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Čili socialistai kaujasi dėl pirmenybės
Mrealio rote ivyko sprogimas; 

ano 23 asmenys
Bavarai kovoja prieš fašistų 

naujas uniformas

Europos valstybes reikalauja panaikinti karo 
skolas. Calles’as kai caras lydimas į J. Val
stybes. Kruvinos komunistu riaušės Šveica
rijoj

Naujas velkantysis laivas “Mark Twain”, skirtas žemutiniosios Mississippi upės tirafi- 
kai. Tam pačiam tikslui bus pastatyta dar kiti du laivai.

J. VALSTYBIŲ KATALIKU STUDENTU 
SUVAŽIAVIMAS CH1CAG0J

VISI NORI PIRMENYBES

SANTJAGO, birž. 18. - 
Prieš socialistų juntu, kuri 13 
dienų valdė Čili respubliką, 
sukilo kariuomenė ir karo lai 
vynas ir ją pašalino nuo val
stybės vairo. Juntbs vadai su-1
imti.

Sudaryta nauja junta, ku
rion grįžo ir Davila, buvusis 
sugriautos juntos vadas.

Paskelbta, kad socialistų ju
nta sugriauta, nes ji susisėb- 
ravus su komunistais. Nauja 
gi junta prieš komunistus ko
vos ir ji bus, kaip sakoma, iš
imtinai menševikiška.

DEL FAŠISTU NUTRAUK
TAS POSĖDIS

UŽ KARO SKOLŲ PANAI
KINIMĄ CHICAGOJE NUBAUSTI KALĖTI

23 ŽUVO, 63 SUŽEISTA
________  I LOZANA, Šveicarija, birž.

MONTREAL, Kanada, birž. 118* — Karo skohl ir rePira* 
18. — Montrealio uoste sau-:ci^ konferencijoje Anglijos, 
sajam doke apie 100 darbini- Pian«j°s ir Vokietijos at- 
nku taisė kubilinį laivą “Cv- st°vai sutarė, kad J. Valsty- 
mbeline”. Staiga ištiko pra- bės karo skolas arba visai Pa
gariškas laive sprogimas. Lie
psnos šovė daugiau kaip 100 ir Palengvintų jų mokėjimą, 
pėdu i padanges. Atvykus gai- valstybhl atstovai aiš-
srininkams, ištiko dar keli ki- kina’ kad -lei karo skoh? mo* 
ti sprogimai. Laivas sudras- kėpme nebus palengvinimo. 
kyfAS Europos valstybės negalės nu-

Žuvo 23 asmenys ir 63 su
žeista. Tarp žuvusiųjų yra gai
srininkų viršininkas ir kele
tas gaisrininkų.

C ALI ESĄS STIPRIAI 
SAUGOJAMAS

i Ender Coal and Coke kom- 
LIETUVIAI TIKRAI DALY- pani;jos prezidentui Cochran’-

Palmer rūmuose, Chicagoj,, šis suvažiavimas yra viešo-
šio krašto katalikų kolegijų ir | jį katalikų studentų sakykla.
universitetų studentai turi su-, Suyažiavę pareikS, kad stude.
važiavimą. Suvvko daugiau' ...... ,,„ , . i ntija užsieniuose vra daug uz-kaip 2,000 studentų — jaunu; . . . .

•v • ~t ir i a v j sikrėtusi pagonizmu, įndife-vyrų, iš visų J. Valstybių da i . . .
lių. Jie atstovauja savo lan-•! rentizmu ir cinizmu. Šio kra- 
komas aukštojo mokslo Įstai-pto katalikų studentija pasi- 
gas. * liks katalikiška ir Bažnyčiai

Suvažiavimas atidarytas va ištikima.
kar iškilmingomis šv. Mišio-, ..., , v A ! Studentų suvažiavimą svei-mis Švenc. Vardo katedroje.: _ _ . .. ,
c v. • . • j_ v- kino Jo Eminencijos kardino-Suvaziavimas tęsis dar sian-j J
dien ir rytoj. Suvažiavimas. 1° Mundeleino atstovas, Chi-

VAUS PASAULINĖJ 
PARODOJ 1933 M.

Birželio 16 d. Lietuvių au-
naikintų arba jas sumažintų įvykusiame Chica-

gos lietuvių visuomenės susi
rinkime nutarta dalyvauti pa-

i sikratvti ekonominiu krizių ir 
negalės mokėti privačių skolų. 
Tada, jos sako, pačiai Ameri
kai bus blogiau.

MENTCO CTTY, birž. 18. 
-.Specialiu traukiniu i J. Va-

BOLŠEVIKU “ROJUS” 
PRANCOZIJOIE IŠNYKO
PARYŽIUS, birž. 17. — Ru

ui ir sekretoriui Evans’ui tei- j yTa vadinamas “studentų dva- į cagos katalikų jaunimo orga- 
suvažiavi-, nizacijos vadas, katalikų uni- 

: versiteto atstovai ir kiti.
i amas įsakė pristatyti kom-!sinpS vadovybės 
panijos rekordus. Bet jie ne mas.” 
tik neklausė, bet dar rekordų 
dalį sudegino.

Teisėjas Sullivan’as abudu 
nubaudė po .30 dienų kalėti ir

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

saulinėje parodoje Chicagoje P° 1JYM) dol. pabauda. Ir pa- 
1,933 metais ir surengti tais rpiškė, kad baigę kalėti pri
motais iškilmingą Lietuvių 'statytų rekordus. Jei to nepa- 
Dieną. Bus |aip pat organi- darys, is naujo eis kalėjimam 
zuojamas lietuvių batalijonas,
kuris dalyvaus parade ir Lie- j 
tuvių Dienoje.

Plačiau bus parašyta rytoj.

DU SUIMTA

Chicagoj suimta du 
dariai, kurie aną dieną daly

ČEKAS PRAŠO LIETUVI 
PARAŠYTI NONETĄ

mažinama. Mat, namų savini
nkas, sumažinęs neišnuomoto 
buto norimą gauti nuomą, tuo

Šiomis dienomis čekai užsa ; pačiu turėtų sumažinti ir jau 
kė jaunam muzikui J. Kačin- išnuomotų butų nuomą. Butų 

lakui parašyti ketvirtinių tonų nuomotojai turi originalų su- 
I r.onetą. Ši noneta bus išpildy- manymą butų nuomą sumažin- 

pikta- ta čekų rudenio muzikos se- ti. Būtent, butų'nuomininkai 
zone atidarymo proga Praboj, artimiausiu laiku kreipsis į vy 
vėliau ji bus Įtraukta į čekų riausybę, kad būtų išleistasvavo savo areštuotų sėbrų pa

grobime iš Streatoro kalėji- repertuarą gastrolėms po Eu-, toks teisinis nuostatas, kuris 
Užvakar vakare, lietuvių au ">"• J»«» »•»’« Paliktas sk’rri"i dn0"’ P*

PAGERBĖ p. I. ELIJOŠIŲ

MUNICHAS, birž. 18. -
Bavarijos seiman fašistai at-|i„tvbpS (i Kew Yorka) išvyko, kūrė kolektyvį rusų komunis-'kė p. J. Elijošiui Gedimino 
stovai susirinko naujomis um- karo sekretorius Gailės’as. Jis, tams ūki. Tai buvo “rojus”, ordeną. Plačiau apie tai kitą

sijos bolševikų agentai Pran- ditorijoj, Lietuvos’konsulas, p. Įėjime plėšikas, kurs taip pat' Reikia pažymėti, kad J. Ka- einamomis sąlygomis išnuomo- 
cūzijoje (netoli Paryžiaus) i- A. Kalvaitis iškilmingai įtei- pageidavo pasprukti. j činskas yra įsejęs muzikos mo H privatų butą, jeigu tą butą

* ' 1 1 ti_ 1 _ * __  X__ nomn comninlrnct -nm n

formomis apsitaisę. Kiti atsto- saneojamas, kai caraa> 
vai reikalavo, kad uniformun- karpjvip kornpanija.
t i fašistai apleistų seimo rū-j ____________
mus. Jie atsisakė klausyti. Sei!
mo sesija laikinai nutraukta.

Bavarijos vyriausybė prote
stuoja prieš centro vynausv- Mirosis Prancūzijos užsieniui Nepraėjus nė vieneriems me 
bę, kuri leido fašistams įsi- reikalu ministeris 'Aristide fams tarp draugų kilo nesu- 

Briand’as, kaip paaiškėjo, pn-i tikimai dėl pirmenybės. Kilo 
liko 3.440 dol. pinigais ir ūki. i nelaimės. Išdvėsė daug truŠ- 
Jis ūki Įsigijo uz gautą No-^kių. Dabar sodybą gaisras su- 
helib praizą. į naikino. Bolševikai gaisro np- i

gyti ir vilkėti naujas unifor 
mas.

KOMUNISTŲ RIAUŠES

Lvdi

BUVO NETURTINGAS

J šį “kolbo- kart. 
zą" buvo priimami tik grv- 
niausiojo plauko rusai komu
nistai išeiviai. Žemė derlinga.

numeris pirmas. 
” buvo

APGAUDINĖK) BE
DARBIUS

PARYŽIUS, birž. 17. — gijo veislinių troškių.

kslus Praboj pas žymų čekų namų savininkas neišnuomos 
muziką Al. TTabą (ketvirtinių pats ir butas neišnuomotas 
tonų-išradėją), kurio vardas bus daugiau, kaip tris mėne- 
stovi greta Semberio, Sreke- sius.

alias, rio ir kitų garsių naujosios • -------------------Suimtas J. Gasior
Wrigbt, kurs apgaudinėjo be- muzikos kūrėjų Europoje, 
darbius, žadėdamas jiems dar
bą ir už tai imdamas raukpi- 

kaltinti jo buvusis biznio san- nigius. Pavestas grand ju-t

ATSISUKO PRIEŠ BAIN’Ą nTATTNKTTE “DRAUGĄ”

Jie užsiėmė jos įdirbimu. Įsi-i Byloje prieš buvusį banki-
ninką Bain’ą ėmė liudyti ir iį

draugas nekilojamųjų savas
čių agentas Mullboland’as. Jis 
pasakojo kaip Bain’as save 
bankus plėšė prieš pat jų už-i 
darymą. !

rv,

430 MYLIAS PER VA
LANDĄ

DELKO NE RAUDONAS 
KRYŽIUS?

KOL GYVAS TURĖS 
KALĖTI

PAPv^uro K- » 1Q ' ------------------- 1 gesino. Tik visi kas gyvas grie
I AKYZ1I S, birz, 18. — /J- Chimeoj savo prfeSn nnžn-' bosi „ž įvairi,) daiktų ir kaa 

motma i» Žirnelio (Cur.ko), dvtas smurtiniukas Oearga Ba san pakriko. Vietoje 
Šveicarijos, tenai komunistai ,.k„^ ,ikn ,ik
sukėlė demonstracijas ir rian-i 
šes. Kovojant su policija 1 a- 
smuo žuvo ir apie 50 sužeistu.

^Policija konfiskavo daug ko 
munistų ginklų. 50 raudonųjų 
areštuota.

“rojaus”
ILLINOIS’O RESPU

BLIKONAI

RAGINA KOVOTI PRIEŠ 
JAPONUS

ŠANCHAJUS, birž. 17. — 
T. Sąjungos komisijos narys 
kinas W. Koo grįžo iš Kuling, 
kur jis turėjo pasitarimus su

j Paskutiniu laiku greitosios KANSAS CITY, Mo., birž.
I pagalbos automobiliui ant jo U-Lž vienos turtingos mo- 
i šonų yra ne raudonas, bet ža driskės pagrobimą M. Depe-, 
lias kryžius. Pasirodo, kad y- w as teismo nubaustas kol bus*

gyvas kalėti.DESENZANO DEL GAR
DA, Italija, birž. 17. — Italų 
karo lakūnas leitenantas Ne
ri ’s atsiekė lėktuvu skridinio 
rekordą. Per valandą skrido 
430 mylių.

ra išleistas naujas Įstatymas 
kurio einant raudoną kryžių 
už ženklą gali turėti tik Rau
donojo Kryžiaus draugijos i- 
staigos. Daiktą, ant kurio yra 
raudonas kryžius, Raudonojo 
Kryžiaus draugija turi teise 
konfiskuoti savo naudai. Tai 
todėl ant greitosios pagalbos 
automobilio miesto savivaldy
bė turėjo nupiešti žalią kry
žių.

