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

i

8 DRAUGAS
The most influential

Lithuanian Daily in 
America.

No. 139 “Draugas”., 2334 So. Oakleų Avenue,
3c A C O P Y E

LITHUANIAN DAILY FRIEND
CHICAGO, ILLINOIS ŠEŠTADIENIS, BIRŽELIO (JUNE) 11 D., 1932 M. "

SNTEKED AS SECOND CLASS MATTER MARCH 31. 1816, AT CHICAUO. ILLINOIS UNDER THE ACACT OF MARCH !, 1378
3c A C O P Y METAI-VOL. XVII

Telefonas: Roosevelt 7790

Katalikų kunigas aukojo 5,000 dolerių karo veteranams

50 METŲ SUKAKTUVES ;
VATIKANAS REIKALAUJA ATLYGINI

MO 02 SUDEGINTAS 0A2NYCIAS 
ISPANIJOJE

Vokietijos junkeriai pasiryžę 

keisti konstituciją

Valstybės protestuoja prieš Čili raudonuosius. 
Kesintasi prieš Kubos prezidentą. Wa.shing- 
tone iš karo veteranų tarpo pašalinami ko
munistai

KATALIKŲ KUNIGO AUKA VATIKANAS REIKALAUJA 
KARO VETERANAMS ATLYGINIMO

AVASHINGTON, birž. 11. i MADRIDAS, birž. 11.
— Mažosios Gėlelės radijo gų- Šventasis Sostas per savo^at- 
jungos vadas, įžymus per ra- riovą Ispanijoj iš ispanų vy-' 
diją kalbėtojas kun. Ch. E. riausybės reikalauja atlygini-’

SHH
,'■■■ ",

----
' ■■

Los Angeles’e, Gal., liepos mėn. 30 d. prasidės taip va
dinama Olympijada — tarptautinės žaismės. Mrs. E. T. 
Sinith rodo j pastatytų toms žaismėms žibintuvų, kurs per 16 
dienų ir naktų (visu žaismių metu) nuolat savo liepsna nu
švies apylinkes.

11 KARDINOLU DALY
VAUS KONGRESE

PRIEŠ PRIVALOMAS 
ATOSTOGAS

KOVOJA PRIEŠ ALAUS 
BUTUS

Be daugybės slaptų smuk
lių miestuose (ir ChJcagoje) 
veikia taip vadinami alaus bu
tai (beer flats), kur parduo
dami svaigalai. Viskas buvo 
gerai, kada smuklėse ir butuo
se pardavinėti tik vieni svai
gieji gerymai. Bet pastaruoju 
laiku vienur ir kitur įvedami 
dar veltui arba visai pigiai 
įvairios rūšies užkandžiai. Va
lgykloms daroma skriauda ir

NEW YORK, birž. 10. — nešta per Columbia radijo ti- 
Ateinantį sekmadienį Šven- nklą ir visam krašte bus gir- 
čiausiojo V. Jėzaus Vardo dr- dima. Tas įvyks nuo 6:30 ligi 
gija po iškilmingųjų bažnyti-Į 7:00 vakare (rytų standardi- 
nių pamaldi) turės manifesta-' nis laikas). . '
ciją Central parke. Ši mani-. Švenčiausiojo Vardo drau- 
festacija bus sąryšyje su su-1 gijos pirmoji kuopa buvo įku- 
puolančiomis šiemet šios or- rta Šv. Vincento Ferrero pa- 
ganizacijos 50 metų gyvavi- i rapijoje, šiame mieste’, 1882 
ino sukaktuvėmi^. į m. Po to ir kitose parapijose

Pranešta, kad į parkų su-' suorganizuotos kuopos. Pas- 
vyks daugiau kaip 50,000 šios kiau tos kuopos sudarė unijų,

v. ..... ... . .organizacijos narių. Tvvks prakuri veikiai praplito po visašių savininkai -jau kelia vie-1, m , ,, ,x_ _______ kalbos. Tarp kalbėtojų bus ir kraštų.
'Jo Eminencija kardinolas Ha-! Šiandien Švenč. Vardo drau 
' ves, New Yorko arkivyskupas.! gija turi daugiau kaip 2 mili- 
Kardinolo prakalba bus pra- jonus narių.

šuosius protestus.

NUSISKUNDIMAI DEL 
DIDELIŲ MOKESČIŲ

Apygardos teismo klerkui j- 
duotas nusiskundimas su 28,- 
000 nekilojamų savasčių savi
ninkų parašais. Pranešta, kad 
tas daroma visų Cook’o aps-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

LIETUVOJ SUDEGE 135 torų siurblių 72, garinių siur-

Coughlin’as iš Detroito, Mich., nio už sudegintas bažnyčias ir: ; OMTXTnmnv u-* m
aukojo 5,000 doleri, jsigr- vienuolynus. | 1)1 'BU.\Ab, Airija, birz. WA8HIWK)N, birz. I. kr!ti„ aa™i„kų Tardn.
.i maisto čia suvvkusiems tuk-1 Oriuvus monarchijai, Ispa- 10-.- kad tarpiau- - Andai senato komi etas nu-1 Nu,i8k„nd.iama dė,

' nijoj radikalai sudegino anie K»ehanst,n,am kongre sprendė sumažinti atlygiu,m,
50 hažnyfii, ir vienuolynų. Va-“ .«• U kardinolu, 10 nuos.. ws,em, ynausybes ReikalaDjama, kad w.

stančiams karo veteranų.

Kun. Coughlin’as pageidau- t5kanas \rf tai baltina Ispam- aPie 37 arkivyskupai, 120 vys- tarnautojams ir darbininką-
ja, kad karo veteranai nė ko
kiu būdu nepasiduotų jokiai 
kurstomai propagandai.

vvashNgtonas biio
EPIDEMIJOS

ivacutvutom v * m' SANTIAGO, Čili, birž. 11. 
\\ASHINGTON, birz. 10. - , ,.
,r. , .. , . . — Svetimų valstvbrų atstovai

— Miesto apvhnkese turi sto- ... , , .
,, • . įdavė protestus raudonųjų so-

vvklas apie 8,000 karo vetera
nų, atvykusių į sostinę reika
lauti bonusų išmokėjimo. Sto
vyklose dideli nešvarumai.
Miesto gyventojai bijo gali
mos iškilti epidemijos.

jos vvriausvbę. Reikalaujama kuPlJ ir 12 abatų. ms‘
u ‘ *• PhoeniY’o parke altorius jau Prez. Hoover ig tam pasi-atlvgmimo suma nežinoma. I imiRt-anunu. jnu « r

____________ parengtas. 'Tarp šalinių alto- priešino. Jis pasiūlė, kad kie-
VAI STYBHJ PROTESTAS r’ans kolonadų yra parengti kvienam tarnautojui ir darbi-
PRIEŠ RAUDONUOSIUS kardinolams ir vyskupams so- ninkui būtų pripažintos priva-i 

, lomos atostogos per mėnesį be 
atlyginimo.

smas išduotų “injunction” 
prieš šių mokesčių rinkimų.

RESPUBLIKONIŲ NUSI
STATYMAS

MILIJONAI LITŲ

Per 50 meto visa Lietuva 
Išdegs

BHS KEIČIAMA VOKIE
TIJOS KONSTITUCIJA

BERLYNAS, birž. 10. — 
Naujos vokiečių vyriausybės 
vidaus reikalu ministeris ba
ronas von Gavi reichstaguia 
ronas von Gavi reichsratui 
(tautinei tarybai) pranešė,

, bliu 4, rankinių siurblių 428, 
i žarnų motorams su viršum 50
' klm.i

Nuo 1918 iki 1932 m. prieš
gaisrinei apsaugai išleista a-

Nuo 1918 m. iki 1932 m. 
pradžios gaisrai Lietuvoje pa- 
darę 135 milijonus litų nuos- 

: tolių: kaimuose 57,2 nuoš., mie , 
stuose apskričių teisėmis 19,2 

i nuoš., miesteliuose 10,8 nuoš.1 
ir dvaruose 7,8 nuoš.

pie 10 mil. lt.

GIRIA “PARAMOS” 
DUONĄ

Bolonios parodoje (Italijo-

Respublikonų partijos krač-; N„ostolių kaimui"te„ka 41 ^tvtoTZnn 7TT” T" 
to suvažiaviman Į Chicagų at- « m;„cfnn,o ai « - Aatitoji duona turi be galo

Senatas tų pravedė. Bet že-; vyksta ir daug moterų Šios m ‘ F - v • U°‘S didelį Pasisekimą. Parodos la-PAŠALINA KOMUNISTUS megllicji rflmai atmetė. šie ^pubHkont pasTryžusios at- _ ^--lojama. nkytojai, gavę paragauti

štai

K VETERANU TARPO

cialistų “vyriausybei” dėl in
dėlių bankuose užgrobimo.
Vietos bankuose vra ne ma- 7s ^vykusiųjų čia reika- 
žai ir svetimų valstybių pini- lanti bo>mlsl> karo veteranų ta
igi), kuriais raudonieji norėtų rpo P°^rija pašalina visus ko-
pasinaudoti.

KESINTASI PRIEŠ 
MACHADO

mai stovi už 11 nuoš. atlygi-, kakliai stovėti už nrezidento ^'ad to^’u ^niPu de^dama ' keletu gramų, negalį atsigar- 
AVASHINGTON, birž. 11. ninlo mažinim,. ™ į ^nsU ,KiW>«

munistus, kurie neturi karo 
tarnybos eertifikatų. Šiems ko-

SUIMTI KUBOS SU
KILĖLIU VADAI

HAVANA, Kuba, birž. 10

HAVANA, Kuba, birž. 11.
Į— Policija suėmė tris jaunus 
kubiečius, kurie kėsinosi bo 
mbomis nužudyti prezid'entą 

! Machado.
Jaunuoliai su bombomis su-

munistams liepta apleisti so- _ js Tampa, Fla., praneša,
s^n?- Į kad J. Valstybių pakraščių

Tuo būdu norima veteranus sargyba Floridos pakraščiuo-
apsaugoti nuo raudonosios pro se sulaikė iš Hondūras plau- Į 
pagandos. kiantį kubiečių laivų “ >

-------------------- JT M
Sargyba laive rado daug gi-

'HnLis vrn- “Purins Hoover’i , - v“,. & ffaisnj gegužes prašo atsiųsti daugiau parda-naisis yra. ronas noover i, biržeho mėn tarp io_j4 va_ . ... . k
mes esame čia!” , i • . vmęjimui.i m . f ame čia. landų; mažiausia gaisrų rugp.,

Šiuo obalsiu vaduodamos jos ir rūgs. mėn. Per metus vi- Labai gerai apie jų laikraš- 
laikysis sausojo prezidento dutiniškai išeina apie 1000 gai- šiuose atsiliepiama, 
nusistatymo.

POLICIJA TURI DARBO

srų; miškų per metus išdega 
apie 1.500 ha.

Per visus gaisrus nuo 1918 
m. ligi šiolei sudegė 120 žmo-

NUSIŽUDĖ MRS. MOR- 
R0W TARNAITE

NEW YORK, birž. 11. —’

NEGALI SUSITAIKINTI

„ Respublikonų į Cliicagų su- nių ir 270 žmonių sužeista. o v , .
F| plūdimas labai didelis. Kele-! Dabar per metus vidutinis- ‘ SU & ??° 0

tas šimtų policmonų skirta sau j kai sudega 900 gyvulių, 1200 1 ia P^K1-0 lmu Įr nuzu y-
____  _____ ar. ,niu policija tardė Lindbergh’oi ..... ...... „»UK K- stadij kur j k9 su. pauksfių, i, 65,000 cento.,1™ lAndbergh

irklų ,r amunicijos,r vinųKu- * ......
. ________________ ______ T/1NDONAS, birž. 11. - i W i-evoUncijoninlių vartų fita- važiavimas. Policijos •virfinin-

7, 5 ,ft’laikvti tilo metu. kada prez:- ^’a flb;yko Airijos vyriausy. J,-. Sj. vadai vyko j Kubos ^"S P°licija su res-
i hės nrezidentns de Vnlorn ir publikonais svečiais manda-

kad jis pats y
monarchistas ir kad Vokieti-< ^Pn|as gatvėn. Pre7-identas de Valera Ir
jai valdžios forma atitinka-1 Kada n j(i tR. prraiden,ni tarėsi su ministeriu pinuhiin-
nuausia yra monarchu,!,Ska I sw<toię8 kn MacDauald’u. Paskelbta,
forma. Bet Tmdraue pnpazi-, jannno1iui ranka kad ncCTlėtn nesusipratimų iS-
uo kad Šiandien vra dar per j.,. k1nl]s,.. nor.; lyginti.
anksti kalbėti apie monarcbi- . . v , ...... jote mane nužudyti!”jos grąžinimą. :! Visi trys paimti kalėjimai)

Be kitko jis pranešė, kad j ____________
nauja vyriausybė nusprendu
si keisti Vokietijos konstitu-1 
riją.

PASAULIO PARODAI

LEIS VAIKUS PLAKTI

LONDONAS, birž. 10. — 
Lordų rūmai pripažino nepri- 
auglių įstatymo projektui prie 
dq, Rulig kuriuo policija auto

JAPONŲ LAIMĖJIMAI

TOKTJO, birž. 11.

publikonai
giai apsieitų, visur ir visados 

Visi paimti į I ampa ir bus teiktų reikalingą patarnavimą 
traukiami tieson už J. V. neu- jr pagalbų,
tralumo peržengimą.

pažaro ir 30,000 centą, grfidų. IUO*T™' Mrs' Morrow- ,arnai- 
Dėl nežinomų priežasčių vai i V,olet« SharP- 26 m' amž-> 

srai sudaro 43,9 nuoš., perkil-! E"«lewood- N' J- T°™8 die'
110-12 nuoš., per ncatsar-:I,om,s * P°IWiai tur''i0 P“' 
gnmt) - 11 nuoš., padegimas lsakV". )• buvo tų dienų ir
_  g ą nuog ; vakarą, kada kūdikis pagrob-

Tai toks vaizdas gaisrų nuoJtas- Ji Prari> nuodl> ir žuvo-

AVASHINGTON, birž. 11. 
- IS Rygos praneša, kad te-

VYKSTA DIDELIS BIZNIS

WARTTTNGTON, birž. 11.
Krašto vyriausybė dalv-

Paskei Parulio paro- /T77*. Z™’“ “ T'i asKei , . . 1 , kad Latvijos komunistai

Naujų krašto mokesčių įsta- 
nai į J. Valstybių pasiuntiny-' tymas bus vykdomas šio bir
bęs namus per langą įmesta įeljo niėu. 21 d. Nedaug laiko 
raudonoji vėliava ir parašas, jjko Tad urmininkai ir kiti

stolių.
Kova su gaisrais eina taip: 

viso didž. Lietuvoj yra 290
ugniagesių komandų; vienai i —----------
komandai išeina 8,252 gyven- j GATVEKARIŲ DARBININ- 
tojai, 192 klm. KAI BALSAVO

Policija ieško kaž kokio Bri- 
nkert’o, kurį savažudė nuro
dė.

bti kad iapomi kariuomenė doip- Sp"ata* Pripažino tam T"” P^o- pirk]iai daro biznj. Kol| Viso g^nmnkų yra 15,779, ------------
DW’ . * 'lap >nŲ karn,omoT1r _____, , .v testuoja prieš amerikonus bu- nėra mokesčių, įvairios rūšies i žmonės; 2,637 gaisrininkų rė-, Chicagos gatvėkarių ir vir-žiemių Mnndžiūrijoj sutriuški- ^’ks^ni vieną milijoną dol. iš- 
no kinų generolo Ma’o armi- 
.14

delius. prekės, instrumentai, automo-| mėjai ir 13,140 ugniagesit*. šutinių geležinkelių unistai de
biliai, tepalas ir kitkas galva-1 Vienam ugniagesiui išeina-150 rbininkai vakar balsavo klau- 

gyventojų. simu, ar jie sutinka su atly-
TTgniagesių inventorius įkai- ginimo mažinimu. Jei nesutin- 

notas 5,031,333 lt; gaisro gesi- ka. tas reiškia streiką. Balsa- 
nimo priemonės įkainotos 2,-į rimų sėkmės šiandien bus ži- 

APYLIN- 374,956 lt nomos.

Nuo gegužės 22 iki 30 d. vi- trūkčiais perkama.
soj Lietuvoj skelbiama prieš- _ ___________

Susprogdinta bomba ties mė gaisrinė savaitė. Sudaryta 400
komitetų priešgaisrinei pro-1 ----------
pagundai varyti. Išleista 40,-' CHICAGO IR

SUSPROGDINTA BOMBA

KARIUOMENES IŠLAIDOS
VVASHTNGTON, birjL 10. sininko J. Knsper’o namaiR,

riznojama blogųjų vaiki) tva-----Senatas dauguma balsų pri- 3015 Cullerton gat. Policija
rkvmui panaudoti kūno baus- pažino 390 milijonų dolerių ieško poros įtariamųjų bombi- 
mę- ( ‘kariuomenės išlaidoms. * ninku.

ORO STOVIS

.000 egz. populiarios brošiūros,.KĖS. — Šiandien iš dalies, Įvairių auto mašinų gaisri
kaip kovoti su gaisrais. '‘debesuota; vėsiau. ninkai turi 36, benzininių mo- PLATINKITE “DRAUGĄ'
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“D R A U G A S”
i
Iftelna kasdien, liskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metame — ».00. Pu
sei Metų — 13.50. Trims Mėnesiams — >1.00,. Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams >7.00. Pusei Me- 
h| — >A00. Kopija ..OSo.

Bendradarbiam* Ir korespondentams raitų necrų- 
Bna. Jei nepraėoma tai padaryti ir nepristunėiama tam 
tikslui palto tankių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 11:00 sal.
■kelblmų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet

“DRAUGAS”
UTHUANIAN DAILY FRIEND

Publlsked Daily. Ezeept Bunda?. 
BUB8CRIPTION8: One Tear — >0.00. 81x Montbs

— >0.00. Tkree Montbs — >0.00. One Montb — 76 c, 
■urope — One Tear — >7.00. Blz Montbs — >4.64. I 
Ospy — .Me.

