town of Lako. Nariai būtinai privalot daly alme’ besimaudydamas \en-

IŠVAŽIAVIMAS
* — Rengia —

Drrstė Ražancavos Panų Ir 
Moterų

LIEPOS-JULY 5,1931
18-tosios, Brighton Parko ir vauti, nes turime daug svar- ^°S uP®je» Pr^r« Papilės vai. NEOELIOIE

. .... 6 Strazdų km. gyventojas Ai-
bių ir naujų reikalų apsvars-p SHADY TREE INN,

jtyti. Taipgi sužinosite apie dr- *' Archer Rd., Willow Springs
‘ jos finansinį stovį, nes bus iš-- Kuršėnų miestelvie besi I Priešais O’Henry Park 
duota raportas iš pusės me-1 , , U . . 'J. ’ . ' Dvi mailes už Krane Ane.

" maudydamas taip pat Ventos Pasukti po kaire.
P K t st apėję, prigėrė Pleinauskas Bus geri Muzikantai.

' *’ nu ' ' ; Steponas, 30 metų aipžiaus Visus maloniai kviečia atsilan-
—— i vyras. įkvti ir turėti good time.

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo. Sau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių. 

4844 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

iš kitų miesto dalių.

DARBĄ GREIT VARO.

Gimimo Panelės Šv. parapi- 
jos klebonijos statymas greit 
varomas pirmyn. Mūras jau 
baigiamas. Kaip iš tolo, taip 
ir iš arti gražiai atrodo. Kon-

dainuoja Lietuvos, Amerikos'traktorius Gricius- kurs kl<” „ .. "j.
ir Vyčių himnus; b) fc.kega ’«»*»» ™P'- , ? "“V"
no majoro sveikinimas; e) nasi> kad ™kas kuogeriau- 1
W'isconsin’o Apskričio choro s'a ^edlJ*

ŽINIŲ-ŽINELĖS | Tauragės valsčiuj ties Gud- 
laukių kaimu, Jūros upėje be-

CICERIEČig ATIDAI

RENGĖJOS.

cio susirinkimas A.usros "V ar-' aš nupirkau Grant AVork aptiekę' Mažai šeimynai bus dykai, tik 
tų parapijos darže, ant nau- ??°. J_. MaI.akau9^.o> N°-.4847 w- už kūdikio pasaugojimą. Kad

Tel. Downers Grove 1395 
BENEDIKTAS MOTUZAS^ 
Ogden & Venard avės 

Downers Grove, III.
Turim gražią užeiga, užlai- 

kom skanių valgių ir gėrimų. 
Gražus daržas pasilsėt, vai-

BRIGHTON PARK karns palakstyt, arkliukai pa-
ISreadavimui dubeltavas ka- "xlln<it- T”rlm tounst camP' 

mbarys, tinka 4 asmenims, kur galima pernakvot. 
Priimsime vyrus <r merginas.

BAGDONAS BROS,
dainos; d) Chicagos Liet. Vy-i Kontraktorius Gricius da- -T -r JI” ~ !4th. st’..cl5ero.J11’ Es,u ?šėJ!s vyras dirbtų, o moteris namie furnitune & piano movino. v * . . , . „ i jai įrengtos platformos. Kaip tesnj apttekorystės mokslą, ir turiu 7 „„1 ,TQb
čių “Dainos ’ choras; f) Ben- bar pradėio statyti dideli ir i - . . , ,» - daug metų patyrimo toje profesijoje. lDutU- *yi1Px'į 1 '“i. vas., , , . ' , F J ' uiucų daržas, taip ir platforma VI- Turime didžiausi vaistų sandeli, re-i 4424 So. Frandsco Avė.
dro choro dainos. .gražų namą Dr. Yuškai. Tas siems iabai patiko' ir sakė, kad -p**™ p'^ti Gran‘

6:00 vyrų ir mergaičių lenk- namas turės tris ofisus, ke- taį patogiausia vieta susirin- receptus °iT Vdž^/^argumu“
lėtą krautuvių ir bus apie 20 įįmtlnig vasaros metu. į^Drf^jusų parinku m o.^Likysuf Am.
kambarių. Namas bus gražioj . Express Money Orderius, priimsiu

.•t-v'z-kn- f-.ii iai sazo Ir elektrlkos bllas. Renduoju ,AUTOMOBILIA I bankoa dėžės (safe vaulta) dėl bran- !
. gmenų pasidėjlmo. Taipgi užlaikau •

n____ . .visokių dalykų paalgrąžinimul ir
AUTOMOBILIŲ PIRKĘ- paslkveplnimul.

tynės; Virvės traukimas, Vė
liavos žaidimas ir t. t.

7:00 Old timer’ių tymų base 
bąli tarp Chicagos ir Wiscon- 
sino.

Visą dieną griež dvi orkes- 
tros, lietuviškai ir amerikoniš
kai.

vietoj prie 67 ir Artesian avė.