JAU TAISO PLANUS

WASHINGTON, birž. 17. 
— Padėkojęs respublikonų su
važiavimui už jo nominavimą 
kandidatu, prez. Hoover’is, 
tuojau ėmė planuoti politinės 
kampanijos programą.

Illinois’o respublikonai pa
silieka susiskaldę į dalis. Per 
visą savaitę jie neįstengė iš-

rtis ir su kitais tuoktis. Kas 
vieną kartą skiriasi, tas ran-i
da, kad reikalinga ir daugiau'rinkti sav0 ^omitetininko. Pa-

------------ kartų skirtis. sibaigus respublikonų suvažia
NEW YORK. — Praėjusį Nuo divorsų pirmoje vieto-jvimui’ Parti.i°a krašto komite- 

sekmadienį katalikų valandą je nukenčia vaikai ir jie turi‘^as turėjo susirinkimą. Illino-

DIDESNIS PAVOIUS, 
KAIP RAUDONŲJŲ 

AGITACIJA
KANADOS SVAIGALU 

EKSPORTAS

per radiją kalbėjo knn. d r. E. teisę prieš savo divorsininkus 
L. Ourran’as apie divorsų pa- tėvus sukilti, kaip nukyla kro
vėjų. Tas pavojus yra viso- štų gyventojai prieš nepaken- 
keriopas. Bet jis toli didesnis čiamas vyriausybes. Vaikai tu 
už pačių komunistų agitacijas, ri savo neginčijamas teises ir 

; Divorsų įstatymas šiame kraš- jie turi teisę savo tėvams nu-

is’o respublikonai nebuvo at
stovaujami.

TILTON’AS APKAL
TINTAS

. , Lester Tilton’ą teismas ap-
Kmijos diktatorium gen. Čia-Į te nė kokiu būdu nepateisiną- rodvti jų priedermes. 'kaltino už žmonių apgaudinė-
ng Kai-šeku. ^as. Divorsai yra biauri žaiz- Divorsai griauja krikščioni- jimą. Jis nėra gydytojas, bet

Koo pareiškia, kati T. Są- da nacijos kūne. Ši žaizda ne- škas šeimas, o šeimos yra tau- per ilgus metus sėkmingai
*111 11 nco H 11 1*1 1 1 »Y1 T T *1 O 1 •. M M . 4 1 Z1  « - - 1 • -I _ a* . _junga neturi galimybės japo
nus išmesti iš Mnndžiūrijos. 
Kad taip, tai pačių kinų pa 
reiga yra vienytis ir vesti ko
vą prieš japonus.

MONTREAL, Kanada, bi
rž. 17. — Anot oficialaus pra
nešimo, svaigiųjų gervmų eks
portas (išvežimas) šiemet gal 
bus dukart didesnis palyginus 
su praėjusiais metais.

ORIGINALUS SUMANY
MAS BUTUS ATPIGINTI

ANARCHISTAI SU
ŠAUDYTI

NESIŪS DAUGIAU 
MARYNŲ

WASHTNGTON, birž. 17.
Ims
vuos divorsų Įstatymas, u sis nycia nepripažįsta divorsų ir kuriuos kankino vėžio liga.'vyks rinkimai. Vyriausybė 
Įstatymas dar reiškia socialų juos smerkia. Teisėtai sutuok- Be to, pripažinta kaltais dar ri pasiųsti ten daugiau mary- 

yra neperskiriama Į du jo padėjėjai. Visus laukia nų. Senatas nusprendė nėšių-

' užgydyta,, kaip ilgai gy- tos pagrindas. Katalikų Baž- (savo nautfai) gydė žmones,Į— Nikaraguos respublikoj į- 
>s divorsų Įstatymas. O šis nyčia nepripažįsta divorsų ir kuriuos kankino vėžio liga. vyks rinkimai. Vyriausvbė no-

krašto bankrotą, jei teisėtai, ta pora
sutuoktoms poroms leidžia ski-1 Tai Dievo Įstatymas. kalėjimas. sti marynų.

Kaune jau vis dauginu ir 
daugiau nusiskundimų girdėti, 
kad butai, ypač geresnieji, yra 
perbrangūs. Dabartiniu metu 
Kaune yra 300 — 400 tuščių
butų, kurių nemaža jau dau- _____________

giau kaip pusė metų yra neiš- CHICAGO IR APYLIN- 
nuomoti. Svarbiausioji to prie KĖS. — Iš dalies debesuota;

ROMA, birž. 18. — Nubau
sti mirties bausme ir sušau
dyti du italai anarchistai, ku
rie aną dieną kėsinosi nužu
dyti premjerą MussolinĮ.

ORO STOVIS

žastis yra ta, kad butų nuoma nnmatniiiH ki, k hm-vis: maža
nustatyta gana ankšta ir ne- temperatūros atmaina.

I
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KAINOS YRA
ATPIGUSIOS

ANT TIKRŲ _

Consolidation
Millers Creek 

Anglių
Birželio 1 d. žemiausios kainos per dvidešimt tris metus ir galbūt že
miausios kainos šiems metams, tapo paskelbtos šiame sąraše pažy
mėtą autorizuotą pardavėją Consolidation Millers Creek Anglią.

Ir šiais metais Consolidation Millers Creek Anglys yra didesnės ir 
geresnės, negu kada buvo. Nauji, didesni šmotai yra gaminami ir vi
si ije yra chemiškai plaunami, kad padaryti juos be dulkiu jūsą aruo
de ir švaresniais negu kada buvo ugnyje.

Kiekvienas tonas Consolidation Millers Creek Anglių yra tonas ši
lumos, išėmus viena bušeli peleną.—Nėra akmeną, uolą ir šiukšlią. 
YRA VIEN ŠILUMA!

Vienas saugus investmentas yra ateinančios žiemos Anglys, 
ieigu jūs savo aruodą prlpildysite su Tikromis Consolidation Millers 
Creek Anglimis.

PIRKITE DABAR—ŠIANDIE

už Tikras Bargeno Kainas
ir reikalaukite

AŪTHORIZED

Consolidation
Millers Creek
BIG LUMP BIG EGG BIG NUT

MARGUMYNAI
IŠ PRAHOS I BERLYNĄ 

ANT VAGONO AŠIES

liečiai atkreipė savo akis. Su
gauti dabar gaus šiek tiek pa
sėdėti ir paskui etapu sugrį
žti Į Prahą.

Anhalto stotyj, atėjus Pra
bos Berlyno greitajam trauki
niui, buvo sulaikyti du jauni 
vyrukai, kuriuodu, matyt, “zui 
kiais” norėjo patekti į Ber
lyną ar kitą kokį Vokietijos 
miestą. Keliauti juodu j>asi- 
rinko nepaprastą ir gal per 
drąsų būdą: važiavo abu ne 
kur vagone ar ant jo stogo, 
bet užsirioglinę ant ašies. To
kia kelionė, aišku, pavojinga, 
bet jiemdviem drąsos netrū
kę. Pasirodo, juodu abu — 
Prahos bedarbiai: vienas mė
sininkas, kitas sodininkas.

Anhalte juodu gal ir būtų 
pasprukę, jei jų nebūtų išda
vę jų smarkiai apiplyšę rūbai, 
į kuriuos vokiečių geležinke-

BEDUJINAI ARABIJOJ

Žiemių Arabijos plačiuosiuo 
sė tyruose gyvena žmonės, va
dinami bedujinais.

“National Geografic Socie- 
ty” praneša, kad tie tyrų gy
ventojai seniau gyvenę ištek
liuose. Tyruose jie gimdavo, 
augdavo, gyvendavo ir mirda
vo. Bet šiandien taip nėra. Ir 
tuos žmonės ištiko blogi lai
kai. Jų daugelis neturi kuo 
maitintis. Tad persikelia į ty
rų pakraščius, daugiausia link 
Transjordanijos, kad ten gau
tų bet kokio maisto.

Didžiuose tyruose kai kur 
yra vadinamos oazos. Tyrai 
yra kaip jūra, o oazos kaip 
salos. Tose oazose yra van

DRAUGAS

Vieninteliai autorizuoti pardavėjai

Consolidation
Millers Creek
Chicagoje ir Apielinkėse 

SOUTH S1DE:

ATLAS FUEL CO.,
4923 So. Paulina St. Tel. Proapect 796b 

JOHN BTGANE and SONS 
3596 Archer Avė. Telefonas Lafavctte 0600 

CHICAGO LAWN COAL *CO.,
3605 \V. 59th Street Tel. Proapcet 8944

DAMEN FUEL CO.,
J828 W. 43rd St. Telefonas Boulevard 9029 

liEADY COAL and CONS. CO.,
5323 So. Cicero Avė. Tel. Lalayette 4030 

VJLIJA CO.,
3700 So. Spaulding Avė. Tel. Lalayette 2584 

\\ ESTERNvCOAL and SUPPLY CO.’, 
4916 So. VVestorn Avė. Tel. Prospect 3400 

W111TE EAGLE COAL CO.,
4919 So. Itobcy St. Tel. Prospect 0613

WEST SIDE:
ALBANY COAL CO.

2105 So. Albany Avė. Tel. Crawl'ord 3501 
BOllEMIAN COAL CO.,

934 W. IStli Street Telefonas Canal 0315 
t ALIF0RN1A 1CE and COAL CO.,

3334 \V. 22ud Street Tel. Lawndale 0667 
3200 So. Central Park Avė. Lntvndale 2060 

EASTMAN COAL CO.
1930 W. 17tli Street Telefonas Canal 1386 

FIRST NATIONAL COAL CO.,
1814 So. "YVestern Avė. Telefonas Canal 2666 

GARDEN CITY COAL CO.,
2013 So. Morgan St. Telefonus Canal 4136

LAIVNDALE COAL CO.,
2014 So. \Vhipple Street Tel. Lawndale 3068 

MONARCll pOAL and SUPPLY CO.,
2229 So. Cnnvlord Avė. Tel. Latvndale 7072 

WESTE11N FUEL CO.,
26J3 W. Adams St. Telef. Van Buren 4411 
.360 N. Laiuon Avenue Austin 1234

CICERO:
A. BOBYSUD and SONS,

5</tli Court aini 33rd St. Tel. Cicero 1703 
CICERO FUEL CO.,

Austin Blvd. and 31,st St. Tel. Cicero 29 
Tel. Lawndale 0609

CLYDE COAL CO.,
5901 W. 28th St. Telefonas Cicero 902

MORTON PARK COAL CO.,
2100 So. 52nd Avenue Tel. Cicero 89

NOVAK BROS. COAL CO.,' I
Cicero and Ugden Avės. Tel. Latvndale 6706 

ir Cicero 120

BERVVYN:
C. M. MOLINE,

Stanley ir Oak Park Avės. Tel. Berwyn 530 
SPEEDWAY COALCO., 

Broadview, 111. Tel. Benvyn 472 ir May 4130

BROOKFIELD:
G. A. SPE1DE.L and SON 

Brookfield, 111. Telefonas Brookfield 285

dens šaltinių, auga vaisme
džių, kaip antai: daktalinių 
painių, daug krūmokšnių ir 
kitų medelių. Tose oazose ar
ba arčiau jų bedujinai daž
niausiai gyvena. Ten jie gau
na vandens ir daktilių vaisių.

Šių oazų skaičius ir jų plo
tas ima palengva nykti. Smil
tynų jūra juos naikina. Tad 
bedujinams maistas metai į 
metus mažėja. Neturi jie kaip 

'reikia kur ir savo neatskiria
mų gyvulių kupranugarių pa
siganyti.