▲d verti ei ng ln “DRAUGAS” brings best resulta. 
Advertlalng rate* on applloatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI

LRKSA. SEIMO BELAUKIANT

Už poros savaičių, AVilkes Barre, Pa. 
mieste, įvyksta mūsų didžiausios organizaci
jos — LRKSA. seimas.

Tai yra svarbus įvykis mūsų visuome
nes gyvenime, nes ne kasmet Sus-mo seimai 
įvyksta.

Kiek atsimename, prieš 2 metus buvusis 
seimas Niagara Falls buvo triukšmingas. Sei- Į 
me iškilo tokie klausimai, kurie nustebino 
atstovus ir kurių svarstyti jie nebuvo pasi
rengę. Ir dėl to jie pasiliko neišspręsti ir 
tas neišėjo organizacijai į sveikatų. Poros 
metų bėgyje nematėme Sus-mo veikime jokio 
gyvumo nei iš centro valdybos, nei iš pačių 
kuopų pusės. Tarp kuopų ir centro nesijautė 
to stipraus ryšio, kuris reikalingas organi
zacijos plėtimui. Centras pasitenkino išimti
nai raštinės darbais, o kuopos džiaugėsi ga
lėjusios mokesčius iškolektuoti ir į centrų 
pasiųsti. Kitokio veikimo nesimatė. Jau ke
linti metai LRKSA. neturėjo jokio narių pri
rašinėjimo vajaus be ko šiais laikais sunku 
naujų narių į bet kokių organizacijų pritrau
kti. ' -

Nežiūrint tcf ir kitų trūkumų, klaidų ir 
neapsižiūrėjimų, rankų nuleisti nereikia- Šis 
seimas turėtų pašalinti visas kliūtis, kurios 
neleido organizacijai augti. Jau senai yra 
pageidaujama, kad Sus-me būtų atstatyta 
vienybė ir fraternalizmo dvasia tikra to žo
džio prasme. Nors kartų reiktų panaikinti 
tuščius ginčus ir užsimojimus vienų prieš 
kitus, nes toks reiškinys neina organizacijai 
į sveikatų. Tai galima bus padaryti tik tada, 
kada bus pašalinta priežastis, kuri tuos gin
čus ir nesutikimus pasėja.

Mums rodos, kad labai nesveika buvo 
Susivienijimui, kada dėl centro perkėlimo iš 
Brooklyn, N. Y. į AVilkes Barre, Pa., tarp 
kai kurių Pensylvanijos kuopų ir apskričių 
ir kitų valstybių kuopų ir apskričių suiro

visi tiltai, per kuriuos seniau susieidavo, su
sitardavo ir bendrai vienybėje dirbdavo. Jau 
laikas būtų tų centro perkėlimų ir visų jo 
istorijų pamiršti. Vilksbariečiai turi centrų 
ir tegu jį laiko. Nei Brooklynui, nei Chica- 
gai, nei Kitam kuriam iretuvių gyvenamam 
miestui nėra ko pavydėti ir ligi šiol dar py
kti, kad AVilkes Barre, Pa. apylinkės to cen
tro norėjo ir šiandien jį turi. Svarbu tiktai, 
kad tas centras būtų gyvas, kad jis veiktų, 
kad pasiektų visus Amerikos kampelius, kur 
tik lietuvių gyvenama, O tas labiausiai parei
na nuo seimo, nuo jo nutarimų ir valdybos, 
kokių jis prie organizacijos vairo pastato.

Svarstant seime LRKSA. reikalus ir nau
jus sumanymus, visi atstovai, 'nežiūrint ar 
jie iš Pensylvanijos, ar kur kitur, turi veikti 
susitarę. Tokio pat nusistatymo reikia laiky
tis ir centro valdybų renkant. Tuo būdu iš
nyktų nesusipratimai, sustiprėtų centro apa
ratas, atsigaivintų organizacijos veikimas.

Taigi, kas nepadaryta praėjusiuose sei
muose, tai reikia padalyti šių metų seime. 
Jei svarstant įvairius organizacijos reikalus, 
renkant centro valdybų bus vaduojamasi fra- 
ternalizmo dėsniais, bus daug padaryta ir 
LRKSA. užims mūsų visuomenėj tokių vie
tų, kuri jam priklauso.

Besirengiant į seimų, tas ir reikėtų tu
rėti galvoje.

APŽVALGA
IR JIE SUSIRŪPINO

suma ir dėl to jiems skaudu,
kad jie neguli prie tų pinigų
beprieiti. Ar jie tik neprisi-

i pažins padarę klaidų, perdaug
' įsikarščiuojant ir išeinant iš

, Į SLA.? Pagyvensim, pamaty- 
vadinamojo | •Bolševikai iš

tautiškojo Susivienijimo prieš ’ 
dvejus metus triukšmingai iš-j Bolševikų išėjimas iš Sus-mo 
ėjo. Bet vis dėlto SLA. reika-, socialistams. Nebe
lais “tebesirūpina.” Jų šiam-!8811* pavojaus iš bolševikų pu

sės, suįro socialistų tautinin
kų blokas. Kadangi tautinin
kai pasiskirstė į keletu grupių, 

“Ponų viešpatavimas Susi- socialistai laimėjo valdybos ri 
vienijime Lietuvių Amerikoj Įllkimus referendumu ir tikisi 
(SLA.) privedė mūsų organi- gauti seimo užtvirtinim4- s°- 
zacijų prie krizio. Bjauraus te-'cialistai likisi Pagalbos ir iš 
roro pagelba jie išvaikė iš Bu- ‘‘8klodklnlnkl?’\ k«™l keletas,

štas, išeinantis Brooklyne, a- 
pie SLA. narių stovį taip ra
so

sakoma, patekę 
SLA. seimų.

atstovais

PASTABĖLĖS

Vašingtonas negali iškrapštyti karo ve
teranų, ten apsigyvenusių. Jie Vašingtone pa
siliksiu tol, kol būsiu išpildyti jų reikalavi
mai. Mat, kaip laikai mainosi. Prieš kelio- 
likų metų nelengva buvo vyrus prievarta su
mobilizuoti, o šiandien jie patys renkasi Į 
pulkus ir juos sunku demobilizuoti.

Pastaruoju laiku milijoninkus užklupo 
kažkokia epidemija. Kai kurie iš jų bank
rutuoja, o kai kurie žudosi. Jei taip ir toliau 

j eis, socialistų ir bolševikų biznis turės pasi- 
Į baigti — nebebus su kuo kovoti.

NAUJAS ŽMOGUS
(Tęsinys)

Jaunas žmogus savo dvasios lavini
mui semia žinias, ypač miestuose, dau
giausia iš laikraščių ir blogų knygų. Dėl 
to gerais laikraščiais ir žurnalais, katali
kiškoms knygoms savo knygynuose, mo
kyklose, kursuose, teatruose darykim tvi
rtų reakcijų. Mes negalime visko žinoti, 
bet turime suprasti laiko sroves ir reika
lavimus, socialinius žmonių santykius. 
Toks uolus lavinimosi darbas atskirų as
menų ir organizuotai įneš gyvumo į mūs 
visų veikimų. Nebus tikro jaunimo veiki
mo be tikro dvasios lavinimo. Nėra sąjun
gos gyvybės be sąjungos dvasios. Mūsų 
uždavinys yra labai didelis. Mes norime 
visų tautos jaunimų auklėti, kelti, orga
nizuoti. Savo pastangomis turim ieškoti 
sau teisių gyvenime. Mes turim būti jau
nimo auklėjime vadai. Vadų ruošimui ir 
auklėjimui negailėkime jokių pastangų. 
Mums nepaprarta laimė, kad mūsų tarpe 
yra tautos vadai, katalikų kunigai, kurie 
visų savo galių ir mokslų aukoja jauni

PAGERBIAMAS LAIK
RAŠTININKAS

pradžioj pareiškia, kad Lenki 
ja su dviem savo kaimynais, 
su kuriais jų riša mažumos, 
su Čekoslovakija ir Lietuva 
turi būtinai susitaikinti. Būtų 
geriausia susitaikinti su abiem 
iš karto, ir tai skubiai. Tai ne- 
bus lengva, bet geriau imti> 
sunkaus darbo, kol dar ne per 
vėlu. Susitaikinimas su tais 
dviem kaimynais įrodys Euro 
pai, kad Lenkija nėra kok. 
Gargantua, kuris viskų uorė 
tų suryti ir kuris tuo tarpi, 
su visais riejasi. Londone i, 
Paryžiuj kartojami tvirtini
mai, kad lenkai yra nesugy 
venami, antipatiški, su visais 
susipiovę, jau nėra toks melą.' 
nes lenkai nesugyvena nei su 
vokiečiais, nei su rusais, ne 
su čekais, nei su lietuviais 
Susitaikinimas su čekais ir Iii

siviemjimo tūkstančius narių.
Jie suskaldė mūsų organizaci
jų ir pridarė jai didžiausių 
nuostolių.

“Štai kų sako SLA. narių 
stovis; Prieš pereitų seimų,
1929 metais, SLA. turėjo 20,- Larių mokesčius^PaSal^oVyo-,pai’ knric palaiko vyriausyla;, 
289 narius. Gi pabaigoje 1931 lnde buvo tokio mokesčiai: lĮlr tollau moko sav0 skai‘> 
jau liko tik 16,342. Vadinasi, Į laipsnio - 30 centų; II Wp.'o« “kaimenes”, kad kiokvu
kLA. nustojo beveik keturis • gnio _  60c.; III laipsnio _  I,as čekoslovakas yra išdavi
tūkstančius ((3,957), narių. O*
šiandien, išvakarėse Pittsbur- 
gho seimo, beabejonės, SLA 
dar mažiau narių, negu 1931

KELIA MOKESČIUS

Naujosios SLA. koustituci-i į?™“ Kuropai.
jos projekte siūloma pakelti!lu.° ,ta,^° le"k« ,alkraK“i’I

metų raportas parodo.”
Be to pabrėžta, kad tos or-

snio
90c. Projektuojamas mokesčių 
pakėlimas yra toks; I laips
nio 45c.; II laipsnio — 75c. ir 
UI laipsnio — $1.20. Naujai 
į stojantiems nariams į ąpsau-

! gos skyrių taip pat projektuo- 
ganizacijos narių skaičius ne jjama pakelti mokesčius. B 
sulaikomai ir pavojingai nuo-’ Dėl to kažkoks “SLA. Dar- 
lat einąs žemyn. Bolševikai sifiĮbininkų narių Komitetas” šau- 

“gelbėti” SLA. Bet toji kia:losi

kajj ir vagilis, o kiekvien 
lietuvis — vagilis ir išdavi
kas, ir, be to, dar ir “neūžau
ga.” Jau seniai praėjo laikai 
kardu žvanginti. Kardu žvan
ginti dabar ne madoj. Tautos, 
žmonės nejaučia vieni kiliems 
jokios apykantos. Pagaliau net 
ir nepasipažįsta.' Jeigu pasi
pažintų, be abejo, pajustų vie-

Ignas Sakalas, “Draugo” 
redakcijos narys, žymus jau
nimo veikėjas ir sėkmingojo 
mūsų dienraščio kontesto ve
dėjas, kurį šiandien mūsų ko-’ 
ntestininkai-talkini likai tinka
mai pagerbs. Jo pagerbimo 
vakarienė įvyksta šiandien, 7 
vai. vak., Aušros Vartų par. 
salėj. Pirmadienyje p. Saka
las su šeima išvyksta porai 
savaičių atostogų.

pagalba mums primena paša-' “Ar mes, SLA. nariai, pri- ni kitiems karštų simpatijų, 
kų apie meškos patarnavimų. imsime šitų’naujų naštų, kuria kurii> Padidintų bendras pa

Pasirodo, kad prof. Čepinskis geresnis 
universiteto rektorius, negu ' svilino fSiiii/' 
teris. 1926 m., gruodžio 17 d. perversmo me
tu jis varu iš ministerio vietos pašalintas, 
o šiemet beveik taip pat prievarta preziden
to priverstas pasilikti universiteto rektorium. 
Mainosi laikai, “mainos rūbai margo svie
to.”

Pirmadienį išplaukia laivas “Dc Gras- 
se”, kuriuo vyksta “Draugo” suorganizuota 
lietuvių ekskursija į Eucharistinį kongresų. 
Laimingos kelionės!

Vienas Vokietijos ministeris pasisakė e- 
sųs monarchistas, tačiau kalbėti apie monar
chijos atstatymų dar neatėjęs laikas. Nejaugi 
kaizeris dar ne visas malkas suskaldė, ištrem
tyje begyvendamas?

mui. Mes gyvename didelių reformų lai
kais. Senovė žūva, nyksta, o iš griuvėsio 
auga naujas gyvenįinas. Šitam naujam į- 
spauskime savo formų. Literatūra, teat
ras, kinas, radio, politika, valstybės gy
venimas, ūkis ir kultūra neprivalo mūs 
pražudyti, bet per mus turi nešti tautai 
palaimų. Auklėjimo reikalas yra šiandien 
didesnis nekaip kitados. Tad leiskim savo 
sielos pasiuntinius ir gkleiskim katalikiškų 
tiesų į visas šalis.

Mes lavinam, sielą
Naujas žmogus — sveikas žmogus, 

naujas žmogus — mokytas žmogus. Ta
čiau mes katalikai čia nesustojame, eina
me giliau ir auklėjame patį intymiausi 
žmogų. Pilnų žmogų, naujų žmogų sudaro 
žmogaus gelmės — DIEVAS. Tik religi
ja suformuoja visų žmogų. Dėl to neiš- 
sižadėkim religijos, tad neleiskim religijų 
išplėšti. Tik religija padaro mus vertin
gus žmones visuomenėje, valstybėj ir Ba 
žnyčioj.

Dievo malonė turi veikti mumyse. 
Kristus per krikštų padarė iš mūs naujus 
žmones. Mes vėl užgimėm iš vandens ir 
šv. Dvasios. Mums buvo įdiegta naujo

Tas pats Brooklyno bolše- mūsų ponai bando uždėti ant 
Gkų laikraštis apie SLA. fi mūsų pečių! Ne, nepriimsime, 
nansinę būti taip sako; į Pasakykime jiems: šalin ponus

SLA. nariai neužmiršo ir , ir jų siūlomų duoklių pakėli- 
neužmirš tos trįsdešimties tū- 'n.ų!”
kstančių dolerių ($30,009), ku-j Nors, kaip jau minėjime, bo- 
riuos ponai išeikvojo pagelba. lševikai išėjo iš SLA., ir savo 
netikusių paskolų (Devenio, U-1 “raudonąjį” susivienijamų Į- 
zunario, Mol^^ckd). Įsteigė, tačiau vis rlar nenn-

Bet tai dar ne viskas. Dau rimsta ir lenda su agitacija 
guma SLA. pinigų tapo suki- į kitų organizacijas. Mat, toks 
šta į visokius bonus. Centro jau “raudonųjų” nusistaty- 
raportas valdžiai parodo, kad mas — visur lįsti ir viskų ar- 
į visokius bonus įdėta $779, Įdyti.
214.00. Bet tie bonai nusmuko' ------------------
ir štai Susivienijimas, pagal, 
raportų už 1931 metus, turi 
nuostolių ant $202,554.00, nes! 
bonų ir šėrų vertė pabaigoj 
1931 m. tesiekė $576,660. O
šiemet bonai dar daugiau yra 
atpigę, todėl ta nuostolių su
ma bus dar didesnė.”

PASIŪLYMAI LIETUVIU 
LENKU TAIKAI

Apie tai dienraštis “Rytas” 
rašo;

vojus. Susibendrautų ir kai
myninių tautų elitas.

Straipsnio pabaigoj Nova 
čynskis siūlo sušaukti Prahoj 
lietuvių ir lenkų suvažiavimų 
Gal jis duotų geresnių rezul
tatų, kaip oficialūs suvažiavi
mui su savo plepėjimais ir vė- 
jologija, savo iškilmingom"
‘" punktaci jomis ” ir “ parafa- 
viniais.”

VISUOMENĖS ŽINIAI

Mūsų tėvynė Lietuva šimt
mečiais buvo slavų įtakoj; 
daug mūsų pavardžių iškrai
pė — pridėjo slavų galūnes, 
lietuvių surusinimui ar sulen- 
kinimui. Mano pavardei buvoŽinomas lenkų publicistas 

Novačvnskis įdėjo į- paskutini 
“Gazetos Warszawskos” fiu-

Vis dėlto bolševikai, matv- merį štraipsnį, pavadintų “Ka vlc ’ 0 . ,
ii, negali pamirtti/kad toj o'r- da gi ta taika an Lietnva!”j Mūs1 tautinio 
ganizacijoj yra didoka pinigų Novačvnskis pačioj straipsnio daugelis savo pavardes suiie-

žmogaus sėkla. Bet daug sunkenybių pa
tiria žmogus, kol subręsta. Naujas žmo
gus pagal Kristaus paveikslų yra ben
druomenės žmogus, dviejose bendruomene- . 
se: žmonių ir Bažnyčios. Jis yra vynme- į 
dis, o mes jo šakelės. Nuo vynmedžio nu
plautos šakelės tinka tik sudeginti. Viso
kia jėga ir malonė mums ateina per Kris- 
tų. Su Kristum kryžių nešančiu einame 
pamažu per laikiųį į atūžinų gyvenimų.

Kaip socialiniai žmonės mes gj’ve- 
nam ant žemės Bažnyčioj,, didelėj krikš
čionių šeimoj. Kristaus brolijoje, — pa
saulį apimačioj, pasaulį užkariaujančio j į 

Kristaus bendruomenėj. Kristus — amži- J 
noji šviesa, amžinas žodis, amžinas gyve
nimas, šiame pasauly yra šviesa, kelias, 
tiesa ir gyvenimas. Kristaus bendruome
nėje mes einam tiesiu, tvirtu, tikru žings
niu per gyvenimų.