_____ 1-mos lubos.

R. ANDRELIUNAS
(Marąoetie Jewelry & 

Radio)

Local & Long Distance Removal

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Yards 8408

PRANEŠIMAI JAMS IR SAVININKAMS
Pirm pirkimo naujo karo. iirdingat ' 

Moterų p,ra®au atsilankyti ir pamatyti nau- 
* Jus 1931 NASH automobilius su vė-

Tpip-,1 nndtaikvtn vi 'Sąjungos 21 kuopos susirinki- llauslos mados automatiškais Jtai-
.jeiįU pasnaiKyių lietas, VI-1_____ ____________________ J.__: ,.______sytnals, sport Royal tekiniais Ir ki

ši suVažiuos
Lietuvių Auditorium. Ten bus 
muzikalia programas ir šo
kiai.

Town of Lake.

į Waukerrnno mas lvyks sekmadienį, liepos istobuiinimaif,, kokius tiktai 

itorinm. Ten bus!5 dien^ 1 valandą po pietų, ka?nLlrCnKt'

GRANI WORKS APTEKA
Juozas Keserauskas, Sav. 

4847 W. 14th St. Cicero, UI. į
f ' Tel. Cicero 39 I

Užlaikau visokių 
auksinių ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio. planų rolių, 
rekordų Ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos instru-

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A, ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.

2650 West 63rd St. Chicago Musil patarnavimas yra grei 
Telefonas hemlock 8380 Į tas, geras ir nebrangus.

Šv. Kryžiaus parapijos mo- BALZEKAS MOTOR SALES ĮVAIRUS KONTRAKTORIAI 
kyklos kambary. Visos sąjun-

IVAIRU8 PARDAVIMAI

Daugiau Negu Bankas
gietės prašomos susirinkti. 

Katros pasilikusios su mo
kesčiais, prašomos užsimokėti.

Valdyba.

4030 Archer Avenue
Lafayette 2082

Į. Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

Z

Dėlto, kad jis pagelbėjo išbu- 
davoti Chicago ir aplinkinius 
miestelius.

Jisai apsaugojo taupinius sa
vo depozitorių — investmentus 
savo rėmėjų ir pagelbėjo savo 
ko8tomeriams patapti sėkmin
gais.

KASPAR AMERICAN STATE
BANK« *

1900 Blue Island Avenue
Chicago, Illinois

WEST SIDĖS LIETUVIAI
įjei jūsų automobilius reika-

1 • A • J • A VI *A

M, ZIZAS
Namų Statymo Kontrak tori ua 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

Dėžų dirbtuvė- siuto malku 
34.S0 už vežimų.

Yards B05R

REAL ESTATE

po

Town of Lake. — šv. Ka- iauja pataisymo, tai atvežkite Telefonas Hemtnck bs2< 
zimiero Akademijos Rėmėjų'jį pas mus. Mes išanksto ga

lime pasakyti, kiek jums at-
Tel. Lafayette 3525

Stanley Paukšta
Grocery and Meat Market 
1530 S. HONORK STREET

Tel. Lafayette 5469
John Kincinas

FANCY GROCERY * MEAT 
MARKET

4530 S. HONORE STREET

seis. Geriausias darbas garan
tuotas. Kainos prieinamos.
Spešel&s — 5 gal. 100% Penu 
Oil 12.75.

BENNIE'S AUTO REPAIR 
SHOP

2444 West 22 Street 
RENNIE T. DIRŽIUS, Sav. 
Biznio Tel. Roosevelt 3365

Namų Tel. Cioero 6372

Telef. Republic «89«
I D. GRICIUS

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prieinamiausios.

2452 WEST 69th STREET

Phone Vlrglnla 20B4 /

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATTMO KONTRAK

TORIUS
4556 S. ROCKWELL ST.

Į ftapon Telef. 

Hemlock 2887

Namų Telef. 

Republic B888

'"Pil IKIKWICZ<t (o-
CONTRACTORS

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

Tel. Yards 8423

J, W, ZACHAREWICZ
REAL ESTATE 

Paskolos Ir Apdrauda
903 WEST 33 STREET

Phone Lafayette 5069
Chicago Meat Market

KAZ. BŪRAS, . Sav. 
1845 West 47th Street

Parsiduoda automobilius. 
Kaštavo $1,700, o parduosim 
už pusę kainos. Priežastis — 
vyro mirtis. Kreiptis

I ' 6014 So. Kėdzie Avė.

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Turiu parduot 2-rus morgi- 
čius $300 vertės. Duosiu dide
lę nuolaidą. Kreiptis

W. ŽONOAILA 
3630 So. Union Avė.

2-ros lubos ii? užpakalio

PINIGU SIUNTIMO IR 
LAIVAKORčIįJ 

AGENTŪRA
Nusiunčiame pinigus Lietu

von paštu { dvi savaites, tele
gramų { dvi ar tris dlonaa.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
| Lietuvg.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome {galiojimus Ir visus 

legallSkus dokumentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paskolas pirmų ir 
antrų morglClų.

Apdrairdilame nuo ugnies, 
taraado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoBlrdžlu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
Tel. Yards 4669

X