•

Bedujinui prasimaitinti yra. 
rodos, pigu. Vienas, kitas pv.o 
dūkas kupranugario pieno ir 
vienas, kitas daktilinės pai
nios vaisius. Jam pakanka to 
per visą dieną. Retkarčiais 
'tenka ragauti ir kavos. Šis 
yra mylimas bedujinų gėri 
mas. Duona yra didelė rete
nybė, o mėsa — dar didesnė. 
Iš kupranugario pieno jie pa

Šeštadienis, birželio 18, 1932
AMERIKIEČIAI

LIETUVOJE

X Buvęs dienraščio “Drau
go” redaktorius ir administ
ratorius kun. dr. Kazys Ma
tulaitis dabar gyvena Mariam 
polėj. Gal būt čia liks ir il
giau. Gegužės mėn. vakarinė
se pamaldose sakė trumpus 
pamokslėlius.

X Ona Viščiulienė, čikagie- 
tė, kuri atvyko Lietuvon per
nai gegužės mėnesį, turi užsi
likti Lietuvoj ilgiau negu ti
kėjos. Jai besilankant tėvy
nėj, mirė jos tėvas. Dabar rei
kia visas jo palikimas sutvar
kyti. Kai tik šiuos reikalus 
sutvarkys, jį grįš pas saviš
kius Cliicagoj.

X St. Stankevičius, iš Spri- 
ngfield, Ilk, pirko ūkį ties Še 
štokais. !

X Ant. Burdulis, iš Cicero, 
Ilk, pardavė savo ūkį. Pasili
ko dabar prie vieno ūkio, kurs 
yra netoli Sasnavos, paliai 
Kauno plentu. Tą ūkį jis ge
riau įrengia. Jo šeimynai esą 
daug sveikiau Lietuvoj.

X Julius Liūlevičius, čika- 
gietis ,gyvena su žmona Ma- 
riampolėj. Žada šieinet grįžti 
Amerikon. Žmonos sveikatai 
esą blogiau Lietuvoje.

'X Vienas čikagietis, drau
gavo Lietuvoje su aukštais 
ponais, važinėjo pas dvarinin
kes, gyrėsi dideliu savo tur
tu, o mergeles į kabaretus ir 
operą-teatrą vedžiojos pasisko 
tintais pinigais (vienam sko
lingas net šimtą dolerių). Iš
vyko Amerikon, palikęs sko
los ir gėdos amerikiečiams.

Z-s

X Afrikos žirafa/yra daug 
greitesnė už arklį. Gi jos už
pakalinių kojų smūgis yra 
tiek smarkus, kad ji liūtą už
muša.

sidirba sūrius. Juos sudžiovi
na lyg išdegtą plytą ir, pri
reikus, vartoja maistui. Šis 
kaip akmuo kietas sūris gali 
nesugedęs išlikti ilgą laiką.

Tyruose yra mažai gyvūnų. 
Kai kur pasitaiko rasti drie
žų, žiurkių arba ir stirnelių. 
Šiuos visus gyvūnus vartoja 
maistui. Jų prisigaudę, jie ke
lia nepaprastas puotas.

Kai kurias tyrų dalis pava
sariais aplanko lietus. Tada 
daugiau ir iš pačių smiltynų 
pasirodo įvairių augalų, oa
zos atgaivinamos. Šis lietin
gas laikas bedujinams yra ti
kras rojus. Bet jis neilgas. 
Trunka vos keletą savaičių. 
Paskui ir vėl baisios kaitros 
iki kito pavasario. O kaitros 
tyruose ne bet kokios. Vidu
dienį kartais būna daugiau, 
kaip 130 laipsnių Fahrenheito 
termometro. Naktimis gi ga
na šalta.

HENRY SONNENSCHEIN schein, kurio patyrimas ii
KANDIDATU Į ALDER 

MAN US
į bumai yra reikalingi šio mie
sto taryboje.

21 ward’o kaimynas, 22 wu-
rd’as, antradienyje, birželio! X Tarptautinės statistikos 
21 d., turi alderman’o rinki- žiniomis, visame pasauly yra 
mus. šešių kandidatų tarpe 61,000 kinoteatrų, iš kurių 29- 
yra gerai žinomas Chicagos 000 Europoje. Europoje duu- 
politikoje vyras, p. Henry Son giausia kinoteatrų yra Vokie- 
nenscliein, dabartinio majoro tijoj — 5,257," toliau Anglijoj 
sekretorius ir valstybės legis-— 4,850, Prancūzijoj — 2,300, 
latūros atstovas. 22 waid'<‘ Italijoj — 2,500, Ispanijoj — 
gyvena ir lietuvių. Dėl to jie 2,300, Čekoslovakijoj — 2,000 
turėti) balsuoti už p. Sonneu- ir kituose kraštuose mažiau.

Laikykis - Nepasiduok!
Tai smias priežodis, kuris yra. vartoja

mas prakallmse ir įvairiuose susirinkimuo
se, ir kuris turėtų padaryti tikrą reikšmę 
Lietuvių tarpe.

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

Jie Vemdami savuosius galės pralenkti 
kitataučius, ir vienybėje laikvdamies NE
PASIDUOS.

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

6NIVERSAL STATE BANK
Kampas 33rd ir So. Halsted St.,

- CHICAGO, ILL.

ELEKTRIKAS LEDAUNES
Kad Pirksi Dabar Nereikės Mokėti Sales 
Tax. Budriko Krautuvėje Rasite Didelį Pa
sirinkimą LEONARD, NORGE, MAJES- 
TIC, SPARTON, ZEROZONE, CROS- 
LEY ir kitu už kainas visiem prieinamas be 
jokio agento komišino.

Kepa šie žmonės tose kait
rose ir jaučiasi laimingi, ka
da turi pakankamai maisto.

Bedujinai gyvena daugiau
sia palapinėse. Visur nešvaru
mai. Maudymasis jiems neži 
nomas. Tad jų tarpe ir mirtin
gumas didelis. Ypač didelis 
nuošimtis jų kūdikių miršta.

Bedujinai priskaitomi prie 
nuožmiųjų žmonių giminės. 
Bet jie turi vieną gerą įgimtą 
ypatybę. Yra nepaprastai sve
tingi. Pakeleiviui, kurs nėra 
'jų priešas, jie labai atvirus, 
dalinasi paskutiniu maistu ir 
vaišina kiekvieną, kiek galė
dami, visados atvira širdimi.

Dėl to daugelis baltųjų ke
liauninkų, kurie nenori nau
dotis jų maistu, keliaudami 
per tyrus, dažniausiai prasi
lenkia su jų sodybomis. Tad 
yra ir sakoma, kad kas už
kliūna į bedujinų sodybą, tas 
negali iš ten išeiti išalkęs.

Akstinas

Kainos nuo $76.00 iki $200-00. 
Lengvus išmokėjimai

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

TEL. BOULEVARD 4705

Nuolatinis Lietuvių radio programas kas nedėldienį iš 
galingos VVCFE — 970 k. Radio Stoties ir W9XAA 
trumųjų bangų. Pradžia nuo 1 iki 2 vai. po pietų. ~

EXTRA! DIEVO APVEIZDOS PAR. PIKNIKAS
SEKMADIENYJE. BIRŽELIO (JONE) 19 D., 1932 M.

BERGMANAS DARŽE, Riverside, III. PRADŽIA 1 1 vai. ryto.

Visus parapijonus, kaimynus ir mūšy prietelius maloniai prašome į mūsų 
pikniką. Visus atvykusius laukia gausios vaišės ir rūpestingas patarnavimas. 
Jaunimui šokiai prie smagios muzikos. Kviečia Klebonas ir Komitetai.

h.

. 'gMįj
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“DRAUGAS»»

Išeina kasdien. Išskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — *«.««. Pu
sei Metų — 13.60. Trims Mėnestsms — 13.00. Vienam 
Mėnesiui — 7 5c. Europoje — Metams 37.00. Pusei Me
tų — 3400. Kopija .Otc

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų ne*rų- 
Bna. jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam 
tikslui pašto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki ItrOO
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavęs

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet. '

“D R A U G A S”
lITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlshed Daily. Ezoept Sunday 
STIB8CRIPTION8: One Tsar — 30 00 Ris Moutb*

— 13 80. Tbree Montbs — 33.00. One Month — Tie 
Europa — One Tear — 37 SS Sis Monika — 14 »s
nop» — tSo

Advertlslng In “DRAUGAS” brlnm best reenits 
tdvertlatnr ratas on oppHenMon

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

Švenč. Marijos M. bažnyčios klebonas 
kun. Jocbum’as iš New Albany, Ind., andai 
kalbėdamas Amerikos legijono skyriaus su
sirinkime tarp kitko pasakė:

“Ar tai laisvė, kad sveikas gali daryti 
su savo pinigais ką tik norit Jei turi tokį 
nusistatymą ir jei tik taip laisvę supranti, 
tai esi sukčius. Daugiau kaip *9 milijonai alk
stančiųjų bedarbių šiandien šaukias tavo pa
galbos. Krauti pinigus ir juos sukrovus lai
kyti yra didelis nusikaltimas. Ir jūs, banki
ninkai, kongresmonai, senatoriai ir jūs, ra-

APŽVALGA
BOSSOM APIE PABAL- 

TES VALSTYBES

Glaudesni ekonominiai san
tykiai su Anglija

Anglų parlamento narys Bo- 
ssom prieš kurį laiką pasiun-

įtė “Times’*'redaktoriui laiš- 
šytojai, esate laisvės priešai, jei nenorite ly-'ką, kuriame siūlo Didž. Bri-

DIENOS KLAUSIMAI I

NE VIENAIP LAISVE SUPRANTAMA

Šiame krašte laisvė ne vienaip supran
tama. Turtingieji savaip aiškina, o vargšai 
kitaip. Milijonai bedarbių sako, kad jie neturi 
jokios laisvės. Pati krašto vyriausybė neno
ri jiems laisvės pripažinti. Nes kur yra lais
vė, ten pirm visa ko turėtų būti lygybė. O 
šios pastarosios šiandien šiame krašte nė su- į 
žiburiu nerastum. Buvo laikai, kada šiame 
krašte gyvavo žmonių lygybė. Tada šis kraš
tas visam pasauly garsėjo kaipo demokratiš
kiausias kraštas. Tada nebuvo didelių tur
tuolių ir milžiniškųjų trustų. Iš tos žmonių 
lygybės ėjo laisvė, kuria visi naudojosi. Visi 
turėjo darbų, visi dirbo ir jautėsi patenkinti 
ir laimingi. Paskiau lygybė ėmė nykti, kada 
nežymus žmonių skaičius savo apsukrumu 
susigrobė ir pasisavino didžiausius žemės 
plotus ir krašto turtus. Gyventojai suskilo 
į dvi dalis: aristokratus ir prasčiokus, t. y. 
išnaudotojus ir išnaudojamus. Šiandien tų 
pirmųjų yra vos kelios dešimtys tūkstančių, 
o tų antrųjų dešimtys milijonų. Išnykus lygy 
bei, ne vienaip imta suprasti laisvė.

Į Washingtoną nuvyko keliolika tūkstan- 
ehj bedarbių ir išalkusių karo veteranų. Jie 
reikalauja, kad vyriausybė duotų jiems pa
galbos. Jie reikalauja ne išmaldos, bet darbo. 
Jei vyriausybė negali surengti bet kokių vie
šųjų darbų, ji tarėtu išmokėti karo vetera
nams bonus, priklausančius už kareiviavimą. 
Suplūdusiems j AVashingtoną karo vetera
nams užlaikymą vyriausybė teikia. Išlaiky
mas pigus — 6 centai per dieną kiekvienam. 
Bet vyriausybės atstovai pranešė, kad išlai
kymo fondas baigias ir ji norėtų, kad karo 
veteranai grįžtų kas sau namo. Žada apmo
kėti net grįžimą, kad tik greičiau jais nusi- 
.kratvtų. Bet karo veteranai pareiškia, kad jie 
pasiliks per vasarą, jei greitu laiku jiems 
nebus pripažinti bonai. Vyriausybė, savo ke- 
liuL apylinkių kariuomenės įgulęms (garni- 

7s) įsakė būti pasirengusioms veikti, jei 
veteranai triukšmą keltų. Ar tai krašto

laisvė?

gvbės pripažinti tiems 9 milijonams alkstan
čiųjų. Kokios lygybės jie reikalingi? Jie rei
kalingi darbo. Duokite jiems progos gauti 
darbą. Nevaržykite laisvės. Jie nori dirbti 
taip, kaip jūs dirbate. Jie toki pat žmonės, 
kaip ir jūs. Tas yra Amerikos legijono pa
grindas. Visiems lygios teisės ir laisvė, bet 
ne vien kai kuriems parinktiems arba pri
vilegijuotiems.’*

Nežiūrint tij ir kitų pastangų, krašto vy
riausybė patėviškai žiūri į vargšus karo ve 
teranus. Ten kitaip suprantama ir aiškinama 
krašto laisvė.