Naujas žmogus Kristuje yrą savęs 
nugalėjimo žmogus. Savęs valdymu, mal
da ir auka turi būt nugalėtas žmogaus 
viduje esųs Reptyngalvis drachonas, nes 
iš žmogaus vidaus išeina visos nelaimės. 
Dėl to — vidaus reforma. Savo malone 
Kristus nori mumyse suformuoti naujų

pridėta slavų galūnė “evič,” 
todėl rusai rašydavo “Konce- 
vič”, o lenkai “Koncewicz.”

tuvino ir nusikratė tų slaviš
kų uodegų; kiti gi, palikdami 
slaviškas galūnes “evič,” “a- 
vič” ir tt., pridėjo lietuviškas 
galūnes “ius;” tuo diūdu mū
sų pavardė labai ilgos ir sun 
kios ištarti, kaip antai: Kone- 
evič-ius, Krup-avič-ius, Da- 
rašk-evič-ius, Slež-evič-ius ir 
tt. Turėtų būti: Končius, Kra
pas, Daraška, Sležius ar Sle- 
žys ir tt. Jau laikas mums 11; 
slaviškų galūnių nusikratyt; 
ir vadintis tikrai lietuviškai 

Į Nuo šio laiko visuose savo 
i raštuose, dokumentuose ii 
j šiaip gyvenime rašysiu ir va 
i dinsiuos “Končiuj” o ne 
j “Koncevičius.” Apie tai pra 
nešu visuomenės žiniai.
Kun. dr. Juozapas B. Končius

Mount Carmel, Penna.

i X Vilniaus magistratas nu- 
matytų už kovo mėnesį mokės 
čių tesurinko vos 55 procen
tus numatytos sumos.

' X Spauda praneša, kad 
Lindbergho sūnui surasti jau 
.išleista apie 500,000 dolerių.

žmogų. Ateis diena, kada ir tau Tėvas 
galės pasakyti: “Šis yra mano mylimasis 
sūnus, kuriame aš turiu pamėgimo.” Kie
kviena vyras turi būti tobulai Kristuje 
atvaizduotas. (Kol. 1, punk. 28). Kristus 
yra žmonijos idealas, tobulas žmogus, 
dievžmogis, tad tapti į Jį panašiu yra 
naujo žmogaus troškimas.

Mes esam labdarikgi artimui 
žmogus yra iš bendruomenės ir dėl

bendruomenės. Homo socialia. Naujas žino 
gus yra socialinis žmogus. Kat. Bažnyčia, 
kaip ir Kristus, dirba dėl visų. Mums ir 
pavienis nėra nulis, ne menkniekis, mums 
svarbi ne masė, bet kiekvienas žmogus 

' yra ko vertas. Juk Dievas myli kiekvie 
nų žmogų, yra visų žmonių tėvas. Kris- 

: tug mirė už visus, visų laikų, visų kraštu 
žmones, visos tautos gali džiaugtis Dievo 
bendruomenėj amžina palaima. Dėl to tu 
rim viens kitų broliškai mylėti.

Mamonos dvasia, plėšraus žvėries pri
gimtis, plėšikavimo troškimas ardo ramy
bę ir meilę brolių bendruomenėje. Užtu
šuoto mandagumo rūbas dažnai apvilia. 
Suprasdami bendrų žmonijos likimų, ine.4 
nepaisom rasių ir tautų skirtumo. Nieka-

dos dar nebuvo taip svarbus dvasios n iv 
siteikimas, kaip šioj pasaulinės krizės va-' 
landoj. Visi žmonės yra surišti vieni su 
kitais. Dievas pats jungia išblaškytus bro
lius. Kol dar vieni kitus stengsis išnau
doti, sjiaus, siurbs, plėš, tol broliškos ben
druomenės naujas žmogus dar nebus su
formuotas. O kad viskas viena būtų!-’ 
Viešpats tepadaugina ir tepagausina jūsų

r* Zi
3, 12).

Valstybės, krašto įvairios bendruome
nės yra kelias prie Kristaus bendruome
nės. Būtų gėda jauniems krikščionims dar
bo žmonių organizavimų perleisti j bedie
vių rankas.

Taigi naujas žmogus yra visos žmo
nijos brolis. Jis išsižada visokių smagu
mų, gobšumo, egoizmo, pinigų troškimo, 
brutališkumo. Jūs turit būti kaip J. Kris
tus. Jis rūpinasi pačiais mažaisiais: silp
nais, paniekintais, neapkenčiamais, nusi
minusiais, pavergtais, vaikais, beturčiais, 
vargšais, liedieviais ir nusidėjėliais. Ta i 
ieškokite, kas pamesta, gelbėkit, gydykit.

(Daugiau bus)
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Praninskaitė, Adelė Pažemytė, Emilija Vaitkiutė, Eleonora Dobrovolskytė.
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Gyvuoti ar Išnykti
Lietuvių tauta savaime nėra rbingam darbui. Jie kontra- 

gausinga, nedidelė. Jos pra- bandos keliu gabena Lietuvon 
eities istorija turi labai gar- Tilžėje spausdintas lietuviškas 
bingų dienų, bet kartu turi ir knygas ir skleidžia jas po pla- 
labai liūdnų įvykių ir, tik Dieičiąją Lietuvą.
vo Apvaizdos vedini, iš tų vi-' Miršta vyskupas Valančius, 
su nelaimių išeidavo dar sti-(jo vieton stoja vyskupas Ba

ranauskas, kunigai Jakštas, 
Maironis, Vaižgantas, Ambro- 
ziejus, Gimžauskas ir šimtai

mina — išauklėja gerai išla-; Mūsų vadai, sekdami kultū-
, vintus vadus. J. A. V. kari-į ringų tautų pavyzdžiu, irgi 

ninkama lavinti turi moder-' suorganizavo ir įsteigė lietu- 
niškai įtaisytą dar mūsų tau-! viškiems vadams auklėti dvi 
tiecio Kosciuškos įrengtoje aukštesnes mokyklas. Vieną 
tvirtovėje ant Hudson upės mergaitėms akademiją Cbiea- 

! kranto West l’oint. goję prie Šv. Kazimiero

j serų vienuolyno, antrąją — 
i tėvų marijonų vedamą bernai- 
• čių kolegiją Thompson’e,
: Conn.

Dabar, kuomet laikas pari
nkti savo vaikeliams aukštos- 

' niąsias mokyklas, tėvai turi 
1 savo vaikelius siųsti į savą
sias lietuviškas, lietuvių veda
mas mokyklas. Tik tautiškai 
katalikiškoje dvasioje išauklė
tas čia augęs jaunimas galės 
tinkamai vadovauti Amerikos 
lietuvių visuomenei.

Tėveliai, jūsų gimtoji pa
reiga siųsti savo dukreles į 
lietuvių Šv. Kazimiero seserų 
vedamą mergaičių akademiją 
Chieagoje, o sūnelius į Šv. Ma- 
įijos tėvų marijonų vedamą 
bernaičių kolegiją Thompson, 
Conn., nes kaip išauklėsime 
savo jaunomenę tokia bus mū
sų visuomenė. Juk mes neno- 
rime amerikonizmo bangose 
išnykti, norime tautiškai gy
vuoti, taigi, auklėkime savo 
vaikelius taip, kad mūsų tau
ta čia neišnyktų. Auklėkime 
čia augantį jaunimą tautiško
je dvasioje ir mūsų tauta ne 
nyks, bet gyvuos.

Jei savo vaikelius nuklosi
te lietuviškose mokyklose — 
mūsų tauta gyvuos; jei leisite 
juos ištautinti svetimose mo
kyklose, mūsų tauta išnyks — 
ištautęs. Taigi, tėveliai, nuo 
jūsų priklauso — gyvuoti ar 
išnykti. Pasirinkite!

K. J. Krušinskas,
Fed. sekretorius

BEMOKSLIS APAŠTALAS

Kartą mokytas protestan
tas profesorius Jurke kalbėjos 

\su paprastu kaimiečiu katali
ku. Jiedu kalbėjos apie įvai

kius dalykus. Pagaliau palie
tė ir Sakramentą. '

Mokytas profesorius stengė 
si kaimiečiui įrodyti, būk ka
talikų mokslas esąs klaidin
gas.

— Kaip tamsta gali tikėti, 
kad mažutėje ostijoje yra Kri
stus?

i — Tvirtai tą paslaptį tikiu, 
! nes taip Kristus pasakė.
[ — Bet prašau pagalvoti.

Juk tai nesąmonė!
I —Tačiau taip yra, pone pro 
į fesoriau.

— Argi nepastebi, kad tai 
, prieštarauja paprastam žmo
gaus protui?

— O, Viešpats Dievas yra

X Šiemet gegužės mėnesj 
sueina 300 metų nuo. garsaus 
ukrainiečių vado hetmano Ma 

se- zepos gimimo.

presmais.
Jogaila klastingu būdu su

ima didįjį kunigaikšti Kęstu
tį ir jo sūnų Vytautą. Kęstu-; kitų, kurie garbingai vyskupo 

t į Jogaila įsako pasmaugti, i Valančiaus pradėtą jį darbą
Birutė (Vytauto motina) p r i-! stumia pirmyn.
girdoma. Pats Vytautas pabė J Didžiausios rusų priespau- 
ga dėka pasiaukojusios tar- Į dos metu, šimtai susipratusių 
naitės, kurią Jogaila vėliau i lietuviij priversti apleisti sa- 
nnt laužo, kaip anglai prancū-jvo tėvynę, vyksta laisvon A- 

zų Joaną D’Arkietę gyvą su- merikon, čia kuria lietuviškus 
degino. Lietuviai nusimena, iš- laikraščius, spausdina knygas 
siblaško. Tarsi jau viskas žu- ir tas tautiškai kultūrinis da- 
vo, bet Vytauto genijus atgau- įbas pasiekia Lietuvoj likusį 
na tėvo sostą ir Lietuva iš- kaimietį, gaivina jo tautine 
kvla keletą kartų aukščiau ne- sąmonę. Jie pasiryžta gyvuo-

VASARINE EKSKURSIJA Į LIETUVA
PER HAVRĄ

IŠ NEW YORKO IŠPLAUKS BIRŽELIO 21 D.

Prancūzų Linijos milžinišku laivu “ILE DE 
FRANCE”. Atlantikę perplauks j 5 dienas ir 18 vai.

gn buvo.
Vėliau rusai sumušė Kas

ti, neišnykti.
Tr niekais nueina visos ru-

piuškos vedamą kariuomenę, jį su biurokratų pastangos. Lie- 
pati paima nelaisvėn užvaldo Guviai sulaužo jų sienas, pri- 
Lietuvą ir tarsi jau daugiau verčia grąžinti lietuviams 
Lietuvos nebėr. Norėdami grei spaudą. Tr pasauliniam karui 

čiau lietuvius surusinti, už- kilus, Lietum atsikelia vėl ne- 
draudžia lietuvių spaudą lo- priklausoma valstybe. 
tvnų raidėmis. Lietuvių vai-' Naujai sudarytas Ameriko- 
kai, baigę Rusijos mokyklas,'je lietuvių naujokynas, norė- 
veda maskolkas, auklėja šei- dainas išlaikyti savo tautinę 
mas rusų pravoslavų dvasioj, gyvybę, spiečias į draugijas, 
o Lietuvon prisiųsti činovnin- j kuria lietuvių katalikų para
kai rankas trina iš džiaugsmo, pijąs, organizuoja savo mokv- 
ir, barzdas glostydami, šaukia tojų vienuoliij kadrą.
“zdies istenvj rnskij k ra j.“- i Tas viskas buvo gerai, kuo- 

Rusai manė lietuvius jau met iš Lietuvos atvykdavo vis 
žuvus, bet Lietuvos katalikai naujų tautinių jėgų, papild'an- 
savo garbingųjų vadų su vys-; čių mirties ir amerikonizmo 
Lupu Valančium priešaky ne-1 praretintas lietuvių jėgas. Bet 
nusiminė. Jie stoja į dideli ateivijai uždarius Amerikos 
tautos gaivinimo darbą. Vys-'duris, mums priseina rimtai 
kapas Valančius vyksta Prū- pagalvoti apie Amerikoje esa- 
s’jon, Tilžėje suorganizuoja nčius lietuvius. Kaip kariuo- 
lietuviškų raštų spausdinimo menė negali egzistuoti be va- 
įstaigų. Lietuvos tėvynaįniai dų karininkų, taip tauta be 

katalikai išgirsta savo vado tautinių vadų.
balsą, šaukiantį juos į tautinį i Valstybės, norėdamos turė- 
darbą. šimtai lietuvių kntali- ti gerai išlavintą kariuomenę, | 
kų pasiaukoja dideliam ir ga- pirmiau tai kariuomenei paga-

MILŽINAS LAIVAS “ILE DE FRANCE“, 42,000 TONŲ

Važiuodami su šia “Draugo“ ekskursija j Lietuvą per Prancū
ziją, pamatysite vieną iš gražinusių miestų Paryžių. Galima bus ap
lankyti Liurdą ir kitas vietas.

Sis laivas yra labai didelis ir patogus važiuoti, nes jis labai gra
žiai ir puikiai Įrengtas. Užtai norėdami važiuoti Lietuvon, prisidėkite 
prie šios “Draugo“ ekskursijos. Užsisakykite vietas dabar!

Mes parūpiname pasportus, re-entry permitus ir kitus kelionei 
reikalingus dokumentus. Atsiminkite, kad kai kurių dokumentų gavi
mas ilgai trunka. Todėl ir raginame pradėti rengtis išanksto. Jūsų 
reikalus aprūpins

“DRAUGU" LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
2334 S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, 111.

Visagalis. Aš nesvyruodamas 
tikiu ir iš manęs to tikėjimo 
niekas nepajėgs išplėšti.

Profesorius susimąstė. Ne
palenkiamas kaimiečio tikėji
mas jam padarė didelį įspūdį. 
Pradėjo tyrinėti katalikų ti
kėjimą. Būdamas didelio pro
to ir išminties vyras greit pa
žino tiesą; atsivertė ir tapo 
garsiu katalikų rašytoju.

Vilkijietis

X Amerikoje įsigalinti ma
da vyrų balių smokingus siū
ti spauvotus, žiūrint, kuri spal 
va geriau tinka veidui.

X Vienas italas mirdama? 
paliko testamentą, 5 kuriame 
pažymėjo, kad visą savo tur
tą, apie pusantro milijono li- 

Irų, paaukoja kiniečių tautai, 
kovai su europiečiais. Kinų 
konsulas Romoje tuos pinigus 
jau gavo.

ttiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiimiitiiimiiiiimmimiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiimimiiimii!!

I DIDIS Į
| STARO SUMAŽINIMO |

| IŠPARDAVIMAS Į
1 VISOKIŲ NAMAM REIKMENŲ 1
= UŽ DAR NIEKUOMET NEGIRDĖTAI =

1 MAŽAS KAINAS |
= Nauji gražūs Standard 
3 padarymo, pilnaį gva- 
Ę rantuoti elektrikiniai 
= šaldytuvai verti $150.00 
= dabar tik už

Taipgi ir kiti šaldytu
vai dabar Peoples Fur
nitūra Co. krautuvėse 
parsiduoda už labai nu
žemintas kainas. Norge, 
Majestic, King jCold, 
Sparton, La Šalie ir ki-

= ti.
$32.00 vertės Metalinės ledaunės po $19.75
Duodame specialų nuolaidą perkant ant syk daugiau 

kaip vieną

Didziartsi Barbenai ant Nauju Parlor Setų 3
2-jų šmotų nauji gražūs Tapestry arba Jaeųuard, verti 3 

iki $75.0!), dabar tik ...................... $33.00 |

Gražūs, nauji Mobair Setai verti iki $95.00, dabar tik |
p° •••••...................................................... $39.50 =

S 3-iu šmotu miegamo kambario setai $70.00 vertės ~
| "p- ............... .............. .-............................. $32.50 I
3 7-nių šmotų valgomo kambario setas $65/10 vertės £
] i>(> ............................................................... $28.75 |

= 5-kių šmotų aržuolo medžio Breakfast setas $30.00 ver- 5
| tė» p° ............. .............................. ........... $16.75 |
S $75.00 Nauji Standard padarinio radios, parsiduoda 5
1 p° ............................................................... $29.75 I

$35.00 vertės 9x12 kaurai po........... .. $ 1 7.50 Š

Reikalaujantiems lenyvūs išmokėjimai pritaikinami = 
visiems. S

Del pilno saugumo, visuomet lankykite šias atsako- g 
mingiausis Lietuvių krautuves Chieagoje. 3

a
I

3 4l77-.lGRČH(NAvrc«a MICHMONO .T 2S1.-4O W .jH JT. k MAH.IWOOO AVB g

1 4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63 St. 1
Katnp. Riehmond gatv. 
TEL. LAFAYETTE 3171

Kamp Maplewood gat. 8 
HEMLOCK 8400 3

a CHICAGO, TLL. =
Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiur
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ŠIŲ METŲ EUCHARISTINIS KONGRESAS. į LIETUVIAI AMERIKOJE C H I C A G O J E
Šiemet Eucharistinis kong- šokių pasaulio kraštų. Svar- 

lesąs įvyks Dublino mieste blausias daiktas, kad kongre-1 
paskutinę biržielio mėnesio sui gerai l iūtų: i yra geras 
savaitę. Į oras. Dubli . ) oi\, tyri nėtojai

Dublino miestas yra Airijos peržiūrėjo p aęji.. ių -> pietų 
sostinė. 1 oro rekordus, Pusii o..ė, kad

Eucharistiniai kongresai ta paskutinę birželio mėnesio ša
po pasaulinės reikšmės jvy- vaitę dažnii ašiai buvo gied-

CICERO, ILL.
Cicerus katalikai pirmadie

nį, birželio 13 d. švęs savo pa
rapijos Globėjo Šv. Antano 
šventę. Sekmadienio vakarų, 
7:30 vai. baigsis novena į Šv. 
Antanų, kurių veda gerb. tekiais. ra. Tad ir Euehui ištiriam ko-

Nuo Eucharistinio kongre-1 ngresui skirta ta sawitė. yag PauliukaS) dominikonas.

so, įvykusio Chicagoje 1926 Kongreso iškilmės įvyks Novenos metu per visas die- 
metais, tie kongresai tapo po- x>Ubliu0 parke. Žemoje vietoje nas daugybe žmonių naudojo-
puliarūs Amerikos lietuvių bus papuoštas didelis altorius, si Dievo malonėmis ir klauso

to. Kurie esate apsiėmę išva
žiavime dirbti, visi susirinkit 
sekmadienį, 9 vai. ryto prie 
svetainės. Kurie norite prisė
dėti prie labdarių su pūgai ha, 
važiuodami į ūkį sustokit prie 
parap. svetainės; kurie neturi 
automobilių, kad juos galėtu
mėt nuvežti.