PASTABĖLES

“D. N.” praneša “smagią“ žinią; 
prof. A. Voldemaro esąs gautas raštas, ku
riuo pro f. A. Voldemaras pareiškęs, kad jei
gu jį fakultetas pakvies, jis sutiksiąs grįžti 
į universitetą.“ Gal ir nebūtų blogai.. Prof. 
llerbacauskui iš universiteto išėjus, ten ne
liks nė vieno intriganto.

“Berliner Tageblat“ platokai rašo apie 
Lietuvos ekonominę būtį. Esą Lietuvos eko
nominis gyvenimas kyla Klaipėdos uosto iš
plėtimo dėka. Taip pat pažymima, jei Lietu
va atgautų Vilniaus kraštą, dar labiau eko
nomiškai sustiprėtų. Gerai, kad vokiečių laik-

Si. Tanudaitis

NETIKĖTAS NUSIKALTIMAS
(Tikras gyvenimo nuotykis) 

(Tęsinys) x

Vincas paėmė tabokinę ir susisuko 
bankrotką. Užsidegė.

— Ką veikei per šitą laiką Rusijoje?
— Ot, visur buvau, viską dirbau. Bu 

vau ir ubagu ir ponu. Kartą suėmė ,ir 
nuvarė tiesti geležinkelį. Baisus dariias; 
karštis neišpasakytas, maisto mažai, žmo
nės šimtais mirė...

3.
Andrius namie nedaug ką turėjo vei

kti. Žvejoti nemėgo. J prūsus troptais 
plaukti nenorėjo. Jam jau pakako tran
kytis po svetimus kraštus. Iš pradžių jis 
dirbo laukų darbus pas ūkininkus. Bet 
tuoj metė. Maža atrodė jam pelno.

Kaip Vincą gaudė merginos, taip An
driaus jos nekentė ir net bijojo. Jis at
rodė joms baisus ir piktas. Vadindavo jį 
“bolševiku.“ Dėl tų priežasčių ir Andrius

fe

6,000,000 žmonių, kurie gy
vena Lietuvoj, Latvijoj ir Es
tijoj, — tai taupūs, žvalūs ir 
nepaprastai blaivūs žmonės, 
— yra gerokai pažengę keliu, 
kuris veda prie pavyzdingų re
spublikų įsteigimo fcu subala
nsuotais biudžetais, racionaliu 
žemės ūkio ir pramonės išsi- 
plėtojimu, nevisai menka lai
vininkyste ir neagresinga, bet 
atkaklia valstybiškumo ir su
verenumo sąmone.

Kaip Danija, jos pradeda

T Bossomo laišką tose pa- Anglijoj. Seniau Estija pirko

tanijai išplėsti prekybinius sa
ntykius su Pabaltės valstybė- suprasti, kokia netikra yra
mis. Savo laiške Bossom, ta- prekyba, kurioj eksportas tiek
rp kitko, pareiškia, kad trys nusveria importą. Bossomo 
Pabaltės valstybės — Lietu-1 nuomone, Pabaltės valstybėse 
va, Latvija ir Estija — tam! anghj prekėms ir gaminiams 
tikra prasme yra anglų kūri-Įyra gera rinka. Didž. Brita- 
niai ir globotiniai. Tos vals- nija galėtų į jas eksportuoti 
tybės susikūrė po Didž. Karo. ypač žemės ūkio mašinų, audi- 
kaipo Didž. Karo pasėka. Per nių, anglies ir ypatingai sil-
paskntinius 13 metų Versalio 
sutartis nekartą buvo smar
kiai kritikuota. Tačiau tos su
tarties padaras,
stvhės, nenuvylė 
rie sutarti parengė 
tybrų pastovumas, pažangn- 

“IS mas, jų patenkinimas ir pasi
tikėjimas savim visiškai panei
gia teorija, kad 1918 ir 1919 
metais visi valstybės vyrai iš
ėjo iš proto.

Didž. Britanija viena iš pir
mųjų pripažino naujai susikū
rusių Pabaltės valstybių suve
renumą ir nepriklausomybę ir 
pasveikino, priėmus į Tautų 
Sąjungą. Didž. Britanija joms 
padėjo ir finansiškai ir poli
tiškai. Pats Bossom turįs ma
lonių pažinčių tarp visų tri-

kių. Dabar Pabaltės valstybės 
į Didž. Britaniją įveža už 11,- 
000,000 svarų sterl., o išveža

čiose “Times“ skiltyse atsi
liepė Lietuvos atstovas Lon
done, Sidzikauskas, ir latvių 
generalinis konsulas Londone. 
Sidzikauskas savo laiške ne
svyruodamas konstatuoja, kad 
Bossom visiškai teisingai in
terpretavo nuotaiką, kuri da
bartiniu metu viešpatauja Lie 
tuvos pirklių ir pramonininkų 
tarpe už glaudesnį ekonomi
nį susiartinimą su Didž. Bri
tanija. Daug palieka padary
ti ta kryptim, bet nuo to lai
ko, kaip Didž. Britanija atsi
sakė nuo aukso standardo, Lie 
tuvos importininkai rodo vis 
didėjantį palinkimą pirkti an

glų prekes. Vyksta derybos 
su anghj firmomis dėl auto
matinių stočių įrengimo Kau
ne, Klaipėdoj ir kituose mies
tuose. J Angliją išsiųsta dele
gacija plačiu mastu anglų ra- 
dio aparatūros pirkti sąryšy

Sovietuose cukrų, druską, na
ftą ir kt. Taline jau kalbama 
apie Sovietų estų ekonominį 
karą.

VILNIAUS BAZILIKOS 
LIKIMAS

“M. Vilnius“ rašo:
“Aukštų asmenų komisija

svarsto Bazilikos padėtį. Joje 
dalyvauja: prof. Hempel, in
žinieriai Zubelevvicz, Romans- 
ki, Maczinski, Vojciechovski, 
Remer, AVąsovicz, prof. Lima- 
novski, vysk. Jablžikovski ir 
vojevoda Beczkovicz. Pirmini
nkauja vyskupas Mikalkevi- 
čius. Dukart komisija tikrini 
Bazilikos sienas ir fundamen
tus. Ji išgyrusi ligšiolinius re
stauracijos ir sustiprinimo da
rbus ir nustačiusi tolimesnių 
žygių darbotvarką. Teks sus
tiprinti Bazilikos portiką, vi
dujinį stulpą, sucementuoti Ba 

su Kauno radio stotim. Be to, zilikos kopulą, geležim sukausi, Pabaltos vai- nz 2,200,000. Tą skirtumą no- . . ,. ..... . , • , ,. ... . . ,.’ • -v, ... v , susisiekimo ministerijos atsto- stvti skilimai ir iškasti skie
dė vilčių tų, kn- n išlyginti pačios Pabaltos . , ± i • * v ‘ , ,. , .i . i . -r . , . vas netrukus atvvks i Anglį- pas karalių karstams sudėti.
rengė. Tu vals- valstybes. Jos mielai sutiktu . , ,. \ . v. ., , . . „ . . ' na anglų anglies užsakvti. Šio-, Komisija pripažino, jog re-

anglų prekeivius (komivoja- . ,. . ,. . . ' . . A. m-iv. . , . , ' . ' . mis dienomis svarbi lietuvių monto negalima delsti. Tikzienus) ir agentus. Jos mielai r , . , , , . . . .v , ., . .... bendrove nupirko du anglu svarbiausia, is kur gauti dar-
pasmaudotų kiekviena proga , . -n . i . , , . . . T. v. . .v, . .v. ,. , . . ? laivus. Be to, kartas nuo kar- bams pinigų? Ligsiol išleista
snsip n įsu ang ų gaminiais. perkama anglų veisliniu 70.000 zlotu. Iš jų 22,000 pa
Čia kaip.uk gali suvaidinti di- ,. . ,. . ,. «. . , TT. ’ , . .... . kiaulių stambiais kiekiais. skolinti. Visam remontui rei-deli vaidmenį Kopenhagoj re-i . .. .... m
ngiama anglų pramonės paro- Sidzikauskas visiškai prita- Ringas milijonas. Tuo tarpu 
da. Ta paroda anglams duoda ri$s Bossomo sumanymui su- Vllniecia^ visai nnbiedneję ir 
didelę progą. Pačią parodą ar pažindinti lietuvių pirklius su savo ™eko
jos dali perkelti į Kauną, Ry-, anglų gaminiais ir prekėmis Padaryti- Gak su^lutl J-
gą ir Taliną, gal, būtų ir ne-'P«r Kopenhagos parodą. Jei tantf) Pastatas rašo
įmanoma, bet anglai didele Lietuvos pirkliai įsitikins ne dl^a^ial‘ 

progą praleistų, jei Kopetiba- tik aukštesne anglų prekių ko- • / dniaus bazilikas yra diJė
gos. parodos tinkamai neišrek- nors tuo labai ir neabe- 0 tautos brangenvri. Ji
lamuotų Pabaltės valstybėse: joja, bet ir ji} prieinamumu pastatyta Vytauto Didžiojo 
kad ji vyksta Kopenhagoj, tu- kainų atžvilgiu, tai bematant aikai*- ilsisi daraštis taip rašo. Tik būtų dar geriau, jei . _ ---- . ... . n .

vokiečiai nesikištų į Klaipėdos reikalus. Ta- ,5 a a es respu įkų o icia-,rj kalte įkalta kiekvienam padidėtų Didž. Britanijos eks- aP 1 vyri1K a’
1., atstovų ,r pnvafi, pilie- asmeniui Lw • ■ ir p„rfas į LMuvų. "• Adele hranKenv-

w drugiai gal, sakyti, kad Estijoj Bc sn. rfau_ - šiandien yra pleSnnių ^n-

teikta lengvatų, kad jie tuk- svbe daro viską sueiti i glau- . .... ... . , ., v . , , . , , \ baziliką tinkamai atremontuostanciais, naudodamies anglų dėsnius ekonominius ir kultu- .v v,
laivais, galėtų aplankyti paro- rinius santykius su Didž. Bri- 1 ’
dą. tanija

Laiško postscripte Bossom; 
pažymi, kad Londono laikraš

da Lietuvai dar geriau sektųsi.

Pirmadienį prasideda SLA seimas Pitts- 
burge. Ten suvažiuos socialistai, bolševikai, 
fašistai, sandariečiai ir kitoki. Visi kovos ne 
dėl organizacijos, bet dėl savo srovių ir savo 
asmeninės gerovės. Bus nemaža ir advokatų, 
kurie sako, kad jiems tokios peštynės apsi
moka, nes “kur du pešasi, trečias naudojasi.“

Vokietijoj susibarė baronų valdžia. So
čiai fašistams vėl leista organizuoti savo ar
miją. Kaizeris ir jo visa giminė tuo džiau
giasi ir gaivina savyje viltį sugrįžti į sostą 
Reikia tikėtis, kad Vokietijos demokratija, 
nepasiduos. Siaučiant fašistų bangai Vokie
tijoj ir Lietuva turėtų labiau budėti.