X Praėjusį sekmadienį į- 
vyko Šv. Antano parapijos 

'piknikas, Vytauto darže. Pa
sitaikė lietus, ciceriečiams pik 
nikų sugadino, tačiau parapi
ja nei lindo į maišų. Liko ke
letas šimtinių pelno.

Kitas parapijos piknikas į- 
vyks 14 d. rugpiūčio, Vytau-

Šeštadienis, birželio 11, 1933

gų išvažiavimų į Jeffersono 
miškus. Kliubo “orakulas” 
sako, kad orus bus gražus.

KONNIE — ADVOKATAS L. V. Chicagos apskr. sporto TodėI> kliubo yan,"> kviečiu
i --------------- bi?oj šiemet eina pirmininko v’sus uorllisaidieeius-es skait-
: North Side.—'Birželio 13 d. pareigas ir dažnai bendradar-. l’nKa* dalyvauti išvažiavime 
North vvestern universiteto tei , biauja dienrašty “Drauge”.

į šių skyrių baigs vienas pla-lBe to, jis yra žymiausias lie- 
Ičiai žinomų, ypač jaunimo tar tuvių tarpe golfininkas.

Orakulas

pe, veikėjų, p. Kastas Savic
kas (Konnie).

P-no K. Savicko tėvai yru 
; pavyzdingi lietuviai patrijo-

LIETUVIŲ LAIŠKAI CENT- 
RALINIAM CHICAGOS 

PAŠTE

tarpe, lo to lietuviai įūpina- ^uo vįetos žemė su me- gražių tėvo misijonieriaus pa 
tižiais ir darželiais kyla aukš- mokslų.
tyn. Toje pakalnėje rinksis šv. Antano dienų, pirmadie 

iemet Amerikos lietuviams lnl|įjonįnės minios ir visi aiš- nį, bažnyčioje Šv. Mišios pra- 
ypač patogu Eucharistiniame kiaį wtyg altorių> Ne tik 5 Vftl Migios bug
kongiese dalyvauti, nes jis į- į0I.įus įr visų ceremonijų eiga kas valandų. Suma bus 10:30,
vyks mieste, kurs yra pake- bug Iuatyt^ bet taip paį bu!S kurį^ laikys gerb. kun. I. Al- to darže. Šis tai visus kitus 

ui į e uvų. - mentus ne- gįrdėti giedojimas, pamoks- bavičius, tik šiomis dienomis 
lai, pranešimai ir muzika. Mat iš Lietuvos grįžęs.

si kasmet dalyvauti tuose kon 
gresuose.

tuvių ekskursija į Eucharisti
nį kangresų bus vadovaujama 
gerb. kun. J. J. Jakaičio ir 
išplauks prancūzų linijos lai
vu “De Grasse” birželio 13 
dienų.

po visų' parkų bus išvedžioti

Kadangi Dublino miestas y- iškilmės. Tai buvo paminėji- 
ra prie jūros, tai per visas 'mas šimtmetinių sukaktuvių 
kongreso dienas laivas eksku-inao katalikų išsivadavimo. Tų 
rsantams bus kartu ir koteliu, i s>'k tame Parke buvo aPie Pu’ 
Rytų po pusryčių iš laivo eksmilijono išmonių. Kadangi į 
kursantai vyks į kongresų, o | ^uckara5tinį kangresų suva- 
po visam grįš į laivų nakvoti, šiuos žmonės ne vien iš Airi-

Airiai, kurių žemėje įvyks J08, bet iš viso pasaulio, tai 
šių metų Eucharistinis kong-j spėjama, kad tame kongrese
resas, yra uolių katalikų tau
ta. Dublino miestas yra visai 
katalikiškas.

Oro nepastovumas yra įė
jęs priežodin į daugelio tau
tų kalbas, bet Airijos oras y- 
ra ypač nepastovus. Airija y- 
ra lytingas kraštas. Bet lietūs 
Airijoj nėra smarkūs. Todėl 
ten pievos ir miškai pasižymi 
gražiu žalumu, ir airių tauti
nė spalva yra žalia.

Airijos sostinė rengiasi per 
Eucharistinį kongresų sušilau
kti milijono maldininkų iš vi-

PALAIMINTASIS KUNIGAS 
JONAS BOSKO

Jo Asmuo, darbai ir aukly- 
ba, tai yra plačiai aprašyta 
Jo visas gyvenimas ir nuveik
ti dideli darbai, ypač Jaunuo
menės auklėjimo.

Knyga didelė, puslapių 707, 
popieriniuose viršeliuose, kai 

, na tiktai .................... $2.50
Gegužės Mėnuo, kiekvienai 

dienai skaitymai. Vertė kun. 
Pr. Žadeikis, kaina .... 45c.

Vadovas Sakyklai. Trečioji 
knyga. Pamokslai apie Dievo 
Malonę, Sakramentus ir Mai-

“subytins”. Jau pradedama 

! ruoštis. \

Pirmatl. vakare, 7:30 bu, Dar vien, pikniką parapi. 
■iškilmingi Mišparai ir proec-jog naudai rengia Kat Fede.

> Prieš i metus tame Dublino jsij“' Pa",okslas ir vaka-; racijos 12 skyrius. Tai įvvlt8
parke įvyko taip pat didelės |r« sak>'s «erb' Kvas i Bergman. darje.

nięrius Pauliukas. O Šv. An
tano dienų, pirmad., 3 vai. po
piet misijonierius šventins de 
vosionalius daiktus ir Šv. An 
tano Duonų, kurios norintieji, 
galės gauti.

Išpažinties bus klausoma

I Baigęs Šv. Mykolo parapi- tai, katalikai. Tat ir savo su
jos pradžios mokyklų, p. K. nų išauklėjo toje dvasioje. 
Savickas įstojo į Ciane aukš-, Valio, Konnie! North Side

Itesnę mokyklų, kurių sekiniu-, sbould be proud of you!
Igai baigė. Mokytojams pašte-i S.I »
j bėjus jo gabumus moksle, pa-j
tarta tėvams leisti jį į auKŠ-' 
tųjų mokyklų. Būdamas 16 
įlietų Konnie pradėjo lankyti 
North vvestern

LIETUS PAKENKĖ

6 Cieliui Mykolui 
28 Maskui Jobu 
504 Brucbai Veronikai 
515 Kazlauskui Antanui 
518 Krizanauskui Augustu 
538 Vasinienei Rozalijai

X Anglijoje, Liverpool mie
ste statoma didžiausia pasau
ly katedra, kuri užimsiant! 
70,(XX) kvadr. metrų. Jos ilgu
mas bus 246 metrai. Neskai-

v. ... , ~ , tant koplyčių, katedros vidų,šiandien popiet ir vakarų. Sek, bus dar 46 altoriai.inadienio vakarų po pamaldų 
ir Šv. Antano dienos rytų Šv

„v. • •• ,, ... .Antano bažnyčioje jau daugvažiuos ir jie sutilps Dubiiuo į ■
parke> v t stebuklų įvyko per Šv. Anta-

- no užtarimų.

milijonas žmonių lengvai su-

PRO ŽIŪRONĄ MATfi
JŪROJ įvykusi NUSI

KALTIMĄ

Iš Pary žiaus praneša, kad 
netoli Tulono vienas jūrų pa
krantės sargas netikėtai paste
bėjo jūroj įvykstančių žmog
žudystę. Dežuruodamas sargas 
nukreipė savo žiūronų į moto
rinę valtį, kurių paprasta a- 
kim buvo gana sunku įžiūrėti. 
Staiga jis pamatė, kaip kelei
vis sugriebė revolverį ir šovė 
į žmogų, sėdėjusį prie vairo. 
Sužeistasis parpuolė, bet su
griebęs motoro rankenų smo
gė jį puolusių tuo laiku mote
rį. Tada šovusis iš revolverio 
keleivis griebė sužeistųjų už 
gerklės. Sargas kovų atydžiai 

sekė. Sužeistasis visų laikų 
priešinosi, bet paskiau nusil
pęs parpuolė. Tada šovusis jį
pakėlė iš išmetė į jūrų.

Vėliau buvo nustatyta, kad 
užmuštasis yra žinomas Tulo
no valtininkas Fransua Pal-

Kviečiu visus šios parap. ir 
apylinkės katalikus naudotis 
Dievo malonėmis.

Kun. H. J. Vaičūnas

Radio stotis A. J. J.
X Šv. Antano bažnyčioje 

šiuo metu yra laikoma nove
na prie Šv. Antano. Novena 
veda misijonieriu/s tėvas Pau
liukas, dominikonas.

Žmonių rytais ir vakarais 
būna pilna didžiulė mūs baž 
nyčia. Misijonierius sako la
bai gražius pamokslus.

X Labd. S-gos 3 kuopa sina 
rkiai ruošiasi prie centro iš
važiavimo birželio 12 d. į lab
darių ūkį. Trokas stovės prie 
parapijos svetainės 9 vai. ry-

MOTINA HELENA
Garsiausia pasauly žolių gy

dytoja tūkstančius išgy
dė žolėmis.

t

Pastebėtina nauja kombinacija gy
vastį palaikančių i-olių yra svarbiau
sias moderniniu laikų išradimas. 
Tūkstančiai kentėjusių, kurie sunkiai 
sirgo, dabar sveiki. Nežiūrint kokia

dų. Antrasis padidintas leidi- . .....
m Vyskupas Kas. Pakaro-
kas. Kaina....... . .......... $1.50;

Virš minėtas knygas gali
ma gauti:

“DRAUGO” KNYGYNE

“ATLAIDŲ ŠALTINIS”

jūsų liga yra, ir kiek daug dakta-
ma, prieš tris metus išgelbė- ryi..,r vaistų Jus lSbandėt, dar yra 

’ -v ° viltis dėl Jua. i
Motina Helena, Didžioji Žolių Gy

dytoja, 1849 N. Damen Avė., Chl- , 
cago, siūlosi jums sutelkti 5 dienų 
namini treatmentų žolėmis visiškai 
dykai. Aprašykite savo ligą. ir mes 
prisiusime >1.00 bonką Kraujo Tonl- 
ko .ar >1,50 bonką speciajaUų žo
lių gyduolių. Pridėkite 25c apmokė
jimui su pakavimo ir persiuntimo. Ra 
šykite ar ateikite šiandie. Skyriai: 
1721 W. 47 St. ir 4172 Archer Avė. 
P-la B. Patumlenė yra Motinos He
lenos Šimanskienės sekretorė lietu- ; 
vių skyriuje 4172 Archer Avė.

trofoj šešis žmones, o užmu
šėjai — jaunas vyras ir žmo
na, kurių asmenybė galutinai 
nenustatyta.

Nusikaltėlius sulaikius, pas 
juos buvo rasta daug suklas
totų dokumentų. Vėliau tardo 
mi jie prisipažino, kad žinogIšėjo iš spaudos maldakny

gė Atlaidų Šaltinis. Paruošė žudyste norėjo paslėpti nuc.^ 
jų ir išvertė T. Kazimieras j policijos pabėgimo pėdsakus. 
kapucinas, išleido seserys ko-! Jie Mavo laiku įvykdę dauu 
trimetės. Maldaknygėje yru ! apiplėšimų ir turėjo maža vii

'4 ■ ■

ties išsisukti iš policijos ran 
kų pasilikdami vietoje.

North Side.— Birželio 5 d. 
priruošiamųjų North Side’s katalikiškos dr- 

mokyklų, o po keturių metų jos buvo suruošusios bendrų 
įstojo į Nortlnvestern univer- išvažiavimų, kurio pelnas lai- 

‘ siteto teisių skyrių, kurį ir . vo skiriamas Šv. Mykolo par.
Į baigs ateinantį pirmadieni. 
Atžymėjimai ir dovanos liūdi-

Gaila, kad pasitaikė lietingas 
oras, kas sulaikė pikniko da-

įja, kad Konnie universitete lyvius nuo smagaus žaidimo.
buvo vienas tarp pirmųjų stu- ... .‘d 1 Ateinantį sekmadienį, bir-
dentų- , ' . J . želio 12 d., North Side’s liet.

Baigus u-tų jaunam K. Sa- politiškas kliubas rengia sma-
vickui beliks tik išlaikyti ;. . . . * 1Bar Association kvotimai. Bet i 
ir čia Konnie tikisi pasiseki-
mo.

P. K. Savi-kas yra vienas 
rimčiausių veikėjų jaunimo 
tarpe. Priklauso Vyčių 5 kp.,

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

SKAITYKITE IR PLATIN 
KJTE “DRAUGĄ”

JOHN 6, BURDEN
(John Bagdztunas Borden)

ADVOKATAS 
105 W. Adams St., Rra. 2117

Telephone Randolph 6727
j 2151 W. 22nd St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9090 
Name: 8 Iki 9 ryto. Tel. Repub. 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Rooin 905 Tel. Dearborn 7 966

Valandos S ryto iki 4 po pi<;tų

paaiškinimas apie atlaidus ii 
daugiau, kaip 300 įvairių mal
dų, kuriom popiežiai suteikė 
atlaidus. Nors visos maldos 
geros, bet už vis geriausios X Lenkų statistikos biuro 
yra tos, kurioms suteikti at-' žiniomis, visoje Lenkijoje yra 
laidai. Šita knygelė turėtų bū- užregistruota 27,964 automo- 
ti visų katalikų rankose. Kai-įbilių, iš jų 22,163 lengvieji ir
na su aptaisais ............. 60c Į5.81 sunkieji (be kariškų);

J. motociklųDRAUGO’’ KNYGYNE 8,047 ir 726 ki-
2334 So. Oakley Avė., įtoki mechaniški vežimai.

Nealkankykit* ak*ua- ™
mala, Reumatizmu, Bausgėle, ■ 
Kaulų- Gėlimų, arba Mėšlungiu g 
— raumenų auklmu: nes akau- 
dėjimai naikina kūno gyvybą ■ 
Ir dažnai ant patalo paguldo. ■

CAP8ICO COMFOCND mo- g 
atle lengvai prašalina viršml- 
n ė ta ligas; mums šiandie dau- " 
gybė žmonių aluačia padėka- ■ 
vonea pasveikę. Kaina Bšc per _ 
paštą ISo arba dvi ut |l.šk.

Knyga: •ŠALTINIS 8VE1- ■ 
KATO8" augalais gydytina kai- ■ 
na &• centų.

Justin Kulis
a 3259 SO. HALSTBD 8T. 
a Chloage. III.

SENOVIŠKAS
Kelias į Pasisekimų
Kurs/pasirodė tinkamiausias būdas su
krauti pinigų yra tai paprastas taupy
mo būdas. Mijsų protėviai vartojo tą 
būdą ir jų gyvenimas buvo pilnas pasi
tenkinimo. Bandyk jų pieną— atidaryk 
taupymo sąskaitą čionai — kur yra tau- 
piniams bankas, pradėjęs veikimą prieš 
28 metus.

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St.

Rašt. P. Fabijonaitis 
2301 W. 22nd Plce

Ižd. pav. kun. J. Mačiulionis 
2334 S. Oakley Avė. 
AGITATORIAI:

J. Dimša
3347 Auburn Avė.
Kun. J. Mačiulionis,

2334 S. Oakley Avė
Z. Gedvilas

12311 So. Emerald Avė.
M. šlikas

10555 & State St.

Vakarais: Utarninkais ir Ketvergais 
— 6 ik, 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

CHAS. A. PEPPER
LIETUVIS ADVOKATAS
10 N. Clark St., Room 1206

Telephone CENTRAL 6166
3117 Union Avė., 7 iki 9 v. v.

Telephone VICTORT 2213

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

4600 SO. W00D STREET 
Tel. Lafayette 6393 

Rezidencijos: 2 E. 103rd Place 
Tel. Pullman 6377

LAIVAKORTES PINIGŲ SIUNTIMAS

Peoples J^įitional "Bank
and ‘Jrust Company

- of Chicago 1
47TH STREET AND ASHLAND AVENUE |

SALES TAX

Prezidentas Hooveris pasirašė bilių, kad pirkėjas 
prekių turės mokėti sales tax 5% pradedant Birželio 
(June) 20 diena. Taigi nuo Birželio 20 dienos prekės 
pakils 5 nuošimčiais. Tai kol dabar nepasinaudoti pro
ga, kol kainos yra tokios žemos kaip 15 metų atgal, 
pirkdamas dabar, pilkėjas sutaupys daug pinigų.

Budriko Krautuvės šių savaitę parduoda už nepa
prastai žemas kainas Standard išdirbysčių ElektriKinius 
Rifrigiatorius po $g^.(X), $QQ-00 ir $*| 29'^'

11 tūbų l’hilco Radio vertės $150:00 už *69,00
Columbia Radio ir Fonografas ver
tės $i5o.oo už ........................ $59.00
Miget Radios po ......... ..................... $11 .95
3 šmotų Parlor Setas naujos mados.. $39eOO
2 šmotų Parlor Setas moliai r ........... 29.00

f

3 šmotų miegamo kambario setai po *39.00
7 šmotų valgomo kambario setai po $29.00

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St. Chicago, III.

TEL. BOULEVARD 4705

Iš stoties WCFL 970 kyl. nedėlioj bus gražus lietu
vių programas. Pradžia nuo 1:15 iki 2 vai. po pietų.

LACHAWICZ IR SŪNUS
PAGEABŲ VEDĖJAI

Visų pagrabo patarnavimų galime atlikti už $100.00 
Dvi Koplyčios Dykai Dėl Šermenų 

Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus 
Notary Public reikalus

Chicago, III. 
2314 W. 23rd Place 

Telef. Roosevelt 2515

Cicero, III.
1439 So. 49tb Court 
Telef. Cicero 5927

VAŽIUOKITE Į LIETUVĄ
PER „DRAUGO” Agentūrą

__________
Norėdami važiuoti į Lietuvą aplankyti savuosius, va- 

j žinokite per “Draugo” Laivakorčių Agentūrų, kur gausite 
greitų ir gerų patarnavimų. “Draugas” parduoda laivakor
tes visų laivų kompanijų ant geriausių laivų. Parūpina visus 

i kelionei reikalingus dokumentus ir už patarnavimų nieko 
neskaito — patarnauja dykai.

Birželio 21 d. “Draugas” rengia ekskursijų Prancūzų 
linijos, milžinišku laivu ILE DE FRANCE, 42,000 tonų di
dumo.

Su šia ekskursija važiuojantieji galės aplankyti Paryžių 
iš iš ten gelžkeliais važiuoti į Lietuvą. O kas norės važiuoti 
vandeniu į Klaipėdą, galės aplankyti Londonu. Kad gauti 

! laive geresnius kambarius, užsisakykite vietas dabar.
Šie laivai išplaukia iš New Yorko sekančiomis dienomis: 

Birželio—June 11 d.—PARIS
» ” is d.—UNITED STATES
” ”21 d.—ILE DE FRANCE

Liepos-^lulv 30 d.—GRIPSHOLM

«««'

2334 So OAKI
IU AGENTŪRA
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Labdariu
SEKMADIENYJE, BIRŽELIO (JIINE) 12 D., 1932 M.

LABDARYBĖS ŪKYJE

Visus širdingai kviečiame j gražy ūkį atvykti, kur po miškus ir laukus ko 
linksmiausia dienelę praleisime. Valgiai bus šviežiausi, gardžausia pagamin
ti. Kelias į ūkį: Ogden avė., Joliet Rd. No. 4, Lemont Rd. Prie pasisukimų 
bus įsmeigtos lietuviškos vėliavos.

Vyčių diena Liepos-July 3 dieną
Kaip ir kiekvienais metais jorų. Bus juokingos lenktynės 

L. Vyčių Nepriklausomybės nei praėjusiais metais) šokia -
VISUOMENĖS ŽINIAI PAGERBS CIRTAUTUKĄ

LIETUVIŲ VALANDA

VYČIŲ BASEBALL LYGOS S. Legmugaus lb.
STOVIS Ė. Legmugaus c.

------------- ■ A. Betaut 3b., capt.
W L Pct T. Kičas p.

0 1000 C. Stukonis re.

dienos išvažiavimas Įvyks, tik 
šiemet Chicagos apsk. važiuos 
j Kenosbų, Wis., kur randasi 
be galo graži, maloni ir pato
gi vieta dėl piknikų.

Ryt vėl turėsime progą pa
siklausyti mūsų gražių dainų 
ir muzikos per radijų iš sto
ties WCFL nuo 1:15 iki 2 v. 
Iš sudarytos programos spre- 

galima užtikrinti, 
radijo klausytojai

Town of Lake.—Birželio 12 
d. žinomi tauoleikiečių pp. Čir 
tautų namuose, 4600 S. Pau-, ndžiant, 
liną St., rengiama pokylis, kad visi 
kad pagerbus Valterį Cirtau- bsu šia programa visai paten- 
tukų, kuris šiemet baigė Šv , kinti, nes išgirs gražių dainij

Brigliton Purk 
Marąuette 
Providence 
So. Cbicago 
North Šitie

o
2
2
0
0

0 o
1 667 W. Citraut ss.
1 767 P. Tariasi unas,
1 000 S. Suinack 2b.
3 000 Totai

0
1
1
1

Providence 16, No. Side 0
Providence ratelis pasiekė Inim. Conception H R E 

lygų stovį dėl antros vietos J- Dalinkaitis ss. 
po to, kai smarkiai ‘‘iškaršė J. Šiurna lb. 
kailį” No. Side jaunikaičiams S. Kavaliauskas p. 
žaidime, kuris įvyko Lincoln P. Augulis 3b.
Parke praėjusio sakmad. ry- C. Daukuodas, capt., 3 
tų. Vaikinai iš šiaurių pusės F. Kisielus 2b. 
gavo tik du mušius iš viso F. Kavauskas c 
savo darbo, gi Providence ga- • Zaberis lcf. 
vo 19 musių ir viso 16 išbėgi- P- Misonas cf. 
mų.
Providence
Gudaitis rf - 4
Razdikas cf. 4
Žilvitis lb. 5

s g* J. Stankūnas rf
AB R H

2

1
U
1
1
1
1

0 
1 
0 
o 
o 
o

0 0 6 
10 0 
110 
10 0 

11 6 1

J. Bakutis ss. 
Beleckas c.
A.Bakutis 3b. 
Rimkus 3b. 
Zubrikas lf. 
Petromis p. 
Chudy 2b.

5
4
4
1
4
5 
5

3
2
0
3
2
1
1
2
1
1

“ Cross 
2
1

ms. Grieš geras orkestras. Vai Vos vieneri metai beliko iki 
gis ir gėrimas kainuos tik pu- Čikagos pasaulinės 1933 metų 
sė tiek, kaip praėjusiais me- parodos. Kaip girdėti, visos 
tais. Išvažiavimas bus pritai- tautinės grupės stropiai ren- 
kytas prie šių laikų. Chicagos giasi šiai parodai, kad tinka-

Daržas randasi ant pat eže- į dalyviai važiuos “Cray Line” jinai pasirodytų pasaulio aky
lo kranto ir prie pat kelio j busais, kurie nuveš ir parveš se. Mums gi, lietuviams, taip Kryžiaus parap. pradžios mo-Į ir muzikų. Ši valanda duoda- 
(State Higbway); jame yra už $1.25. Ženkleliai kainuos pat tenka pagalvoti, kokiu bū kyklų. Pokylį rengia Volterio ima lėšomis Jos. F. Budriko 

tik 20c. (minint 20 metų Vy- du mes toje pasaulinėje paro- 
čių gyvavimų). Roseland, W. doje galėsime dalyvauti, 

lės spindulių. Jei kurie norės ! Pullman ir S. Cliicago važiuos i šiam reikalui aptarti Lietu 
pasimaudyti, ten pat yra gra-! vienu būriu; Marąuette, Bri- vių-Amerikiečių Vaizbos Bu- 
ži vieta ežero pakrašty. Į ghton ir Town of Lake, o W. tas ateinantį ketvirtadienį bir 

.Side, Bridgeport ir No. Side želio bėn. 16 dienų 7 vai. vok 
bus kiti du būriai. Cicero ga- į šaukia Lietuvių Auditorijoje 
lės prisidėti prie bile kurio (3133 So. Halsted St.) masinį

daug medžių; vadinas, užtik
rinta apsauga nuo stiprių sau

sesutės Petronėlė ir Mikalina, krautuvės 3417 S. Halsted St., 
Į pokylį kviečiami visi drau-1 kur lietuviai daugiausia per- 
gai ir pažįstamieji. Bus ir mu-1 ka radijus, rakandus ir elek- 
zika. M. B. Iros šaldytuvus. V.

Totai 41

North Side AB
Vilkelis 3b. OO
Krivickas lf. 4
Kaminskas ss. oo
Kisielius cf. 4
Urbon c. 4
Plančiunas rf. 3
Daugirda rf. 1
Drazdauskas 2b. 3
Grigiškis p. 1
Martinka p. 1
Manstavich lb. 3

0

Vyčių diena šiemet sutaps 
dviem paminėjimais, bū

tent bus paminėta Vyčių 20 
metų gyvavimas ir George 
Wasliingtono 200 metų sukak
tuvės. Programas bus įvairus: 
basebalo žaidimas Chicagos 
su Wisconsin apskričiu, mer- 
gaiciij indoor žaidimas tarpe 
abiejų apskričių, dainų šven-i 
tė, kurioj dalyvaus Chicagos 
ir Wisconsino apskr. chorai. 
Programa baigsis Lietuvos ir 
Vyčių himnais. Bus trys žy
nius kalbėtojai. Stengiamasi 
gauti Wisconsin’o valstybės 
gubernatorių ir Kenoshos ma- 
ir didelė salė (5 syk didesnė

su

būrio, kuris jiems bus pato
gesnis. Visi suvažiuos Wauke- 
gan’e, o iš ten 12:00 vai. (Cbi- 
cago laiku) trauks į Kenosbų, 
kur susidarys paroda iki dar
žo.

I Vietos, kur reikės susirink- 
kti, bus paskelbtos vėliau, 
taip pat ir daugiau informa
cijų apie išvažiavimų.

Visuomenė 
tis prie liepos 4 d. ekskursi
jos į Kenosbų.

Agatouas

mitingų, į kurį kviečiami visi, 
kam rūpi, kad lietuviai būtų 
tinkamai atstovaujami pasau
linėje parodoje. Įėjimas nemo
kamas.

Ta proga pasinaudojant, 
taip pat bus įteiktas Gedimi
no ordenas, prisiųstas iš Lie
tuvos nenuilstamam mūsų tau 
tos darbuotojui p. Juozapui J 
Elijošiui ir kuriuo apdovano

prašoma reng- j j0 Lietuvos vyriausybė, įvėi 
tindama jo nuopelnus ir dar
bus.

Gausinga Čikagos lietuvių 
visuomenė kviečiama atsilan
kyti į šį vakarų dvejopu tik
slu.

A. Kalvaitis.
Liet. konsulas Čikagoje

J. P. Varkala,
Am. Liet. V. Buto sekr.

Laikykis - Nepasiduok!

Totai
Umpires: K. Lakonaski — 

lloly Cross, T. Mililis — Gra- 
duates. į

Tins game brouglit lloly 
mto tlie league as

J strong bidder for tlie league 
title, dispite tlie never ąuiting 

- spirit of Imm. Conception į 
1 team tliey liail to yield a liard' 
3 played game to tlie lloly 
~ Cross teanų Both teams dis-

H
0

0 0 
0 0 
0 1 
0 0 

1

vvbicli arose tlie fans.

SPORTIVELY SP E AK ING i

By J. C. S.

tion. : and reap vbatever of tbe bar-
But let’s ramble around tlie ' vest tbere is to be gleaned 

eamps and see the prospect- from sucli an enterprise and 
ive “nįnes” as they appear Į concede the title of “cbam- 
on paper. Tbe lašt ligures pįons” įn this big year of
dope Brigliton, Providence,; basebaJ1
Marąuette, North Side and j _______________________ __________

South Chicago to be inembers 
tbat comprise the so-called i 
league. Of tbe pack, Brigli- 1

Tai senas priežodis, kuris yra vartoja
mas prakalliose ir įvairiuose susirinkimuo
se, ir kuris turėtų padaryti tikrų reikšmę 
Lietuvių tarpi1.

žiūrint į Lietuvių judėjimų pasirodo, 
kad jau mūs’ tautiečiai pradeda susiprasti 
ir pradeda remti savuosius.

Jie remdami savuosius galės pralenkti 
kitataučius, ir vienybėje laikydamies NE
PASIDUOS.

Dabar yra geras laikas pirkti nuosavy
bes, kurių kainos yra prieinamos; taipgi 
pirmos rūšies atsakančius niorgičius nešan
čius šeštų (6%) nuošimtį.

UNIVERSAL STATE BANK
Kampas 33rd ir So. Halsted St.,

CHICAGO, ILL.

\Vliat’s the matter witbtbis 
0 I baseball situation in our lea- 
0 h gue, it’s dwindled dovvn to an 
y 0 insignifieant event on Sun- 
0 0 days and days of play tbat
0 0 many don’t evęn know tbere 
0 0 is a league. Tbis isn’t speak- 

____ ing inucli of our national past
Totai 30 0 2 ^Ule, būt basketball created a

_____________ lar — more reaching furore
RYTOJAUS ŽAIDIMAI . l|ian baseball ever expects to.

_____ • j It vvould seem to'indicate tbat
So. Chicago su North Side, l,ie l)lans for the summer sea- 

Lincoln Parke, 3:00 valandų, son waren’t sifted enougb to 
Diamond No. 2. prognosticate beneficial re-

Brighton Park su Marųuet- sults for baseball. First of all, 
te — Marąuette Parke. baseball is riding along a

Agatonas patli nil of publicity. The fact
_____________ I looms tbat baseball scbedules

LITH. CATH. GR. SCHOOL aren’t even tentative. No one 
PLAYGRD. B. B. LEAGUE seems to know wben tlie next 

By Al. Kumskis game is slated fof, mucb less
________ 'it’s locate. Of course, if base

lloly Cross vs Imm. Concep bąli participants are keeping 
t ion, at Holy Cross, 46th and 'their scbedules secretive, it 
\\ood St. . vvouldn’t do for us to pry in-

to their activities. If sucli is 
R H Ė not tbe case tbe baseball cor- 
0 10 respondent is slipping entire- 
0 1 0 ly on bis self-assumed posi-

Score 7 to 6
Holy Cross
J. Povilaitis cf.
S. Jesevičius lf.

ton staeks up tbe most wovt- 
by. Manager Šeputis is wliip- 
ping a strong crevv into ac- 
tion, and statistically yeip- 
ing, sbould pilfer tbe prized 
bunting. Providence may cre- 
ate a speck of trouble later 
on, būt bas fallen by the way- 
side via Brighton. Marąuette, 
anotber entry, is seeking to 
make tbings bot, especially 
for Brigliton, būt tbat smack- 
ing administered to tbem by 
Providence didn’t belp their 

Įplans. No. Side bas gone tlie 
j way of all flesh, succunibing 
,to both Marąuette and Brigb- 

j ton by sizable margins. South 
į Chicago, considered tbe ‘dark 
Įborse’ nienace basn’t met re- 
adjustment principles, a vie
tini of tbe so-called “cliam- 
pionsliip complex.” With the 
advancing second round it 
might not prove to be a ‘bree- 
ze’ for either Brighton or Mar 
ąuette and presumably Pro
vidence ,as the early eeason 
dopesters would have one be- 
lieve. Būt one can almost lay 

'bis “chickies” on BriglUou.• gg;

7 ei. Ofiso ir Rez. Calumet 3398

VICTOR BAGDONAS
Muferiai Furnišių Pianų ir Kitokių Rakandų

’ ;t**)# f

ST0RA6E
t • b f - o A o o a n b » e ®

? iiįiijMyĮĮ1 • - • - • •....—

Office Phone Calumet 3398

••••

Kai jums priseis kraustytis, (mufuo- 
tis), tai pirma pašaukit mus telefonu 
CALUMET 3398.

Mūsų patarnavimu būsit patenkinti. 
Kainos pigesnės negu kitų. Darbų atlie
kame tvarkiai, gerai ir greitai. Su jūsų 
reikalais galime važiuoti į New Yorkų, 
Californių ir kitur.

Jūsų rakandai ir kitoki daiktai pavesti 
į mūsų rankas yra apdrausti nuo ugnies,! 
sulaužymo ar sugadinimo.

Be to,'turime rakandų parduotuvę, kur 
užlaikome parlor setus, pečius, klijonkas 
ir kitokius rakandus. Kainos pigesnės 
negu kitų, nes mes patys pristatome. Rei
kale kreipkitės į mus. Nauja vieta:

BAGDONAS BROS.
FURNITURE AND PIANO MOVING 

Local and Long Distance Removal 
3139 SOUTH HALSTED STREET

■■=¥■...........I --------- 4- i ■ ■——
CHICAGO, ILLINOIS 

■— < II |

♦
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E BIZNIERIAI PARĖMĖ “DRAUGO” PIKNIKĄ, BUVUSĮ GEGUŽES 29 D. VYTAUTO P/
IR PAŽADĖJO TALKĄ METINIAM DIDŽIULIAM DIENRAŠČIO ‘‘DRAUGO” PIKNIKUI 

LIEPOS 10 D. BIRUTES DARŽE, 79th GATVES IR ARCHER AVĖ.
BIZNIERIŲ DOVANOS LABAI PAGELBĖJO SUREN , ,H< J" A Pikie1’ vyrų drabužiai,

GTI SĖKMINGĄ PIKNIKĄ IR PALENGVINO DARB.J |vlsl®n8’’J? ’ ' j 1818 S. Halsted St. Tel. Canal
RENGĖJAMS. UŽ. TĄ JŲ NUOŠIRDŽIĄ TALKJ “DRAU-jY“~ i5641-
GAS” RAGINA VISUOMENĘ REMTI YPAČ ČIA PAS ; OhaS" Stasykai 1S’ į Kaz. Rimkevičius, pirmos
KELBTUS BIZNIERIUS. !and Forster s Co’ selected tklesos barberuė, “Draugo”

branda of meats and sausages, 1Q31 Quajry Aye Qra
CONTRIBUTORS TO THE PICNIC GIVEN BY THE Res> 6720 So" Campbell Avė. Rapįds Mich.

1, AT VYTAUTAS PK.|Factory Phon® Roosevelt 3900 
Izidorius Norbutas, malio-

DAILY "DRAUGAS’ MAY 29, 1932
ANNUAL PICNIC WILL TAKE PLACE JULY lOth AT ( . . ,

BIRUTES GROVE, 79th and ARCHER AVĖ. ALL OURjrius ir dekoruotojas, darb* aL i lieka gerai, greitai ir pigiai, 
14201 So. Western Blvd. Tel.

FRIENDS ARE CORDIALLY INVITED.

BIRUTĖS DAINA
Ant mariu krašto Palangos miestelis,
Kur gyvena mūsų broliai žemaitėliai 
Yr’ aukštas kalnas, Birūta vadintas 
Žalioms pušelėms viršus apsodintas.

Tuom kart’ laiminga buvo žemė mūsų 
Kol buvom ponais ir gudų ir prūsų 
Švari ir skaisti, kaip rožė ir rūta 

> Kunigaikštienė gyveno Birūta.
Vis tai padarė, kaip sakė Keistutis,
Ant kalno tapo pastatytas būtas,
Birūta paskiaus tapo numylėta,
Pagimdė sūnų Vytautą, ant svieto.

Hrupka, bučeris, 5033—7th 
Avė. Tel 4961.

Klevickas Kostas, lietuviš
ka užeiga, 4307 Sheridan Rd. 
Tel. 8761.

! Kodis Petras, keliautojų uš- 
‘ eiga, 4900—7th Avė. Tel. 5500 

Kilikevičia Antanas, .buče
ris, 823 — 45th St.