Respublikonų partija kandidatu į prezi
dentus nominavo dabartinį prezidentą p. Hoo- 
verį. Tai, žinoma, tiksliai padarė. Jei respu
blikonai būtų p. Hooverio nenominavę, jie 
būtų turėję prisipažinti prie visų nepasise-

visos Pabaltės valstybės Didž 
Britanijos ir Britų tautos at
žvilgiu yra labai palankiai nu
siteikusios.

Jos, kaip ir Danija, norėtų, 
kad prekyba su Didž. Britani
ja būtų mažiau vienašališka ir 
todėl pastovesnė. Jos nori 
glaudesnio kultūrinio bendra-

čiuose tik ką perskaitė teleg-' 
rarną iš Kauno, kur perduo-, 
dama žymiausio Kauno dien-

ESTAI NEBEPERKA 
SSSR PREKIŲ

“ATLAIDŲ ŠALTINIS“

Tšėio iš spaudos mnldaknv 
eė Atlaidų Šaltinis. Paruošė

Estų spaudos žiniomis, So- ’r isvertė T. Kazimiera^ 
darbiavimo. Jos svarsto anglų i rašoio vedamojo santrauka. Ve vietai pamažu likviduoja Ta-^kapucinas, išleido seserys ko- 
kalbos, kaipo antros kalbos, 'damajame Lietuvos importini- line savo prekvbos atstovybę. Maldaknygėje via
vartojimo klausimą. Jos karš-mkai yra raginami kuo dau- Estų vyriausybės sluoksnių Tiaaiškinimas anie atlaidus ii 
tai įvertina kiekvieną pastan- • giausia pirkti- Didž. Britani- nuomone, tai vyksta dėl to, daugiau, kaip 300 ivairių mnl- 
gą sukurti naujų kalbinių,'pre- joj, kuri yra svarbiausia rin- kad Estija paskutiniu laiku du. kuriom popiežiai nuteikė 
kvbinių ir asmeninių ryšių. kn Lietuvos Eksportui. pirkimus daro ne Rusijoj, o atlaidus. Nors visos maldo*
------- :.......................................... ......................... .......................................  ... . ...... . . g-pros. bet už vis geriausios
tę ant visų aplinkybių, o ne ant administra
cijos. Nors ir gudrūs politikai, tačiau tokie 
“gudrumai“ ne visada išeina partijai į svei
katą.

kimų ir blogųjų laikų. Dabar jie sumetė kai- Klaipėdos vokietininki} laikraštis “Me- į o bolševikiškai.

šalinos moterų. Jis pasiryžo niekuomet 
nevesti. Besidarbuodamas įsitaisė brava- 
rėlį ir pradėjo varyti degtinę. Sekėsi jam 
neblogai. Žmonės “tavorą“ pirko. Kartą 
policija jį sugavo, bet jis nenusiminė ir 
įsitaisė naujus įrankius. Uždirbtus pini
gus jis sau sunaudodavo. Broliui ir mo- j 
tinai neduodavo nė trupučio.

Kartą Vincas neiškentęs tarė:
— Žinai ką Andriau, tu visai skiriesi. 

Ką uždarbi, praleidi sau, o man mažiau
sios dalelės neduodi. Juk reikia gyventi.

— Patriubyk voverei į ausį! — at
kirto Andrius. — Dar ko užsimanys!... 
Turi ūkį, pinigų užsidirbi...
, Jiedu susipyko ir susibarė.

— Imk ir pats ūkininkauk, jei tau 
taip patinka, — pasakė pagaliau Vincas. 
— Pamėginsi — žinosi.

— Ojel gali duoti.... Didelio čia daik
to!

Vincas viską jam pervedė!
Andrius paliko degtinės šinkavimą ir 

pradėjo šeimyninkauti. Tačiau vaidų daž 
nai iškeldavo.I •

I

Praėjo pora metų. Andriui “gaspn- 
dorysta“ nesisekė. Javai neužaugo, bul
vės prigėrė, pinigų nebuvo. Matė, kad nie
ko neišeis; taigi kartą,, pasikalbėjęs su 
broliu, viską jam grąžino, o pats vėl pra
dėjo degtinę varyti.

Vaidai vis dėlto dažnai kildavai. Susi
pykę prikišdavo vienas kitam visokius da 
lykus. Motina taikydavo. Paprastai ji sto
vėjo Vinco pusėje. Už tai kartais net gau
davo iš Andriaus mušti.

Apie jų kivirčus žinojo visas kaimas. 
5.

Buvo ruduo. Bulvės jau nukastos. 
Laukai nuvalyti. Visur tuščia. Tik vėjas 
švilpia ir šokdina pageltusius medžių la
pus.

Andrius buvo namie ir drožė troboje 
kurpes. Vincas čia pat kažką tašė. Moti
na verpė.

Nejauku jiems buvo. Lauke vėjas rau
da liūdną raudą, debesys bėga, o jie susi 
pykę nekalba.

Ui lango sumykė karvė. Radzienė pa
kilo ir pasižiūrėjo.

meler Rundschau“ pranešimą apie Simaičio vra tos. kurioms suteikti nt 
direktorijos atsistatydinimą apvedė juodais laidai. Šita knygelė turėtu bū
rimais ir viršui padėjo kryžių. Iš tikro, vo- ti visų katalikų rankose. Kai-
kietininkai visai be reikalo giriasi savo aukš- na su aptaisais ............. 00c
ta kultūra. Jų spauda elgiasi ne kultūriškai,' “DRAUGO“ KNYGYNE

2334 So. Onklev Avp..

— Žalmargė nusitraukė. Eikit bet ku
ris, vaikeliai, įleisti į tvartą.

— Na, Andriau, ko lauki, — pratarė 
Vincas.

— O ko tu lauki!
— Aš skubu tašyti. Žiema arti, o.tro

ba dar neįrengta
— Aš ir skubu. Tu gaspadorius ir 

susivarinėk.
Motina jiažiūrėjo, paklausė ir pati 

buvo beeinanti, bet Vincns pašoko ir su
laikė.

— Neik, mama, aš suvarysiu.
Ji stovėjo ir lingavo galva:
— Oi, vaikeliai, vaikeliai. Ką jūs mi- 

slijat. Be jokio susitarimo...
— Na, na, ar vėl jau, — supyko An

drius. — Gana tų tavo pamokslų.
Ant pečiaus kampo tupėjo murzinas 

katiniukns ir piktai niurnėjo. Palangėj 
kažkas cypė, vaitojo.

GrįžuR Vincui, jiedu vėl susibarė. E- 
mė vienas kitą keikti.

— Ką tu čia durnių radai? Aš tau 
ne rimas, — rėkė Andrius.

— Andriuti, Audrinti, tylėk. Dievas 
viską mato.

— Eik’ po velnių su savo šnekom, — 
porpyko, užkabintas iš kito šono motinos, 
— o jei ne — tai štai, — ir parodė šliurę.

Motina nenutilo. Andrius pribėgęs no. 
rijo jai suduoti, bet Vincas pašoko ir 
atėmė šliurę. Jis baisiai įsiuto.

— Aš tau, velnio vaike, parodysiu 
mušti motiną. — Jis skėlė jam porą kartų 
į žandą.

Andrius ištraukė ratelio stiebnką ir 
drožė jam per kuprą.

— fte, balvone! Turi!
Vincas dabar tartum nieko nematė. 

Griebė kirvį ir užsimojo. Andrius mėgino 
sprukti lauk. Vincas dėjo jam kirviu. Smū
gis buvo menkas ir Andrius pasileido bė
gti, nes jautėsi silpnesnis.

Motina verkė ir prašė liautis. Vincas 
ją piktai atstūmė ir pradėjo vytis broli.

Andrius bėgo per sodą pas kaimyną. 
Reikėjo jam perbėgti gana plati bulviena. 
Vincas privijo. Užsiskėtė ir skėlė kirviu. 
Bet kažkaip pats suklupo ir pasviro.

kaip.uk
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PIKNIKAS
VISU ŠVENTU PARAPIJOS ROSELANDE

Sekmadienyje, Birželio (Jone) 19 diena, 1932
VYTAUTO PARKE

115 GATVE, TARPE S. CRAWFORD IR CICERO AVĖ.

Cood. Music; Indoor baseball 12.*00; Baseball 1.-00 P. M.; NVrestling — Rungtynės risis J. 
Banccvičius su kitu milžinu. Boxing. Klebonas kum J. Raškauskas orlaiviu lakstys i>adangėmis 
ir iš jo svečius vaišys saldainiais. Bus brangenybių iš kitos karalystės, kokių J. Valstijose nega
lima gauti. Skanūs valgiai ir gėrimai jau paruošti. Nusipirkę tikietų, turės progų gauti tris dova
nas: Table lamp $12.59; Eountain l’eii Šet $7.50; Camera. Pradžia 11:00 A. M. Įžanga tik 35c.

Kviečia Visus — Welcome Everybody KLEPONASir KOMITETAI.
E5E -BE

LIETUVIAI AMERIKOJE THOMPSON, CONN, BRG0K1YN. N. Y.

KENOSHA, WIS.
Nors buvo rašyta apie tą 

nepaprastų draugijų rengia
mų parapijos piknikų (už tai 
ačiū “Draugui”), bet vis dėl
to reikėtų dar kartų priminti.

Praėjusi sekmadienį kleb. 
kun. Bublys tuoj po pamaldų 
dar kartų pakvietė susirinkti 
visus dr-jų atstovus galuti
niam pasitarimui. Choro at
stovas V. Straševičius pareiš
kė, kad jau turi puikių pra
džių parapijos piknikui birž. 
19 d. ir pranešė, kas bus vei-

, vinie į labdarių ūkį ciceriečių 
Į daugiausia dalyvavo. Labda- 
j rių 3 kuopa turėjo puikų biz- 
j nį rūtų daržely, prie baro ir 
gėrų užkandžių. Daug pelno

Garbingas svečias lietuvi!] 
kolegijoje

Vasara — poilsio, atostogų 
laikas. Geriausia proga aplan
kyti žymesniąsias salies vie- 

padarė prie labdarių 3 kuopos tas. Tokia proga pasinaudo-
bulvariškiai ir vienas biznio- jęs, birželio 15 d. į Švč. Mari
nus, kuris turi trokų (iš Bri- | jos lietuvių kolegijų atvyko 
gliton Parko). Taip pat buvo Hartfordo vyskupas — pava- 
ir lietuviškas vengras, kuri įduotojas Maurice McAuliffe, 
nuvežė p. Juozapas Mockus, D. D. 1 » •
buvęs “Draugo” agentas. Jis 
buvo kelio rodytoju tiems, ku-

Aukštasis svečias visų pir
ma užėjo į koplyčių aplankyti

rie paskui jį sekė ir dar ne- ! švenčiausiąjį. Paskui nuėjo į 
žinojo labdarių ūkio. •

X Labdarių 3 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks bir
želio 19 d. 1 vai. pp. Šv. An-

kiama. Bus įvairiausių žaidi-jįano parap mokykloj. Kvie- 
mų net su dovanomis (įvairių ^jami visi atsilankyti, nes bus
gerų daiktų laimėjimui). Bus 
gardžiausių valgių, rūkščiau- 
sių gėrimų ir žemiausia kai-

daug svarbių reikalų.
X Ciceriečiai iškilmingai

gražiųjų knygyno salę. Čia, 
paėmęs kolegijos albumų, įra
šė šius žodžius: “Tenužengia 
Viešpaties Dievo palaima ant 
šios kolegijos, jos direktorių 
ir studentų ir tepasilieka su 

«!”•—ir pasira-

LRKSA 135 kp. šių metų Su- 
siv. seiman atstovu išrinko J. 
P.-Mačiulį. Jei p. Mačiulis ne
galėtų seiman vykti, tuomet 
p. Dumblys yra įgaliotas jį 
pavaduoti. Kuopa nutarė įne-

kaltais p. Lukoševičiaus by- Į X Didžiausių pasauly šeimų j IX Čikagos gyventoja Ken- 
loje? Ir ne tik kad centro vai- turėjo Maroko sultonas Mųu įnon buvo padavusi teisman 
dybos atsakomingų asmenų lon. 1727 m. Jis turėjo 83 bro-, bylų, kad jų perskirtų su vy- 
nenubaudė, bet dar ir kitam liūs, 124 seseris, 200 žmonų ir ru, nes per 7 metus jos vyras
terminui užtvirtino tose pa- Į 888 vaikus. jų tik vienų kartų tepabučia-
čiose P. K. pareigose! Juk 
tai nepakenčiamas vienpusiš
kumas, kuris Susivienymui ne 
gali atnešti nei garbės, nei

šti seiman reikalavimą, kad naudos. PrieSingai;
atitaisytų paskutinio seimo pa 
darytų neteisėtų ir neteisingų 
pasielgimų su mūsų kuopos 
nariu P. Lukoševičium, kurį 
pustamsis seimas nutarė pa
šalinti iš Sisiv. ir tų nutarimų 
Pildomasis Komitetas įvykdė, 
apsilenkdamas su konstituci
jos dėsniais ir nurodymais,

organiza
cijai teks pakelti daugiau mo
ralinių ir finansinių nuosto
lių, nes Brooklyno teisme rei
kės išaiškinti naujas bylas ry
šy su Lukoševičiaus išmetimu 
iš LRKSA.