Jakutis Vladas, bučeris, 21- 
01 — 52nd St. Tel. 3512. 

Kulešis Paulius, užeiga, 51-
Trimitininkas praneša vi J®2 Avė. Tel. 2-2361.

siems, kad biznieriai, “Drau Į Labanauskas Mykolas lie- 
go” garsinami, ypač “Drau i Aviška užeiga, 1203 - 50th 
go” piknikų rėmėjai užsitar- 3t- Tri. 8523.
nauja pagarbos ir didesnės lie Mažeika, Kazys, pirmos kle- 
tuvių paramos. Isos užeiga. Krautuvė kiauši

Taipgi visi biznieriai kvie- syies<°, 4703—8th Avė.
čiami rengtis i didelį “Drau-i 28566. 
go” balių liepos 10 d. Birutės j Šliogeris Vladas, liet. užei-
darže. Ten busite visi pagerbti ^a’ 73^2 29 Avė. Tel. 6877.

______________ ; Tylienė Marija, liet. užeiga,
2900 — 58th St. Tel. 8532.

Canal 1068.
Kajetonas Kavalčikas, bu- 

čemė ir grocemė, 4537 South 
Paulina St. Tel. Yards 5812.

Draugystė švč. Panos Mari
jos Ražancavos Panų ir Mote
rų, pirm., Marijona Skudienė, 
718 W. 18th St. Tel. Roosevelt 
7532, sekr., A. Radžius, 3856" 
W. 55th Place.

Draugystė Šv. Onos, pirm., 
Ona Buividienė, ‘ ‘ Draugo 
piknikų kvieslys, 1732 String

Juozas Žvirblis, pirmos kle
sos naujų ir senų čeverykų tai 
symo šapa, 2004 S. Canalport1 
Avė.

M. Malecki, grocemė, 732 
W. 19th St.

J. Seibutis, meat market, 
1840 S. Halsted St.

J. P. Rakštis, aptieka, 1900 
S. Halsted St. Tel. Canal 0114.

J. Pankauskas, grocemė. 
Rendavojam garsiakalbius pi
knikams, bankietams ir baza-!

J. Williams, 6641 S. Fran- 
cisco Avė., Wennerstens Ma’t.

B. Piser and Son, importers 
and wholesalers of Alaska, Į 
Scotch and Hollond herring, 
1637 So. Millard Avė. Phone j 
Rockwell 9254.

Mrs. Wagner's Pieš, pajų 
kepėjai, 1751 W. Austin Avė. 
Tel. Haymarket 5090.

Gold Shield Bakery, L. Pa
plauskas, sav., 3339 Auburn

Julijonas Akavickas, groce-

N. Karklelis, pirmos klesos 
barberaė, 1818 W. 46th St.

Boleslovas Mažeika, “Drau
raė ir cigarai, 2043 W. 23 St. Į «°” kvieslys, 31S So. West.

St. Šimulis, kriaušius, 2150 į ern ^ve-
. Kasparas Butkevičius, di

džiausia lietuviška maliavų
So. Hoyne Avė. Phone Canal 
5474.

K. Kulbis, prosinįmo,-taisy
mo ir valymo šapa, 2305 So. 
Leavitt St.

Martinas Kavaliauskas, duo 
nos kepyklos savininkas, 2457

Kupčius jau grįžo Chica- 
gon. Sekmadienio piknikuose
jis pasirodys visuose pikni- 

rams, 2021 Canalport Av. Tel. ( kuose _ Vytauto parke Ijlb.
Canal 6574. j darybes ūkyje, o į Jefferson

C. J. Pansima, lietuvis fo ! miškus, kur bus Nortli Sidės w pj Tel. 4445

St., rašt., Ona Stašelienė, 1907 Phone Canal 2655. 
Canalport Avė. _

Federacijos 15 skyrius, An
tanas Grišius, pirmininkas.

L. Beck and Sons, whole- 
sale: beef, lamb, veal, boneless 
beef cuts, 810 E. 47th St. Tel.
Drexel 0460.

R. Kramer, dealer in butter, 
eggs and chese, 1349 S. Peoria 
St. Tel. Canal 7295

krautuvė, 1403 Noble St. Tel. 
Armitage 6000.

J. . Valantinas, bučeraė ir 
grocemė, 2558 W. 69th St. 
Tel. Prospect 4814.

Ig. Paurazas, bučeraė ir gro
tografas, 1901 S. Halsted St. rpolitiško kliubo išvažiavimas, Petras Budginas, duonos ir ceme, 2942 W. Pershing Rd.

National Restaurant, P. Bal
čiūnas, sav. Pirmos klesos res
toranas, kur Petras Varakulis 
kas rytų pusryčius valgo. 1841 
So. Halsted St. Tel. Roosevelt 
4735.

Charles Mikutcki, cigarų 
parduotuvė, 671 W. 18th St. 
Tel. Roosevelt 8753.

siųs savo gabiausj kvieslį. V i- bulkučių kepyklos savininkas,: Tel. Laf. 1117, 
sur jis turės įvairių gražių 1
dovani} — gerų knygų, laik
raščių, saldžių lietuviškų ‘Bū
to’ saldainių. Jau jis teipgi 
matėsi su “Draugo” pikni-

10754 Perry Avė. Vladas Neffas, hetuviškas
Valentine "s Bakery, raginė hotelis ir užeiga, 2435 S. Lea- 

duona, 906 W. 31st St. Tel. j vitt St. Tel. Roosevelt 3352.
Victory 2434.

A. S. Precin, fotografas,
ko rengimo komisija, kuri <11- 4309 Archer Avė. Tel. Virgi-jmų, 2309 So. Leavitt St. 
ri planus ateinančiam pikui-1 nįa 2481. ' Alex Butkevičius, grocemė
kui liepos 10 d. Birutės dar-, Jurgis Brazauskis, bučeraė ir ice creaminė, 4546 So. Paū
žė. Kupčius reiškė pasitenki- j įr grocernė, 2743 W. 59th St.

Jonas Stumbris, statytojas 
naujų ir taisytojas senų na-

M. Ijorencas, Maldos Apaš- grahorius. Automobiliai viso-
talysės pirm., 1617 Loeffler et.

C. Ivanauskas, meat market 
and grocery, 726 W. 18th St.

John Petrošius, grocery and

Kenošiečiai, matydami di
delį chicagiečių sujudimą re
mti “Draugo” piknikus pasi
ryžę nepasiduoti. Atsirado 
kvieslys, kuris ir pradėjo mo
bilizaciją. Pasirodė, kad Ke- 
noshos biznieriai palankiai 
priėmė kvieslį, pažadėjo “Dra 
ugo” piknikams talkos. Stanį 
bieji biznieriai rūpinsis, kad 
“Draugo” piknikas liepos 10 
d. Birutės darže ko geriausia 
pavyktų.

liną Street.
Chas. Sakalas, cemento kon 

šeimininkės raguvietės po va-! Julius žilinskis, West Sidės traktorius, 2056 No. Lawler, 
dovyste p-nios Kotrinos Sriu-1 lietuvis vaistininkas, 2300 So. Į Tel. Berkshire 5813. 
bienės, B. Kučienės ir p-lės

Simon M. Skudas, lietuvis nimo, kad restoraną valdys ! Tel. Hemlock 3452.

kiems reikalams, 718 W. 18th 
St. Phone Roosevelt 7532.

K. Pikiel, muzikos Storas— , Teklės Barauskaitės,
pianai, radijai, auksiniai dai-

meat ”market~’1731 S. Ūmom koncertinos. Taisome mn 
Ave zikalius instrumentus. 1816 S.

Walliam Denis, meat mar
ket, 1727 S. Union Avė.

Stanley Petrauskas, duonos 
kepykla, 1721 S. Union Avė. 
Tel. Roosevelt 3067.

Wm. Gudavičius, kendžių
Valauskas Jonas, lietuviška storas, 1711 S. Union Avė.

užeiga, 5407 — 24th Avė. Tel. 
6038. '

Vitkauskas Jonas, liet. už
eiga, 5125 — 7 Avė. Tel. 3752.

Dr. Rakauskas Antanas, 
3904 — 71st St. Tel. 9865. 
Ofiso: 5817 — 6th Avė. Tel. 
4050.

Pateliūnas Jonas, pirmos rū 
šias siuvėjas, 4524 —8th Avė. 
Tel. 9051.

Kulešius Juozas, pirmos kle
Šv. Petro par. choras, varg. S024 - 7th Avė.

p. Kai Bukaičio vedamas, ren
giasi atvykti į pikniką ir pa
sirodyti prieš Chicagoje esan
čius chorus. Chorai dainuos 
liaudies dainas, už geriausią 
sudainavimą Birutės dainos

Tel. 22365.
Svolkenas Steponas, lietuvi

ška “Dry goods” krautuvė, 
2402 - 52nd St.

Šimanauskas, lietuvis foto
grafas, 4807 — 7th Avė. Tel 

yra skiriama chorams dova- £1541
nft' . i Kun. A. Bublys, Iv. Petro
“DRAUGO” PIKNIKŲ R*- par. klebonas, 5108-7th Ave.,

MĖJAI — BIZNIERIAI 1 Kenosha, Wis. Tel Kenosha 
KENOSHA, WIS. 4757. <

Bitautas Vladas, lietuviška 
užeiga, 5223 13th Avė. Tel. 
4861. *

Bitautienė Ieva, lietuviška

Jonas Rimkevičius, specia

Juozas Balsevičius, maliavų 
ir geležinių daiktų krautuvė, 
2325 So. Hoyne Avė. Telef. 
Canal 6850. *

Barbora Gečienė, ice crea
minė ir grocemė, 4518 South 
Rockwell St.

P. Shaulietis, delicatessen, 
grocemė, 653 W. 18th St.

Dennis Baužius, naujų siu
tų siuvėjas ir taisytojas, pro- 
sinimo ir valymo, šapa, 1973 
Canalport Avė.

Oiprijonas Zaturskis ‘Drau
go’ piknikų kvieslys, 4506 S. 
Wood St.
' Moderniškas Hotelis, Char
les Shattas, sav. čia apsisto
jęs jausis, kaip namie. Kainos 
prieinamos. 1843 So. Halsted 
St Tel. Roosevelt 8577.

Butkus Undertaking Oo., 
Ine., 710 W. 18th St., Phone 
Canal 3161.

Petras Cibulskis, maHavoji-

Halsted St. Phone Roosevelt 
8707.

Mr. Steve and Emily Mal- 
bes, 227 Dunes Highway, Mi- 
chigan City, soft drinks, chile 
con carae and barbeųue sand- 
wiches.

Saldainių krautuvė, Anna 
Stegvilas, 1908 Canalport A v.

Jurgis Staselis, kraučių ša
pa, 1907 Canalport Avė. Tel. 
Canal 2829.

Saldainių štorukas, Frances 
Pikčunienė, 621 WJ. 16th St.

P. Vidra, fancy groceries 
meats and vegetables, indivi

Leavitt st. Tel. Roosevelt 1771 Progress Dairy Corp., vedė- 
Antanas, Grišius-, bučeraė ir j jas Bulkevičius, 1636 Girard

grocemė, 1827 So. Union Avė. j St. Tel. Humboldt 0068. 
darių kuopa po vadovyste pa-, Tel. Roosevelt 7744. ! Petras Kalnis, darbinių vy-
garsėjusio lietuviško vengro., Qna Kazlauskienė, spaudos rų drabužių krautuvė, ciga- 
Barą valdys Šv. Kryžiaus par. i platintoja, 4356 So. Rockwell rai, 2554 Blue Island Av. Tel. 
vyrai, panevėžiečiai, tauragie j Street. Canal 0696.

o įce-
creamo bizni ves Ciceros lab-

čiai, vilniečiai ir kiti.
Apie kitus darbus ir biz

nius bus pranešta vėliau. 
Visose kolonijose tarp kvie

slių eina lenktynės. Jie lanko 
biznierius, profesijonalus —

Elena Naureckaitė, ice cre- 
am parlor, 3459 So. Talman 
Avė. Tel. Virginia 0637.

J. Mironas, bučeraė ir gro- 
ceraė, 2500 W. 45th St. Tel. 
Virginia 1865.

daktarus, advokatus ir kitus Į a. Šimkus, bučeraė ir gro- 
ir primena apie “ Draugo ” , cemė, 4556 So. Fairfield Avė. 
pikniką. Visi parėmusieji į Povilas Giedraitis, bučeraė, 
“Draugo” pikniką dovano- grocemė, daržovės, vaisiai, 
mis ar kitu būdu bus išgar
sinti “Drauge”.

B. J. Kazanauskas, Simano 
Daukanto Spulkos rašt., 2242 
W. 23rd PI. Tel. Roosevelt 
8887.

J. Brazaitis ir Wm. Duoba, 
lietuviška barberaė, 2209 W. 
23rd Place.

Emerald Dairy, St. Daugėla 
savininkas, 3251 S. Emerald
Avė. Tel. Victory 0728.

4501 So. Fairfield Avė. Tel. Model Dairy Co. išdirbame 
Lafayette 0245. ir pristatome pieno produktus

VI. Rolinskas, bučeraė ir 2003-5-7-9 W. 18th Place. Tel. 
W. B. Gotautas, ekspresinin S™*™, 26H W. 44 St. Tel. j Canal 4310.

dnal Service, 1918 Canalport kas> 4414 Califomia Avė. Lafayette 7219. | J- Mondžejevskis, mėsos or-

Avė. Tel. Roosevelt 4879. 
Viktoras Šniukštas, toucer

Tel. Laf. 1369.
Adomas Stugis, ekspresinin-

nė, 1949 Canalport Avė. Tel. kas. 4642 So. Wood St. Tel.
Roosevelt 4590.

Joe Lukšas, saldainių krau
tuvė, 1951 Canalport Avė.

Joe Paserpsky, bucemė, 19-
67 Canalport Ava.

Aleksa Bakery, 3339 So.
Morgan St. Tel. Yards 7258. 

J. Baranauskienė, grocemė,
6955 So. Talman Avė. Tel. Re- 
public 6724.

P. Milašius, bučeraė ir gro- derilJ išvežiotojas, 6600 South
cemė, 4456 S. Califomia Avė.

General Radio Store, lietu
vių radio krautuvė, 3856 Ar-

Washtenaw Avė. Tel. Hem- 
lock 3340,

VI. Vitkauskas, mėsos orde-
LaJayette 0973. Ayg Lafete €i95. į riiJ išvežiotojas, 6624 So. Ca-

kas, 6726 S. Rockwell St. Tel. Į D- Bartkus ir M- Vertclka. p
ut otio bučeraė ir grocemė, 4406 So. Chemauska> and Co., Ine.,

Repubhc 3713. Talman Avė kaPV paminklai, kryžiai, 1900
Jonas Pužauskas, mėsos or- Wertelka saldainiu So- Union Ave- Phone Ro<>se

derių išvežiotojas, 6559 South ;naS" ..t ® " o ” 9 Tel Canal 3678
« A « A niro orderių išvežiotojas, 4558 So. ei vanai «»<<»•
Campbell Ave. Prospect 9153. w&,hUnaw Aye Te, į Rytiną Baking Co., whole-

yette 3713. sale bakers, 4621-29 S. Her
Archer Ave. Big Store, 4187 Ave. Tel. Yards 5624.

Archer Ave. Tel. Laf. 5778. I Mares Baking Co.. ąuality

velt 8710.
West Side Expresai, St. Fa

bijonas ir J. Oksas, 2146 So.
Jai. Namavi«h», vaisi? Uve Hoyne Avenue, Tel Boosevelt ' _ tekm. 2706 S. Lawndale Av
žlotohui 2R5W xb, pi 2072 1 Jonas ir Juozas Kinčinai, T__._Žiotojas, 2526 45th PI 

Tel. Laf. 0541.
F. Urbelis, duonos, pyragų Street.

m bulkučių prityręs kepėjas, Al. Ma-.eUunas, 2311 S. Lea-f JTTr Povilas Putrimas, bučeraė
uMga 1204 - 53rd St. Tel.įBųras, ntv., 1845 W. 47th St. j X Miškinis ir N Karins- 1800 W. 46 St. Tel Laf. 1510. 'vitt St. TeL Roosevelt 7754. :maliav*_ griežimų daiktų if 143€ go 49th u

" ka*’ drovių išvešiotojai ir K. Marozas, duonos kepyk-1 Antanas Ticzkus, ekspresi- krautuvč, 4537 So. Wood St. ojccto 645 Cicero, III.
“Draugo” piknikų kviesliai, los savininkas, 4330-32 South ninkas. 2743 W. 37th PL Tel. Tel" Yards 385°" i Antanas Michalo, drabužių
ir tildetų platintojai, 2321 So. Califomia Ave. Tel. Laf. 1515. Laf. 5936. Klemensas Žostautas, prity- krautuvė, 2640 W. 69th St.
Leavitt St. Tel. Canal 1068 I Broliai Kučinskai, duonos Juozas Manikas, ekspresini r?s bučeris, 1845 W. 47th St. Mutual Sausage Co., Mar- 

A. Ališauskas and Son, kepyklos savininkai, 3401 So. nkas, 2900 W. 40th St. Telef. Tel- 5069-
mufuotojas visokių dalyku, Morgan St. Tri. Blvd. 1046. Lafayette 5676. '! White Rose Club Cigar Fac-

ridan Rd., Tel. 9261. J. Luką*, ruginės duonos 7126 So. RockweU St. Tel Re- Jonas Kavaliauskas, 841 W. j. M. Miniat ir Sūnus, mėsos tory, S. Walski, sav., 4501 S. 61 W. 47th St. Tel. Laf. 8300.
Juosas, 1202 — kepėjas, 3006 W. 41st St. Tel. public 5099. 33rd St., grynos lietuviškos orderių išveftotojai, 6456 So. Hermitage Ave. Tel. Yards t. Ališauskas, drabužių kra

listas barberis, 757 Attn St., mo ir dekoravimo kontrakto 
N. W„ Grand Rapids, Mich. rius, 2334 So. Leavitt St Tel.

Chicago Meat Market, K. Ganai 7233.

Louis Vlastnik, wholesale 
Honore St. Tel. Laf. 6469. ' 2813 So' Central Park

P. Petrntis, 2307 S. Leavitt bučern<‘ ir «™cernė. 4441 So.

Jurgis Kaminskas, didelė 'Ave. Tel. Crawford 0089.

6461. ! Tel. Lafayette 5069.'
Bičkauskas Kazys, lietuviš-' Grabovski Bros., wholesale

ka užeiga, 2301 — 52nd St. meat dealers, 3353 So. Moša- 
Briedikis Antanas, užeiga pratt St. Tel. Boulevard 9818.

4706 — 7th Ave. Tel. 4352. John Molis, cigarų štoras 
Gaigalas Albinas, 4513 She- 1971 Canalport Avs.

SOfth St. Tri. 4837. Lafayette 4543. duonos kepėjas. Whipple St. Hemlock 4080. ,6984.

vėl Brand Food Products, per 
draiverį Roman Precin, 3247-

utuvė, 2426 W. 47th St.



Šeštadienis, Birželio H, 1932 .DRIŪCIS 5
CHICAGOJE

GRAŽIAI PASITIKO KUN. 
ALBAVIčlŲ

Buvo daug sveikinimų ir

sekė paskutiniojo “Draugo” 
kontesto eigų, tas stebėjosi 
vedėjo sugebėjimu vajų vesti 
ir apie jj rašyti. Kontesto ei-

kalbų. Kalbėjo: kun. P. Gasiu- «°8 apgynėjimai buvo įdo 
nūs, P. Saltimieras, kum J.gyvi. Ne tik kontestinin

Dievo Apvaizdos parap. —
Trečiadienyje sugrįžo iš Lie
tuvos kum lg. Albavieius, Die 
vo Apvaizdos par. klebonas, 

pačios dienos vakare iš-

Mačiulionis, A. Nausėdienė, 
adv. K. Oesnulis, kun. B. Ur
ba, Bytautienė, kun. K. Bič

kui, bet ir skaitytojai jais bu 
vo patenkinti.

Kad piknikieriams pirmu 
sykiu į ūkį važiuojant nebūtų 
klaidžiojimų, tai čia dedame 
kelrodį.

Iš Chicagos važiuojant, pa
imti Ogden Avė. Važiuoti iki 
.Joliet Bd. No. 4. Joliet keliu 
važiuoti iki Lemont kelio. Le 
mont keliu važiuoti į šiaurę.

DAKTARAI:

šiandien, lygiai 7 vai. į Au- 
kauskas, J. Evaldas, kun. K.'šros VartlJ P^' sal? renkasi | Tam keliui užsibaigus, pasuk- 
Vaičūnas, kun. Vaitukaitis. !“DrauJ?°” va«iaU8 kontestinin'!i vakarus ir atsiduriama

Ofisas Tel. OrovehlU 0817
Res. 6737 S. Artcnian Avė.

Tel. OrovehlU 0611

OR. J- J, SIMONAITIS
GYLYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Martiuette Road 
Vai.: 2-5 Ir 7-9 P. M. Ket. #-12 A.M. 

Nedėlloj etini tarus

l os pačios dienos vakare is- (jak/kalbėjo tg kun j Al-ikai ir visi P- Sakal° drau-1 tiesiai į Labdarių ūkį. Nuo
siilgę parapijonai suruošė pa- paDasakoio anie i-'v lb"ai ir bičiuliai pagerbti sėk-'Joliet kelio iki ūkio tėra dvi
įtikinu, vakarienę .» gnuiu £U „lingo kontesto ved5^ veik5. mailėg. .

įspūdžius Lietuvoje ir pa
., . v. . dėkojo visiems už nuoširdų i W laikraštininkų, laigi, vb

pilna didžiule »a e; Atv>'ka "e' pasitikim4 ir parodytų palan- isi kontestininkai, L. Vyčiai,
Parapijonai, bet ir is kitų i v ūi igi veikėjaį p. ]g. Sakalo

kolonijų veikėjai, protesijona- , , ....................., . . , . . . . ’ t . ,v. . 'buvo L. Šimutis, “Draugo”Jai ir biznieriai. \ įsi dziaugč- j . , , . _, , . .v . , redaktorius. Rap.si matydami sugrįžusį geri).

programa. Žmonių prisirinko

draugai ir bičiuliai prašomi 
šį vakarų atvykti į Aušros 
Vartų par. salę. Tai nebus

veikėjų, sustiprėjusį sveikato
je ir pasiryžusį vėl darbuotis PAGERBS IGNĄ SAKALĄ 
Amerikos lietuvių visuomenėj. I ------------

Programo dalį išpildė ino- j Kas Cliicagoje nepažįsta p. 
!yklos vaikučiai, gražiai pa- Igno Sakalo? Jis yra Aušros 

dainuodami, pašokdami ir į- Vartų par. veikėjas ir ChJca-Į 
teikdami dovanėles. Kitų dalį gos L. Vyčių apskr. vadas, ir 
išpildė kvartetas, susidedąs iš gabus laikraštininkas. Kadai-

“surprise party,” o nusipel
niusio veikėjo pagerbimas.

K on tęs t įninku komisija

»Ūkis seniau vadinosi John
son Farm. Reikale galima vie 
tinių gyventojų klausti, kur 
yra Johnson Farm.

Prie visų pasisukimų bus 
įsmeigtos lietuviškos vėliavos, 
o pačioje farmoje plevėsuos 
didelė lietuviška vėliava ant 
aukšto stiebo.

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 Iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutarti -

DENTISTAT
Phone Boulevard 7042

KELRODIS Į LABDARIŲ 
ŪKĮ

Ateinantį sekmadieni, bir-
K. Ančiutės, L. Sabonienės, se jis redagavo jaunimo laik- želio 12 d. Labdaringosios S- 
K. Sabonio ir Ciapo. Pasta- raštį “Vytį,” o dabar uoliai gos ūkyje įvyks didelis pik-
rieji d d ir duetų padainavo. 
Solo dainavo K. Ančiutė ir

darbuojasi dienraščio “Drau
go” redakcijoje. Čia jis jau

Sabonis. Akomponavo S. Sa-. senai dirba. Baveik nuo dien- 
bonytė ir J. Bijanskas. I raščio atsiradimo laikų. Kas

nikas. Rengėjai tikisi svečių 
iš visų Chicagos ir apylinkių 
kolonijų.

GRABORIAI:

J, F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

DR. C. L VEZELIS
D E N T I S T- A S 

4645 So. Ashland Avė. 
Arti $7 Btraet

T . LIETUVIS GRABORIUSLaidotuvėms pa
tarnauju geriausia Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla. • 

' Reikale meldžiu atsišaukti, o mano j 
darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 251*
‘ 2314 W. 23rd Pi., Chicago i

ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų lš- 
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 4174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4088.

1439 S. 49 Court, Cicero, UI
TEL. CICERO 5927

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Motery ir Vaiky Ligy

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 Iki 12 ryto; 4 Iki 6 po pietų.

(Vakarais: Utarnlnke ir Ketverge Iki I vai.).
Seredomls Ir Nedtlloinls pagal susitarimą.

Otiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395J

Ofiso Ir Rea. Tel. Boul. 691$ Ofiso ir Res. Tel. Boul 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted SI)
Vak: 1-8 ir l:8$-8:S9 vai. vak. 

Nedėlloj susi tarus
VaL: 9-4 Ir T-l vai. vakar* 

Nedėlloj susitaręs

Tel. Canal 8267 Rea Proepeet <869

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Pesidenclja 6890 So. Ai'teslan Avė 
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų

• iki 8:24 vakaro

Tel. Ofiso 4050 Rea 9885

DR. A. G. RAKAUSKAS
5815' — 6th Avenue 

KENOSHA, WIS.
Ofiso vai.:

Nuo 1 Iki 4 ir nuo 6 Iki 8 vai. vak. 
Rezidencija:

8904 — 71št Street 
Nedėllomls tik susitarus.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko- 
plyA*a dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automubilius visokiem? 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, III.

S. J. PAVINSKAS & CO.
PIGIAUSIAS GRABORIUS 

GARY, INDIANA
įsitikinkite

Grabas, dėžė, balsainavlmas, ka
ravanas ........................................ $100.00

Geresnis grabas, dėžė, balsama- 
vintas, patarnavimas ...į. $150.00

Plušinls grabas ir visas patar
navimas ..................................... $225.00

Dar geresnis grabas ir patarna
vimas .......................................... $285.00

Plieno grabas ir visas' patarna
vimas ............................... $305.00

Kapinės neįroknojamos 
Kreipkitės į pins bet kada

S, J. PAVINSKAS & CO.
1728 CONNECTICUT STREET 

Tel. 0760 Gary, Ind.

IRENA VALENTINA VIČ'IEN fe

po pirmu vyru Radavičienė
Mirė blrž., 10, 1932 m., 12:30 

vai. popiet, sulaukus pusamžio. 
Kilo Girdiškės par., Zakaimė 
vienk.

Paliko dideliakie nubudime 
dukterį Oną. Šatunienę, sūnų 
Vladislovą Radavičių, žentą ša
limą ir 2 marčias Ludviką Ra- 
davičienę ir Oną ltadavičlenę 
ir 8 anukus.

Kūnas pašarvotas 4722 Jus
tine Street.

laidotuvės įvyks utarninke, 
birželio 14 d., iš namų 8 vai. 
bus atlydėta j Šv. Kryžiaus par. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sielą. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

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

Nubudę: duktė,' sūnūs, žen
tas, marčios Ir giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Zolp, Tel, Blvd. 5203.

Tel. Canal 8122

OR. G. I. BLOŽIS
DEN TĮSTAS

2201 West 22ud Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutartį

Boulevard 7589
Rea. llemlock *7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T I S T A S T 

4712 So. Ashland Avenue 
Va?.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro

Tel. Canal 8744 Rea Republlc 686$

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priįma kasdieną nuo 
pietų' iki '8 vai. vakaro.

Nedėliotais ir seredomls tik 
iškalno susitarus

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

CHICAGO

DR. j. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2408 WEST 83 STREET 
Kertė So. Western Avenue

Tel. Prospeot 1028 , -

Rezidencija 2359 So. Leavitt 8t- 
TeL Canal 0706

Valandos: 8-4 po pietų Ir 7-9 V. v. 
Nedėlloj pagal susitarimą

i'el. Cicero 1260

DR. 6USSEN
X-Ray

LIET U VIS DEN TĮSTAS 
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare
Nedėliotais ir Seredoaiia susitarus

4847 W. 14th ST. Cicero, Iii.

DR. S. BIEZISl
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

• X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
cor. So. Leavitt St. Tel Canal UIS

Rezidencija: 8828 8. Richmond Avė. 
Teiephone Republic 7 848 

Valandos: 1—t Ir 7—8 vai. vak. 
Nedėlloj; 10—12 ryto.

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12 PLACE 
Vai.: 7 Iki 9 v. v. išskiriant Seredoe 
Ir Pėtnyčlos, kuriomis dienomis jis 
bus.

2924 W. WASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant VVashington Bulvd. 

4:30 — 5:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2461, arba
Cicero 448. Rea. teL Cicero 2888

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7581

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ_ 

VEDAJAJ3

1650 WEST 46th STREET
Kampas 48th Ir Paulina Sta.

Tel. .Boulevard 5208-8418

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai,, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

" Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

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

METINfeS SUKAKTUVĖS

MARIJONA OMEDECKim
(po tėvais Kūliką uskaitė)
Mirė blrž. 9 d., 4:89 vai. po

piet, 1932 m., sulaukus apie 58 
nieų amžiaus, gimus Kėdainių 
apskr., Airiogaloe par. ir mies
tely. Amerikoj išgyveno 24 m.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Edvardą, šunų Antaną Ir 
marčią Almą, dukterį Emmą Ir 
žentą Vladislovą Grigą, 2 pus
brolius Jbną Ir Juozapą Aliau- 
skius, šeimynas M. Butkų Ir 
Dapkų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 16 22 No. 
Winchester Avė.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
birželio 13 d., 8 vai. ryte, IŠ 
namų Į šv. Mykolo Arkaniolo 
par. bažnyčią, kur bus gedulin
gos pamaldosuž velionio sielą, 
o iš ten bds nulydėtas J šv. 
Kazmiero kapines.

Visi giminės, draugai Ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jam paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame. Vyras, sū
nūs, duktė marti, žentas Ir

• giminės.
Lahdotuvėse patarnauja grab. 

A. Masalskis, tel. Blvd. 4139.

KAZIMIERAS JONKIS

Mirė birželio 13 d„ 1931 m., 
o dabar ilsis šv. Kazimiero 
kapinėse.

Gimęs Lietuvoj, Joniškio pa
rap., Vidginių kaimo.

Paliko budinčius moterį, du
kterį ir gimines.

Nors jau metai laiko prabė
go, kaip toji nelaimingoji mir
tis išpešė musų namų bran
giausi agmenį, bet mes jo ne
galime pamiršti, musų širdyj 
žaizdas niekada neišgys ir jo 
neužmiršime.

Minėuamos a. a. Kazimiero, 
mylimo tėvelio liūdnas metines 
sukaktuves, užprašėme Šv. Mi
šias už velionio sielą, kuriuos 
atsilaikys birželio 12 d., 1932 
m., 6:00, 7:00 ir 7:30 vai. ryte, 
šv. Jurgio par. bažnyčioje, Chi- 
cagoj.

širdingai kviečiigtne visus gi
mines, draugus ir pažįstamus 
atsilankyti į tas pamaldas, kad 
per malonę Dievo a. a. Kazi
miero sietai šviestų amžina 
šviesa.

Nubudus, .lunkų šeimyna

Dr.C.K. Kliauga
D E N T i S T A S 

į Utarninkais, Kulvergais ir Subatoinia 
2420 W. Alaiųuettc ibi. arti \Vcstcru

Avė. Pitone Henilock 7828 
Punedėiiais, Seredomis ir Pėlnyčiomis 

1821 So. Halsted Street

Tel. Cicero 6756

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S. 49th CT., CICERO
Vai.: 10-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare

DR. M. T. STR1K0L1S
Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas: — 4«45 S. Ashland Avė.

Chicago, 111.
Oriso vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 

8 vak. Nedėliomis pagal sutartį.
Ofiso Tel.: Boulevard 7 820
Namų Tel : Prospect 1930

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Valandos: 11 ryto 11U 1 po pietį} 

x S iki 4 Ir t iki 8 vai. vak.
’r Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto

Telefonai dieną Ir naktį
VIRGINLa 0084

ZoL OrovehlU 1591

PADEKONE

JUOZAPAS J. PALEKAS
Su šiuo pasauliu persiskyrė tarp gegužės 27 ir 29 

d., o po gedulingų pamaldų Nekalto Prasidėjimo par. 
bažnyčioj palaidotas šv. Kazimiero kapinėse.

Paliko Budinčius moterį Barborą, 3 dukteris ir gi
mines. •

Šiuomi rejškiame gilios padėkos žodžius gerb. kle
bonui kun. A. Driskai, kun. Valančiui, kun. Joneliui ir 
vargonininkui Kudirkai už gedulingas pamaldas. To
liau dėkojame gėlių aukotojams, gėlių nešėjoms, šv. 
mišių aukotojams, grabnešiams ir visiems giminėms, 
kaimynams, draugams ir pažįstamiems už ‘lankymų 
pašarvoto velionies, už tartus mums užuojautos ir su
raminimo žodžius, už dalyvavimų gedulingose pamal
dose ir lydėjimų į kapines.

Ačiū graboripi Zolpui už pnetelingų patarnavimų 
ir tvarkias laidotuves. Nuliūdusi Palekų šeimyna.

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

! Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 

Svaigimo, akių aptemmio, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nuiinu 
Jataractus. Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
itsltikimuose, egzamlnaviliias daro- 
nas su elektra, parodančią mažiau
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM 
?4 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.

| Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
o« akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WJ£ST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 4—S
Medinomis: nuo 19 Iki 19.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 80. ASHLAND AVĖ. 
Teh Yards 0994

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

▼aA 9-11 ryto 9-4 Ir 7-9 vak.
fleradomls po pietų Ir NsdėldlenlaU 

tik susitarus
9491 W. MARQUBTTK ROAD

Rea Phone:
Enflevrood 4441 
Ventvrorth 8009

Office Phone 
Wentworth 8000

Rezidencijos Tsl. Plasa 880$

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 ikt 9 vakare 
Nedel. nuo 10 iki 12 dieną

Ufiso Tat Victory 6893
Rez, Teh Drezel 9191

JtM neatsiliepia šaukite Central7444

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31 Street
Vai. 10-11 v. r., 2-4, 7-9 v. v. 
N odelio nūs ir šventadieniais

KUR

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Valandos: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

Ofiso Tel. VICTORY 8687
OL Ir Rea Tel. HEMLOCK 237 1

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. ARTESLAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-v 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 p. 
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak 
šventadieniais pagal sutarimą.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPEC1JAL1STAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:20 vai. vakara 
Nedėllomls 10 Iki 12 

Telefonas Midway 2880

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED STREEj' 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

A. L. DAVIDONIS, M. D:
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

TeL Kenirood 5107 
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte;
«- Nuo 6 Iki 8 valandai vakare 
apart šventadienio Ir ketvirtadienio

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES ,
(Naryauckas)

GYDYTOJAS Ilt CHIRURGAS 
2420 We«t Marąuette Road

VALANDO8:
9 Iki 12 ryto, 7 Iki 9 vakare 

Titam. Ir Ketv. vak. pa«al sutartį

TeL Hemleok 1799
Res. Tel. Prospect 0810

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHlRUROšF 

Ofisas 4156 South Kedzie 

Res 4411 So California Avė.

Vali I-4s 1-9 V ». ktrlaai K«t

A-



G ' DRAUGAS Šeštadienis, birželio 11, 1932

PRIEŠ VASARINIS PIKNIKAS SU VISOKIAIS ĮVAIRUMAIS
BENGIA

ŠV. P. M. GIMIMO PARAPIJA, MARQUETTE P ARK
SEKMADIENYJE, BIRŽELIO - JUNE 12 D,, 1

VYTAUTO DARŽE, 115-ta gatvė ir Crawford Avenue

Šiame piknike bus puiki muzika šokėjams, Parapijos choras sudainuos puikių dainelių, Bak- 
sininkai prikrės šposų, o Stipruolis .Jakaitis išmėgins savo spėkas. Žodžiu, Piknikas bus labai įvai
rus ir linksmas. PRADŽIA 11 .-00 V AL., o ĮŽANGA TIK 35c.