Reikia tikėtis, kad šių me
tų seimas supras vienpusišku-

XAlbanijos gyventojui, kaii'°' ^-'*1 laimėjo, 
sako “taip” — purto galvų, 
o kai sako “ne” — gaivi), pa
linguoja.

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

JOHN B, BORDEI

, . , . .... uio pasėkas ir si nelaimingų
kurie laiduoia apkaltintam i, , . . .. .... . . į klausimų likviduos, prisilai-
~anui teisę pristatyti savo pa- , , . ... ..

. ,V1 . . • v , . , . jkant konstitucijos dėsnių ir
“ —prieš bet kolų ... n, ..teisingumo. Tolimesniam išve

ngimui panašių nelaimių ir 
nuostolių, mūsų kuopa pagei-

nar 
siaiškinima
sprendinių. Seimas apkaltino 
narį ir nustatė bausmę, neda
vęs apkaltintam žodžio. Tomis per amžius

~ v ve a i;i\ai im iain /jvu/uv. įvy- , . i i v . •

... .. .... I>arašus ta>P Pat P“' kio sprendimo teisėtu pripa-!"-1"’. “'f meh» s8™03
„ a „ .... . . švente savu parapijos globėjo dėjo ir jo palydovai. ižinti neuaUmn nes tain nesi b" “ ,Srlnktlf Pl‘d°':
na. Šv. Benedikto dr-jos jt-, šv. Antano biržeUo | Jo Bksceleneija aplankė na. į ...L... ......... Komitetą, kuris sugebė- ■

stov as A. Lemešis pareiškė, j. gv. j^įgįog prasidėjo 5 vai. 
kad kurie neturi savo automo- ryį0 įr kuvo laikomos kas 
bilių, bus gražus trokas, ku- - valandų, o 10:30 vai. buvo iš
ris bus prie Šv. Petro parapi-i kilminga Suma ir pamokslas; 
jos svetainės tuoj po pirmųjų 0 vakare iškįluiįngi Mišparai 
Šv. Mišių, ii norinčius važiuo- procesija. Dalyvavo daugė
ti . eš iki 11 \al. ryto, o va- Įks sveeių kunigų ir choristų 
kaie paiveš. laippatbus ir j—vargonininkų ,kurie puikiai 
privačių mašinų: nuvažiavi-į Mižparug giedojo.
mas ir grįžimas nekainuos nė! »............... T, ,? I Misijonierius tėvas Pauliu-
cento; tik pageidaujama, kad i..,,, .. . ’ / . ’ kas per Mišparus pasakė pui-
tuviai matytą, pasigėrėtą, Jai-*** .*r atasveikrno daug gražių vietų matęs, bet
mėtų ir patenkinti važiuotu!”“ , c‘cerlecl“s’ ‘^dainas, nieko panašaus niekur ue.ua- 

r ' kad Ciceros katalikai įstengė
namo, o gerb. kleb. ir parapi- j, , - , , .. . , . ». , .. ° \ 1 pasistatyti tokių gražių baz-
jos komitetas džiaugtųsi. nycių ir viskų puikiai išlaiky

tame nepaprastame para-lti; taip pat pagyrė, kad taip nuoširdūs ganytojo pagyrimai 
pijos piknike dalyvauja šios gausiai lankė bažnyčių per teikė džiaugsmo kolegijos va- 
dr-jos su daugybe atstovų: j visas novenos 9 dienas, kurios dovybei.
par. choras, Šv. Petro dr-ja, buvo laikomos į Šv. Antanų. I jo Ekscelencija linkėjo į- prlsių8lme $1.oo bonką Kraujo Ton. 
Šv. Onos moterų dr-ja, Visos Ciceriečiai yra dėkingi mi-' kurdinti seseles vienuoles priėji £rduį^° ^Sėkite i
Maldos dr-jos, SLRKA 22 kp., sijonieriui tėvui dominikonui Elegijos ir joms pavesti visų 'įįX
Vyčių kuopa, šv. Benedikto Pauliukui už gražius pamok-j ekonomiją, virtuvę, skalbyklą. J.”.1 mSV, AhS
dr-ja su 3 atstovais ir visu sius ir už patarimus dvasinės Jos savo taupumu, savo doru X” ^*.“51"%“'?’“.. "e,u'
savo jaunimu, žaidimams va- tobulybes siekiant. įlinki ko 'pavyzdžiu veiks kolegijos ge-
dovaus choro pirm. A. Lau- ilgiausių metų ir geriausios rovę labai teigiamai ir padės —
raitis, Šv. Petro dr-jos pirm. sveikatos darbuotis Dievo vy- tų sunkių auklėjimo naštų le-
J. Druktenis, Šv. Ben. dr-jos nyne. ngvinti.
vicepirm. A. Lemešis su jau-i1“ Pasikvietęs kolegijos vado-!
nimu. PALAIMINTASIS KUNIGAS

mus, klasių kambarius, rekre
acijos kambarius, refektorių, 
doruįitorijas. Visu kuo gėrė
damasis, kalbėjo, kad taip vi
sa gražiai ištaisyta, sumaniai 
įrengta ir tai mūsų/’katalikų, 
tokia graži įstaiga.

Kuomet garbingas ganyto
jas išėjo į parkų, neturėjo žo
džių, kad atsigėrėtų. “Visur, 
sako, esu buvęs; Europoje

čiau. Tai Dievo Apvaizda 
mums, katalikams, suteikė ši
tų palaimintų vietų.” Toki

clgia jokis rimtas teismas. . . . , , .. „. . tų nariuose vienybę palaikyti hJei seimas suprato, kad sei
mo skundų komisijai rekome- 
;nduojant nereikia skaitytis 
su konstitucija, tai kodėl ne
nubaudė centro pirmininko ir 
ypač, centro 'raštininko, ku
riuos skundi) komisija rado

MOTINA HELENA
Garsiausia pasauly žolių gy

dytoja tūkstančius išgy
dė žolėmis.

bastebėtina nauja kombinacija gy
vastį palaikančių žolių yra svarbiau
sias moderniniu laikų išradimas. 
Tūkstančiai kentėjusių, kurie sunkiai 
sirgo, dabar sveiki. Nežiūrint koki? 
jūsų ilga yra, ir kiek daug dakta
rų ir vaisti, jus išbandėt, dar yra 
viltis dėl Jus.

Motina Helena, Didžioji Žolių Gy
dytoja, 1869 M. Damen Avė., Chi- 
cago, siūlosi jums suteikti 5 dienu I 
namini treatmentų žolėmis visiškai , 
dykai. Aprašykite savo ligą ir mes i

ir organizacijos reikalus ge
riau tvarkyti.

Rep.

Pirm. A. Nausėda 

1024 Center St.

Rasi. 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 

Gedvilas

12311 So. Emerald Avt,. 

Šlikaa

10555 S. State St.
M

Tad nė vienas nelikim na
mie. Ir aš neliksiu.

vybę pas save į svečius, aplei
do mūsų gražiųjų įstaigų pil- 

' nas maloniausių įspūdžių, gė-
Jo Asmuo, darbai ir ! rėdamasis, kad tokia puiki

JONAS BOSKO

■ r
; Reumatizmas sausgėlė*
■ Neslkankyklta savęs skaua-
_ mala, Reumatizmu, Sausgėle. " 

Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu |
■ — raumenų sukimu: nes skau- | B dėjimai naikina kūno gyvybę

ir dažnai ant patalo paguldo. I 
CAP8ICO COMPOUND mo I

■ stis lengvai prašalina vlršml- | 
g nėta ilgas; mums šiandie dau- 
_ gybė žmonių siunčia padėka- I

vones pasveikę. Kaina 60c per |

CICERO, ILL.
Vftrsrš&s

ba, tai yla plačiai apiašįta. vįe(n ir naudinga įstaiga pra- _ _
IJo vkasgyvenimaair ąu^ik- d^jo 5av0 darbl> Hartfordo * ‘avai.

vyskupijoje. KATOa" augalais gydyti
NamisTti, " “ “

Justin Kulis
ti dideli darbai, ypač Jaunuo
menės auklėjimo.

Knyga didelė, puslapių 707, 
popieriniuose viršeliuose, kai
na tiktai

X Žaibas nuskrenda per ae- 
$2.50 kundų 3 šimtus tūkstančių 

Gegužės Mėnuo, kiekvienai kilometrų.
dienai skaitymai. Vertė kun.
Pr. Žadeikis, kaina .... 45c.

Vadovas Sakyklai. Trečioji

1259 80. HALSTED ST. 
Chlcago. IU.

■ ■■■■■■■■

Radio stotis A. J. J.
Sekmadienį birželio 19 d. 

rengiamas puikus vakaras su 
gražia programa Šv. Antano 
parapijos salėj 7:30 vai. vak.
Tai bus mokyklos mokslo už
baigimo programa, kuriai se
sutės kazimierietės rūpestin- i knyga- Pamokslai apie Dievo 
gai ruošia vaikučius. Visi Malonę, Sakramentus ir Ma<- 
kviečiami dalyvauti. O pro-' Antrasis padidintas leidi- 
grama bus, be abejonės, gra- nia8- Vyskupas Kaz. Paltaro-
ži. Užtat visi, ciceriečiai ir ka i kas. Kaina.....................$1.50
rtn bulvariškiai, dalvvaukjt. i *r8 niinėtas knygas gali- 

X Pr. sekmadienį birželio nia gauti:

12 d. labdarių centro išvažia- “DRAUGO” KNYGYNE

LACHAWICZ IR SONUS
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. 23 rd Place 

Telef. Roosevelt 2515

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

(John Bagdziunas Borden)
ADVOKATAS

105 W. Adams St., Rm. 2117
Telephone Kandolph 6727

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. 
Room 905 TeL Dearborn 7966

Valandos 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarninkais ir Ketvergais 
— 6 Iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7837 

Namų Tel. Hyde Park 3395

J. P. WA1TCHES
ADVOKATAS

52 E. 107 ST. prie MICHIGAN AVĖ. 
Tel-xPullman 5950—6377

4600 S. WOOD ST,—Ketvergo vak.
Tel. Lafayette 6393 

160 N. LA SALLE ST—pagal sutarti.

VASARINĖ “DRAUGO” EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
Liepos ~ July 23 dieną, 1932

VANDENS KELIU PER KOPENHAGĄ Į KLAIPĖDĄ

Norintieji šių vasarų va
žiuoti į Lietuvų, važiuokite 
su šia “Draugo” ekskursi
ja Skandinavų Linijos lai- 
vy “UNITED STATES,” 
kuris iš New Yorko išplau
ks Liepos-July 23 dienų.
LAIVAKORČIŲ KAINOS
NUO NEW YORKO IKI 

KLAIPĖDOS

3-čia kl. į vienų pusę $84.50 
Ten ir atgal (Round

trip) .............. $141.00
Turistinė klesa j vienų

pusę ................ $105.50
Ten ir atgal (Round

trip) '............. $175.00

Iš Cbicagos ekskursantai 
išvažiuos liepos 22 d. NIC-
KEL PLATO traukiniu iŠ LWAS “UNITED STATES 
La Šalie Street Station 9:45 valandų ryto.

“Draugas” visiems keleiviams važiuojantiems į Lietuvų, parū
pina visus reikalingus kelionei dokumentus ir už patarnavimų nieko 
•icskaito — patarnauja dykai.

Manantieji važiuoti, nevėluokite, užsisakykite vietas dabar. 
Visais reikalais kreipkitės:

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
2334 S. Oakley Ave.-Tel. Roosevelt 7790-Chicago, III.

ya-jfiš: jsįrf įit,.
? -.L
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SPORTIVELY SPEAKING
By J. C. S.

SKibelkis cf—lb.r S Kibelkis c 
} | Wistort lf,

Fryer rf.
C. Regasius c. 
Lukas p.

Į
Totais 

jNorth Side
F. Krivickas lf. 

| Vilkelis 3b.

4
2
1
3
3

0 1 (ing which we will commemor- 
1 0 ate the George Washington 
0 0 Bicentenial Celebration Julv 
1 0 3, at the Central Park in Ke
ti 1 nosha, Wis.

lio 5 d. Tų divii.-y suvažiavo žmona Antanina kilus iš to«

Sth, būt the 9th was a disast- ;tJe Kaminskas ss. 
irous one for Marųuette i’ur i j^įsje|įs cf 
[Brigliton put over a rally of į phmciunas rft 

That erucial game betvveen tliree runa to take back the į prėskus c, 
Marųuette and Brigliton was lead G to 5. Marųuette’s ef-| Urbonas c. 
enacted Sunday the 12th, with i'orts were all in vain in their j(jrigiskis p. 
Brigliton copping to the tune lialf of the 9th and the game i)razdauskas 2b. 
of 6— 5. As in both instances,' went to Brigliton’s win col- 
the Fairfield Avė. crew came unin.
from beliind to win. These

Manstavich lb.

was revealed when liits ineant

rtside lieaver waring xn-
ton flannels. Sonic bad fielding 
aided both principais in the 
nianufacture of runs, a pliuse 
not so encouraging when the 
boys are giving imitations of 
1‘uture big-leaguers. Baseball 
is not an adolescent pastinie, 
būt it appeared so when con- 
sistent funibling niarred pro- 
ceedings. Brigliton, the league 
leaders encounter Marųuette 
the 26th at McKinley Park, 
i n a struggle that niav mean 
something, if you are suscep-

Marąuette AB R H,
Kumskis 3b. 5 1 2l
F. Wilmonas ss. 5 0 Oį
Prankaitis 2b. 3 0 1
B. Krivickas lf. • 3 11
J. Wilmonas p. 5 11
Karpus lb. 4 1 1
Beinoras cf. 4 12
Balskus rf. 5 0 1
Cicėnas 10 0
Stanevicli c. 5 0 1

i

Totai 40 5 10
Brighton Park AB R H i
Kulnis ss. 5 11
Budrickas 2b. 5 2 1
Gurskis lf. 4 0. 2
S. Kaminskas cf. 4 0 0
Kandis lf. 4 0 1
Šimulis rf. 4 0 1
K upernavicius p. 4 1 1
Miškinis 3b. 
Šurna c.

4
4

1
1

1
0

Totals

i The Gary, lnd., West Puil- 
i man, Roseland and So. Chi- 

( cago councils will gather at
° 1 Roseland. Marųuette, Brigu-

1 ton Park and West Side will 
gather at West Side. Bridge- 
port, Providence and North 
Side will gather at No. Side, 
Cicero, UI. may chose to go 
in with the West Side group 

|Or any other way whieh may 
1 please tliem. Ali the groups 

shall leave at 10:30 in the 
i niorning and will go right to 
Waukegan, 111. on Route 42A 
(the stoping place will be at

32

5
5

3
3 
2
4
5

5

2
2
1
1
0
1
1
1
1 0,

37 13 13

Enors Kisiel, Drazdauskas,, kegan) from there wi|, 
Bt.gas.ua, Pečiulis. 2 base | travel in , genM.a, to

ts Jin. Zevatkauskas, Kami- i Kenosha where we will be niet 
i___ /n\ ___ i___ r ,.i___ o l

by Kenosha officials and tlien ' 
on to the Central Park where1 
you will find a beautiful be

base liits A. Regairius. Home 
run I4edwick. Strike outs Gri-

_ ' Lukas 5, Regasius 5.

Gamės Tomorrow
- Marųuette vs’ North Side 

3:00 P. M.—Lincoln Park 
So. Chicago vs Providence 

10 A. M. Grant Park, llth S.t.
'„and Lake.

38 6 S

NAUJAS LIETUVIS
ARCHITEKTAS studentų tėvai ir giminės iš

visų kraštų. Buvo nuvykęs ir
tėvas p. Kazimieras Obelenus.
Rytų įvyko iškilmingos šv. «
Mišios lauke. Nors tų sekma
dienį Chicagoj ir apylinkėse 
gausiai lijo, bet Notre Dante 
miestely, kurs nėra toli nuo

pat parapijos iš Žebiškių k. 
Susituokė 1906 m. Visų laikų 
viskas gerai klojosi. Nuo 1918 
m. gyvena šarvo dideliame gra
žiame name, 701 W. 31st St

80 SKATIKŲ UŽ DIENOS 
DARBĄ

.. , . . Daugėliškyje, Švenčionių apChicagos, oras buvo giedras . v. . .. . _
. . . I skr., sionus dienomis prausė-visų dienų. Diplomai įteikta 

4 vai. vakare. Kalbų pasakė 
Owen D. Young, General Mo
tors kompanijos prezidentas. 
Palaiminimų suteikė vysku
pas John F. Noll, D. D.

Architekto tėvas Kaz. Obe
lenus yra kilęs iš Vilkijos pa- 
rap., Gaigalų k., Kauno aps. 
f Anierikų atvyko 1893 m. Jo

tas sodinti valdiškas miškas. 
Darbininkams, dirbantiems po 
10 valandų per dienų mokama 
kiekvienam po 80 skatikų. Žmo 
nės vargo slegiami ir neturė
dami kito uždarbio eina dirbti 
ir už 80 skatikų. ‘.‘Vilniaus 
Rytojus” pastebi, kad tokio 
darbo pigumo dar iki šiol nie 
kas neatmena.STASYS OBELENUS

Šį pavasarį baigęs architek
tūros mokslus Notre Daine u- 
niversitete.

^ll*IIHĮIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||«

| stako Numažinimo

į Išpardavimas
| TĘSIASI ABIEJOSE

Peoples Furniture Co. Krautuvėse

Jaunas architektas gimė bir 
želio 22 d., 1908 m. Forrest 

; City, Pa. Chicagon su tėvais 
atvyko 1917 m., apsistojo Bri- 
dgeporte. Ėjo ir baigė Šv. Jur 
gio par. mokyklų. Po to lankė 
ir baigė St. Viator Academy, 
Bourbonnais, III. Pasirinkęs 
architektūros mokslo šakų,

! jaunas studentas stojo į Notre S 
i Daine universitetų, kurį šie-Į S 
niet sėkmingai baigė. =

Jaunas architektas Stasys 5 
Obelenus dabar tariasi su žy- 

X Pirmas garlaivis iš Fu-'miais architektais dėl tarny- 
ropos į Anierikų važiavo 181.9 J’os g'avhno jų ofisuose. Uni- = 
m. Jis keliavo 26 dienas (da-1versitete Jis yPač pasižymėjo s 
bar nukeliauja į 4 d.). Tada ke Isavo gabumais braižinius da-Įg 
lionė į Anierikų buvo taip pa- ryB. s

Iškilmingas diplomų įteiki 
mas įvyko sekmadienį birže

įbasebųll gailies ,and a large 
! crowd of sociable people. No- 
tliing būt a good time is in 

, store for the ones who \vill 
! attend.

S

Agathon

KNIGHTS OF LITHUANIA 
20th ANNIVERSARY

July 3, the Knights of Lith- 
uania of the Wlsconsin and

Totals
tible to prognosticatįng re- Br. Park 2 0 0 0 0 0 0 1 3—6 te tlleir 2oth birthday. In the
sults. Tlie leaders, undoubted- Maiųuet. 0 01 0 2 0 1 1 1 0— - o j pasį years, we can recollect
ly, will travel to Kenosha to , J base liits Beinoias. Struck, vaiį0Ut- patriotic demonsta- 
meet tlie Winsconsin repra- out. VV ilmonas 8, Kupeina-j Uons, gigantic outings, and
sentation July 4th in vvbat vicli 11. Base on balls. Wil- aiaay other impressive affairs
promises to be a hot session. mon 2, Kupemavich 5.
We only hope tliat overconfi- j -------------------
dence won’t cranip tlie style No. Side 13—So. Chicago 5
of our entry, as evidenced by -------------
what the Wlsconsin lads did I North Side won their first

Chicago districts will celebra-
vojinga, kaip dabar tokia pat 
kelionė lėktuvu skristi.

to our leaders in Basketball 
tbis year. Būt again, anotlier

game of tbis season, tlie un- 
fortunates who bad lošt tlie

sport and štili ,-another issue game are So. Chicago lašt ye- 
is at stake, so we hope to take ar’s cliampions wlio were sėt 
Wisconsin in cainp. Baseball,

wbicli brouglit our nations 
name as well as our organiza- 
tions to tlie front, to liave 
tliem recognized by otlier na
tions and thus bad tliem ack- 
nowfedge our existence, many 
of wliom now notice and res- 
pect us and our nationality. 
Our parents many of whom 
are ex-members and our elderdown witli five liits and tlie

however, is not suffering from šame amount of runs amongst Į niembefg and friends bad a 
too much emphasis, althougb' which was a liome run bjr' hard fight on their hands to 

attain tbis position, now it re-
From tlie South” made vari

avę could stand a bit of the 1 Redvvick. The “Great Men

Jei Jus Taupote -
Tai šis atsargus dvidešimt aštuo- 
nių mėty senumo bankas kviečia 
jūsų sąskaitą. /

Peoples National Pank
and tyrusi Company

of Chicago
47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

NEGIRDĖTI BARGENAI 
SEKLYČIOMS SETŲ

Peoples Krautuvės užlaiko 
nuosavų seklyčiom setų 
dirbtuvę. C • Todėl Peoples 
Krautuvėse galite įsigyti 
puikiausi setų pusdykiai, 
arba tik už išdirbystės ka
štus, pavyzdžiui:

2-jų šmotų nauji Jacąuard 
arba Tapestry dailūs setai 
$75.00 vertės tik
už ......... *33.00
Gražiausių spalvų Mohair 
setaį vertės $100.00
už .........  *39.50

ELEKTRIKINIAI 
ŠALDYTUVAI 

Standard padarymo pilnai 
gvarantuoti, parsiduodia už 
žemiausias kainas mieste
p° •.......... *85.00
Pasirinkimas, Norge, Ma- 
jestic, Sparton, King Cold, 
La Šalie ir kitų. Visi par
siduoda už sumažintas kai
nas

po-called publicitv. Tbis year, 
probably, baseball lias suffer- 
ed as it nęver did before i n 
the history of tlie league. No 
direct charge would be made

mains for the younger genera- 
ous attempts to start some- tion to lnaintain this gtalld.
tliing tliat resembled a rally, 
būt fell sliort of batting pow- 
er. 15 North Siders went do\vn

ing. The task of inaintaining 
the position is not ųs difficult 
as the one of attaining it. To 
show our appreciation to the
so-called “Old Timers” for 

major issue, a trend that de- wbat lielped the North Side doįng thįs great deed, to ghow 
velops with time. 4 A

as everyone is experiencing1 via the Strike out route and 
the šame, būt basketball as a 12 of tlie So. Cbicagoans būt

team was the ten walks.