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti,
KLEBONAS ir KOMITETAI.

C H I C A G O J E sto užtikriname linksmų ’ai-ibo išvažiavime. Smagiai pra susirinkimų sekm., birželio 12
kų. įleisime laikų. d., parap. mokyklos kambary,

BAIGĖ HIGH SCHOOL Towu of Lake.— Labd. Sų-;
Kor—tas ■ 2 vai. popiet. Visi nariai pra-

--------------- jšomi laiku atvykti, nes turi-
Dievo Apvaizdos par.— šv. Įme daug reikalų svarstyti.

žiu programų dainomis, dek
--------------- j lamaeijomis ir įvairiomis pra 0unSos 1 ^P- išvažiavimas į į . v .

Ketvirtadienį, birželio 9 d. našystėmis mokiniams, busiun ūki ivyks birželio 12 d. Kurie Onos draugija laikys priešine-; Prašome taip pat atsivesti
Panelės Švč. Sopulingos baž^itiems jųjų vietoje kitais me- oorės važiuoti, tegu susirenka tinį susirinkimų birželio (JU-|naujų narių dr-jai. Jie bus

, i.. r»i i • ti i tais 8 vai. ryto prie Šv. Kryžiaus ,ne) 12 d., parapijos mokyklos priimami už sumažintų įstoji-
baily Avė., įvyko iškilmės .Bu I Spalvos išdalinimas turi y- parapijos svetainės. Ten sto-! kambary, 1 vai. popiet. »ių. Visados apsimoka pnklnu
vo užbaigimas Higli Scbool! patingos reikšmės, nes gavu- vės A. Stugio trokas, kuris i Visos narės kviečiamos at- syti prie geros draugijos, nes 
mokslo metu ir išdalinimas t s*eji Jas mokiniai turi vilties piknikierius vež į labdarių silankyti. i ligoje gauna pašalpų, o mirus

X Sekmadienį, birželio 12 
d. įvyks Chicagos lietuvių vy
rų choro išvažiavimas. Viši 
fordukai, kadilakai ir trokai, 
suvažiuos prie Antano Phil
lips, siuvėjo krautuvės, 2408 
W. 63rd St. apie 10 valandų 
ryto. Iš ten važiuosime j Ro- 
berts fanu, 94 ir Roberts Rd.

, “Draugo'’ rėmėjas

PANGONYTĖ LAIMĖJO 
5000 DOLERIŲ

keturiu sėkmingai baigti pradžios mo 
kslų ir gauti diplomų.

diplomų baigusiems 
metų kursų. Tarp baigusių vi 
so buvo virš 70, o lietuvių 7. j Mokyklos baigimo progra- 
Iš vestsaidiečių tų Iligli Sclio- j nios diena bus vėliau praneš- 
olę baigė Juozas Glebauskas, j (a spaudoje.

2121 W. 23rd PI. Jo tėvai y- j
ra pasiturintys žmonės, yra Į ____
Aušros Vartų par. garbės na- j 
riai. Jaunikaičio tėvas Al. I

I

Glebauskas yra geras parapi-

KAS PAVADUOJA 
PRALOTĄ

ūkį.
Labdare W)est Side.-

jos talkininkas, linksnio būdo,

North Side.— Birželio 6
' kuopos mėnesinis susirinki
mas, dėl svarbių priežasčių,

Valdyba teikiamas patarnavimas ir gi- 
' utinėms išmokama pa mirt i nė.

Mot. S-gos 5.5
Valdyba

North Side s lietuvių politis ,. x • i. I tapo atkeltas iš antradienio,, Dievo Apvaizdos par. Su- _ ko kliubo įvvks pusmetinis su , . v .. . . .
Rap. • a- , v. v. birželio 14 d., į pirmadienj, . siv. Brolių ir Seserų lietuviusurinkimas. Šis kliubas sios , . v . ... _ v , . f Jl. . i ^1 17.__ „ __________ T ~_______ Y. . 1 1*1 v • v

Bridgeport.—šv. Jurgio pa-

, , , birz. 13 d. Visos nares praso-
apvlinkes lietuviams vadovau . ... ... .. . . , .. v . .mos įsidėmėti ir susirinkti i

'ja politikoj, todėl nemažai tu-! , , , _ . .
i . . , v par. mokykla 8 vai. vakaro,
irime ir draugų tarpe ankstu • • , • , ,i ' Šiame susirinkime bus renka-
: valdininkų. i ......1 mos darbininkes parapijos pi-

dr-ja laikys svarbų priešpus- 
metini susirinkimų sekmadie
nį, birž. 12 d., 1 vai. popiet, 

1 mokyklos kambary. Kviečia
mi visi nariai susirinkti ir už

Marąuette Park.— L. R. K.
Susiv. 163 kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks pirmadienį, 
birželio 13 d., 7:30 vai. vak. 
Susirinkimas perkeltas iš sek 
madienio dėl parap. pikniko.

Visi nariai malonėkite at
silankyti, nes labai svarbus su 
sirinkimas. Taip pat prašome 
sumokėti užsilikusius mokes
čius. Valdyba

Peabody miestelio gyvento
ja Ona Pangonvtė, 25 metų 
amžiaus patraukė į teismų Mv 
kolų Moka, reikalaudama $25- 
000 už suvedžiojimų.

O. Pangonytė teisme aiški
no, jog Moka žadėjęs jų vesa 
ti, o vėliau kitų vedęs.

Išklausius abiejų pusių pa-' 
reiškimus, teismas priteisė O. 
Pangonytės naudai 5,000 dol.

X Čekoslovakų ministerių 
kabinetas priėmė projektų, k u 
riuo karo tarnyba sutrumpi
nama iki 14 mėnesių (iki šiol 
buvo 18 mėn.).

su visais malonus, mielai pri- į rap. klebonas, pral. M. Kru- ‘ Iš kliubo valdybos ir vei- knikui. Be to, visos narės pra simokėti visas skolas draugi- 
šas išvažiuodamas į Euclia ris ’kiančiojo komiteto teko suži- šonios sus-me gražinti tikie-!jai. Kas per šį mėn. neužsi- 
tinį kongresų ir iš ten į Lie noti, kad ateinantį sekniadie-; tus arba pinigus nuo buvusių 1 mokės, bus išbrauktas iš dr- 

ni, birželio 12 d. kliubas ren- kuopos vakarų. 'jos. Ateidami į susirinkimų,
gia išvažiavimų į Jeffersono S. Sakalienė, pirm. prašomi atsivesti nors po vie

ke ir parengimuose. Ji gražiai škonų, kad jį pavaduotų per miškus. Bus programas: dai-! • --------------- na narį. Be to, bus renkami
UHsHhnluivn nr»P,iiS,.,.nfl ‘Dm nos, ka|Į)oa> mUZįka įr beisbo-! Brighton Park.— Dr-ja Gv. darbininkai dėl išvažiavimo,

sideda prie labdarybės darbų 
ir labai tinkamas prie žaislų 
“Rūtos” darže. ( Jo moteris; tUvų„ iš Grand Rapids, Mieli., 
taipgi yra uoli namų šeiminin' pakvietė kun. Alfonsų, pranci-

DIDELIS BANKAS EINA 
IŠ BIZNIO

pasidarbavo praėjusiame ‘Dra keturis mėnesius.
ugo piknike \ ytauto parke. Tėvas Alfonsas visuose dva lo lošimas. Nepraleiskime pro- pirma div. Šv. Kazimiero Ka- birželio 26 d., Sakalausko dar 
Jų sūnus Juozukas, baigęs Kiniuose reikaluose gražiai pa-Į gos. Dalyvaukime šiame kliu- ralaičio laikys priešpumetiriį že. Kor—tas
liigli schoolę, mėgsta mokslų, tarnauja.
ir gerai jam sekasi. Tėvai jį 
leis eiti aukštesnius mokslus, 
dabar linkęs prie inžinierys- 
tės, o vėliau gal palinks prie 
kunigystės.

i Rap. I

PRANEŠIMAI
NORTH SIDE

O. ir M. Gudinęs, tirt.

,X Rytoj, birželio 12 d. mo-1 Šv. Kazimiero akademijų- 
l.yklos mokslo metų baigimas rėmėjų 3 skyrius rengia kau- 
parapijos svetainėje, 7:30 v. iL.kų lošimus, kurie bus įdo- 
\akare. Vaikučiai išpildys pui mūs ir skirsis iš kitų, nes ko
kų programų iš dainų, drilių misijoje veikia mūsų gerai ži- 
ir gražių vaidinimų. Ant galo noma architekto žmona p. A. 
bus įteikta 25 baigusiems Au- Žaldokienė, p. M. Rugienė i: 
šros Vartų par. mokyklų dip- kitos mūsų skyriaus veikėjo-, 
lomai. Tėvai, giminės ir visi Tai įvyks p. M. Sutkienės na- 
jMrapijonys privalėtų daly- urnose (1609 N. Wood St.), 
vauti tame svarbiame parapi- birželio 15 dienų. , 
jos įvykyje. Tikimasi, kad bus Viena iš jų
daug svečių iš kitų kolonijų. ---------------

X Antradienį, birželio 14 d. Marąuette Park.— šv. Bar- 
mokyklos vaikučių išvažiavi- boros draugijos pusmetinis su 
nias į Jackson Park’ų. surinkimas įvyks pirmadienį,

X Sekmadieni, birželio 19 birželio 13 d., 7:30 vai. vak., 
d. Aušros Vartų parapijos A-.parapijos mokyklos kambary- 
luninų “Sočiai,” parapijos je.
svetainėje. Į Susirinkimas įvyksta pirma

X Sekinau.enį, birželio 26 dienį iš priežasties parapijos 
d. didysis parapijos piknikas, pikniko.
Vytauto parke. Visos narės skaitlingai su-

-------------------- _ sirinkit, nes yra daug svarbių
SUTUOKTUVĖS reikalų svarstyti.

__________ Šis susirinkimas yra pasku-
Dievo Apvaizdos parap. — tini s dėl priėmimo naujų na*. 

Mūsų bažnyčioje, gegužės 28 rių per vajų, kuris tęsės per 
d. kun. Pr. Vaitukaitis mote- šešis mėnesius.
rystės sakramento ryšiu sūri- Visos Marąuette Park’omo 
šo C. Peesineester’į su Ona teris ir merginos kviečiamos 
Daugirdaite. _ priklausyti prie šios draugi-

Jaunavedžiams linkime gra jos. J
žaus gyvenimo ir laimės nau-' Valdyba
jame luome, i ----------- —

Parapijos mokykla ! Town of Lake.— Moterų S-
Artėja mokslo metų užbai- gos. 21 kuopos kauliukų lofii- 

gimas. mo “party” įvyks ateinantį
Gegužės 28 d. kun. Vaitu- šeštadienį birželio 11 d., p-nu 

kaitis 50 mokinių 8-tojo sky- V i.znių bute, 4544 So. Pauli- 
riaus išdalino užbaigimo žen- na St., 7:30 vai. vak. Visos 
klus (spalvas). Ta proga 8-jo sųjungietės prašomos dalyvau 
skyriaus mokiniai išpildė gra ti ir viešnių atsivesti. Iš ank-

SALE SALE SALE
BAROENAI

ANT

KELLY - spri«gfieM - TIRUS
Geriausios išdirbystes tajerai, su trisdešimt metų 
patyrimu, parsiduoda prie mūsų už KAINAS DAR 
NEGIRDĖTAS. Mes jų gerumą negalim išaiškinti, 
bet ATVAŽIUOK, NUSIPIRK, VARTOK! Patys ta
jerai pasisakys savo gerumą. MES JUOS GARAN
TUOJAME. UŽDEDAME ANT RATŲ DYKAI

Raudono ro- 
berlo tūbai

.$1.03
.. 1.02 
.. 1.03 
.. 1.17 
.. 1.30 
.. 1.33 
.. 1.43

HEAVY DUTY 6 PLY

Ižai Vienas Už Porą

(29x4.40). ...$3.95.. .$7.66...
(29x4.50). ... 4.30.. . 8.34...
(30x4.50). ... 4.37.. .. 8.46...
(28x4.75). ... 5.12.. .. 9.94...
(29x5.00). ... 5.39.. ..10.46...
(30x5.00). .. .* 5.45.. . .10.58..
(31x5.25). ... 6.63.. ..12.86..

Peoples Trust and Savings 
bankas, vienas didžiausių Chi- 
cagos vidiuniesčio bankų, kurs 
randasi prie Micbigan avė. ir 
\Vnshington st., nutarė atmo
kėti savo depozitoriams pini
gus ir išeiti iš biznio. Prezi
dentas paskelbė, kad bankas 
užsidaro dėlto kad bankinis bi
znis nenešęs pelno.

Šitų vidumiesčio bankų ne
reikia sumaišyti su Peoples 
National Bank and Trust Co., 
kurs randasi ant Town of 
Lake prie 17 st. d So. Ash- 
lan1 avė. Peoples National 
Bank and Trust Co. gyvuoja 
po. senovei ir ištarnavęs žmo
nėms per 28 metus tebevaro 
bizni, aptarnaudamas pietų P 
vakarų — pietų miesto dalies 
gyventojus.

ŪKĖS — FARMOS
Labai pigiai — 3 labai ge

ros ir pigios. Mainysiu ant 
namo.

Matykite birželio 12—12 d.
P. D. ANDREKUS,

3325 S. Auburn Avė., Chicago

R. ANDREUUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žierus, laikradžius, radios, 
taipgi elektrikinius laikro
džius, movie cameras, projee- 
torius dėl judomų paveikslų 
rodymo. Kainos labai nupigin 
tos.
2650 W. 63rd St., Chicago, III.

Tel. Hemlock 8380

Wm. J. Kareiva
Sfi vtnlnkas

06! Kert nustos ruSiet- 
Ir patarnavimo. Sau
kit

GREF.N VAI.I.EY

Olsi-lls Šviežių klausi
niu. sviesto ir sūrių.

į 4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. nuulevard 1389

(31x6.00)... .10.85. .. .21.04......... . 1.56
(32x6.00)... .10.95. ...21.24........... 1.82
(33x6.00)... .11.80. ...23.12......... . 1.82
(32x6.50)... .12.65. ...24.54........... 2.05
(33x7.00)... .14.30. ...27.74......... . 2.05
(34x7.00)... .14.65. .. .28.42........... 2.10

Visi kiti saizai Ir ne prilygintos kainos

30x5
TRUCK TIRE 

8 PLY
$14.50

32x6 
10 PLY

$24.95

KITI BAR GENAI
CHAMPION MOTOR OIL

SIMČNIZ

SPARK PLUGS 5 GALS. 39c
59c $2.75

100% PURE PENN- 
SYLVANIA

PATRATOP
TOP DRESSING

49c
C1 RA

39c

KAHAPACK AUTO SFWK0. not inc.
5156-5158 SO. WESTERN AVĖ.

TEL. PROSPECT 8157 Savininkai: S. KANAPACKIS IR ŠONAI
Dėl Gero Patarnavimo Meldžiu Atsilankyti Į Mūsų Gasollno Stotis

4400—4402 So. Westem Avė. ir 5156-5158 So. Westem Avė.

REAL E STATE 
Prisirašykite j mūsų Spulką 
Texų informacija suteikiama

Dykai
2608 West 47th St.

PIANAS
Parduosiu arba mainysiu 

gerų pianų ant troko nuo tor.o 
iki 2^/2 tonų.

5348 So. Halsted St.
Tel. Yards 2773

i AUTOMOBILIŲ MEKA- 
NIKAS

sutinka pataisyti, arba Jums padėti 
iusn na—’uosr. už puse knlnos. nsaru 
Karsdžluie atsieis. Rslknle pntaiiklt: 

TETi. liAFAVETIT 132#.

BARGENAS
Modemiškas namas dvejų pratrv- 

venlmų po 6 kalmribrtns, su vėliau
siais J,renKlmala. Dviejų karų gram
džius; gražioj apylinkėj, 6142 flouth 
Fnlrfleld Avė. Kainavo 113.000 da
bar d<M -varblos prležaatlea atiduodu 
iž 112,500 Pamatyk tuojau.

REPVBI.IC 1698

J VAIRUS KONTRAKTORIA’

M. Z IŽAS
Mumų Statymo Kouirnktoriu. 

t ai u u įvairia ilsi ur iiuriuo* ortoinam 
kaina

7lf»l S. CAIJKORNIA AVK
Telefonas Heinloek 6616

rakandai pardavimai
Dvi Šeimynos, krūvoj gyvenančios 

tuo! turi parduot gražų parlor aetų, 
rleSuto medžio valgykloa Retas, 2 
pulkus miegamosios getai, 9x12 Ir 
8x10 kaitrai, radlo, lempas Ir tt. Var
toti tik 6 mėn. Parduodam kartu ar 
skyrium. Kreipkitės tuoj.
2«I0 W. onth NTR.EET t-mas apt.

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
MSMI. MTATYMO KtlNTKAh 

. TOK1UH
'6504 S. W ASHTKN A W \ V b

ATY DAI
NAMŲ SAVININKAMS

JPopieruoju ir malevuoju kam 
barius, už darbų atsakau. Da
rau daug pigiau ir geriau 
kaip kiti. Popierų knygų tū 

:riu šių metų mados. Pristatau 
,į namus išsirinkti. Kati ir pa- 
Įtys darysit, vistiek popieras 
įgaliu pristatyti ant reikalo 
j C. O. D.

KAZ. ANDREJUNAS
:1619 S. 48tb Ct., 2ros lubos 
| Cicero. Tll.

Tel. Republle 6649

ANTANAS LUBERTAS
Maliavojimo Kontraktorius

I Mallavojam. dekoruojam Ir popte- 
I runjtUm Kainos prieinamos.
5537 S Nordica Avė., Chicago
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