K of L BASEBALL LEAGUE 
STANDING

W L Pct.
Brigliton Park 3 0 1000
Providence 2 1 667 ,
Marųuette 2 2 500
North Side 1 3 250
So. Chicago 0 2 000

Brighton Park 6
Marąuete 5

So. Chicago
Jini Zevatkauskas rf 
J. Zevatkauskas ss. 
Reduick 3b.
Pečiulis lb.
A. Ragasius 2b.—p.

the manv nations in our midst 
AB R H tliat wc štili are very much 

1 alive and at the šame time 
6 show our patriotism, by pay- 
1 ing our respect to the First 
0, President of our country by : 
1 attending the K of L Day dur-

5
4
4
3
3

0
1
1
0
1

Atidariau Skyrių 
Brighton Parke

Brigliton Park defended 
their claim to first place by 
defeating M*arųuete in a hard 
fought game by a score of 6 
to 5. Brighton took the lead 
i n the first inning by scoring 
two runs būt Marųuette tied 
it up in the fourth took the j 
lead by a run in the 6th and ' 
i n the 7tb increased it to two ; 
runs, both teams scored in the

ė*

Federacijos Kongresas
Šių metų Amerikos Lietuvių Romos Katalikų Fe

deracijos XXII kongresas įvyks rugpiūčio 23—24—25 
dd. Sv. Kazimiero parapijoj, Pittsburgh, Pa.

Federacijos apskričiai, skyriai ir visos lietuvių ka
talikų draugijos nuoširdžiai kviečiamos dalyvauti. Taip 
pat didžiai gerbiamieji lietuvių dvasininkai, visi kata
likai inteligentai, visi visuomenės veikėjai kviečiami j 
Amerikos lietuvių katalikų metinę šventę—į Federaci
jos kongresų svarstyti mūsų visuomeninių reikalų.

K. J. KRUSINSKAS,
Fed. sekretorius

Per 20 metų laikęs savo rūbų siuvinio, valymo ir 
prosininio šapų, išsidirbau daug draugų ir kostumerių 
West Sidėj ir Brighton Parke. Dėl savo draugų, pažįs
tamų ir kostumerių patogumo atidariau skyrių adresu:

2735 WEST 43rd STREET, TEL. LA F. 8725

Mes specializuojamos furkautų taisyme, valyme, 
perdirbime ir gleizinime. Valome ir taisome skrybėles. 
Darbas ko geriausias, kainos prieinamos.

U. S. TAILORS, GLEANERS & DYERS
W. G. NORAK, savininkas

2210 WEST 22nd STREET, Tel. Roosevelt 1639

1 7

tfu.

Miegamam kambariui setai 
parsiduoda už vienų trečią 
dalį. 3-jų šmotų lova, ka- 
niodė ir šeforetta, tik 
už .................... $g<>.50

7 šmotų, $65.00 vertės val
gomų kambarių setai tik 
po- .................... $00-50

5 šni. ųžuolo medžio Break- 
fast setai $30.00 vertės 
po .................... $“| g.75

$98.00 vertės, naujos Thor 
plovyklos įx) ^49.*75
Radios nauji, Standard pa- 
darymo, $75.00 vertės

........ *29.50;
Kiti po $80.00, $12.50 ir tt

Visuomet būsite geriau patenkinti lankydami šias 
didžiausias ir atsakomingiausins Lietuvių 

Krautuves Chicagoje

1111-40 W 11^ (T. « MAIHUnKMa M*

2536-40 W. 63 St 
Kamp Maplevvood gat. 

11EMLOCK 8460

4irr-t* A«CMia avi. «•• richmond it

4177-83 Archer Avė.
Kamp. Richmond gatv.
TEL. LAFAYETTE 3171

CHICAGO, ILL.
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)RAUGO” METINIS PIKNIKAS LIEPOS-JULY 10 D IENĄ, BIRUTES DARŽE, 79th SI 
IR ARCHER AVĖ. NAUJI BIZNIERIAI, PROFESIJONALA1, VEIKĖJAI IR JAUNIMO

ORGANIZACIJOS STOJA TALKON.

z*

BIRUTĖS DAINA
Ant marių 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 pabarė, kaip sakė Keistutis,
Ant kalno tapo pastatytas būtas,
Birūta paskiaus tapo numylėta,
Pagimdė sūnų Vytautų ant svieto.

O
t

Juozas Paldavičius, grocery Stasys Ukšas, first class ice 
ice cream and candies, 4604 cream parlor, 1858 W. 47th 
So. Paulina St. St. Tel. Laf. 2409.

Antanas Jaučiauskis, paint- šv. Barboros dr-ja, Įsteigta 
er and decorator, 4522 South 1925 Marąuette Parke, Teodo- 
Honore St. ra čereškienė, pirm., 7033 So.'

Talman Avė. JAugust Misevičius, grocery, 
delicatessen and school sup- 
plies, 4636 So. Hermitage Av. 

iTd. Boulevard 8667.
Juobas Stočkevičius, soft 

drinks parlor, 4504 So. Pauli
na St. Tel. Boul. 5889.

Walter Kraučiūnas, bučer-

A. Rajauskas, grocernė, ice 
cream užeiga, 2655 W. 69th 
St. Tel. Republic 8894.

So. Wood St.
A. Buika, soft drink parlor, 

4335 So. Wood. St.
A. Tunkis, first class meat 

market and groceries, 4624 S.

Peter Markovas, soft drink Pullman Ice and Supply Co. 
parlor, 4437 S. Wood St. Tel. 742 W. 120th St.
Boulevard 3580. Zigmunt Sereika, bučernė ir

Kaz. Kairys, grocernė, 4337 grocernė, 4555 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1988.

“At” Metricks and his or
chestra, 1804 W. 47th St. Tel. 
Lafayette 6243.

Mike Garla, soft drink par
lor and turkish baths, 1825 W.Lavinasi šokti ir dainuoti, Į Wood St. Tel. Laf. 9396. 

kad ko geriausia pasirodžius Joseph Butelinius, grocernė, 45th St,
Joseph Žakas, grocery and.'į <<Draug0„ piknike liepos 10 4642 s- Wood. St. Tel. Laf. | Liberty Bakery, lietuvių

meat market, 4511 So. Wood 
St. Phone Yards 5973.

L. L. Lazauskes, merchant

d. Birutės darže. 9094. i duonkepykla, 11926 So. Hals-

vargon. Kaštui Saboniui, ne-1 ng įr grocemė, 4614 So. Pau-, tailor, suits made to order,
mano pasiduoti town of-lakie-'ylna St. Tel. Yards 1946. cleaning, dyeing, pressing and ... w jkko

ciams Draugo piknike. Chas Damskis, grocery and [repainnng, 4401 S. Wood St.
Aušros Vartų parapijoj da-: candies, 4510 So. Hermitage - Phone Boulevard 0462. 

bar yra nemažas sujudimas.;Ave Tel Boul 0567

_______ , J. Poczulp, smoked meats, ted St.
John J. Zolp, real estete, wholesale, 6924 So. Fairfield į Tupikaitis Pharmacy, lietn-

paskolos, laivakortė-s, pinigų Ave- Tel- Heml°ck 9688- viską vaistinė, 725 W. 123rd 
K. Vanagas, meat market st. Tel. Pullman 0071.

S. Paulina St. Tel. Yards 0145 and 4330 S. Wbod St. j Alex Sucilla, meat market,
Tel.Garden City BottlingWorks ^e^ Laf. 0169.

„ • J U W The 46th St. Barber Shop, • išdirbėiai. soda ir mineral wa I C. Darwin, soft drink par-
Varomas dvejopas darbas. Px., Kai Ketcris. 4530 K. Zajauskas. prop.. good and! „ St lor, 4415 g. Wood St.
rmas yra tai prisirengimas g. PauUm st . Tel. Boul. 82c9. . 17„ w. So. Pauhna Bt.j soft
pne parapijos pikniko birže- --------- I-. . ' žaras ±uuo.Justina Šilimams, grocery, Street.
lio 26 d. Vytauto parke. Orga- candies and ice cream, 4330 
nizuojama sportininkai pasiro So Hermitage Ave. Tel Boul.' ' 
dyti su ristynėmis, boksu, len qq9q te’

K. Kolomyski, Fumiture,

12300 So. Emerald Ave. 
Pullman 3990.

A. Vasilauskis, wholesale ir 
retail lietuviška duonkepykla,

drink parlor, 4628 S. Wood st. Į12247 So. Halsted St
Ben A. Waitches, real estą-', "7 /”* ., , , ’ John Skruodenis, grocernė,; Halsted Restaurant, confec-

insurance. Ofisas: ‘ Lietu- Pa^, oil and glass, 4443 go Wood st Įtionery, ice cream parlor, šiuos

Trimitininkas primena, kad 
|Town of Lake biznieriai, pro- 
resijonalai, veikėjai ir organi- 

Izacijos susivienijo savo para
pijos pikniko reikalams. To- 

į-of-lakiečiai kasmet pana
šiai daro ir uždirba savo pa
rapijai po tris tūkstančius do 
lerių ir daugiau. Jų piknikas

ktynėmis ir tt. Visi parapijo- 
nai, ypač biznieriai rengiasi 
šauniai piknike pasirodyti. 
Antras darbas West Sidėj va
romas yra tai pagerinimai 
“Rūtos'’ darže. Rytoj tame 
darže Šv. Onos dr-ja savo rei
kalams rengia piknikėlį ir 
kviečia visus atsilankyti. Bus 
gera orkestrą ir kiti pasilink-

va Bldg and Loan Ass’n. 4600 
Burba Cloak Shop & dress So. Wood St. Tel. Laf. 6393. 

maker, 1857 W. 47th St. ! Anton Chepanis, all kinds 
A. Gedrimas, carpenter and of fine soft drinks and cigars, 

painter, 4622 S. Wood St. 4634 S. Marshfield Ave., Tel. 
Antoinette Krent, candy sto Yards 2274.

re and school supplies, 1805 
W. 46th St. Tel. Laf. 4995.

Peret Barškis, fumiture
0 house, “The home of fine fur- 

j R. Kupetos, meat market & niture „ 1748_M w 47th gt 
i grocery, 4530 So. Wood St. I phone Yards 5Q69

XX Hx^ax^ sminimai. Susirinkusieji pa- Fellx Viz^rdas, & Wood Street Dept. Store,
ks birželio 19 d. Birutės1 matys visus “Rūtos” darže ice crea™ Parlor’4456 S-Her~ 'John Szukiewicz, savininkas, 

padarytus pagerinimus. Pama mitage Ave: j 47th and Wood Sts. Every-
Town of Lake yra viena di- V8 užvestus gėlynus, darže- Bruno Eudeikis, barber thing in Dry Goods, Ladies' 
iausių kolonijų, yra daug Lūs, bujojančius medžius at- shop, 1803 W. 45th St. 'Dresses, Infants Wear, Gents

įznierių, veikėjų, profesijo- minčiai arkivyskupo Matule- i L. Rudokas, grocery and de Furnishings, 1800 02 W. 47th 
vičiaus, provincijolo Kudirkos, licatessen, 4505 So. Paulina St. Phone Laf. 6237. 
ir Jurgio WasnTngtono. Taip-i St. Tel. Yards 1982. ; White Eagle Meat Market,

’ numery. Kiti bus paskel- i darželiai paskirti West Si- j Chas. Skruodenis, barber John Sokalski, prop., 1734 W. 
vėliau. dės L visos Chicagos jauni- shop, 4512 S. Hermitage Ave. 47th St. Tel. Boulevard 9436.

Town of Lake lietuviai turi

įalų. Dalis tų gerų biznierių 
ra skelbiama šiame “Drau-

įbai uolų ir malonų dvasiškų 
gerb. klebonų kun. A. 

ipkų. Jam vadovaujant 
i-of-lakiečiai pastatė di- 

iulę, puošnių, bažnyčių. 
Town-of lakiečiai ruošiasi 

emti “Draugo” piknikų 
|liepos 10 d. Birutės darže. Ja- 

vadovaujant vargoni-
linkui Vladui Daukšai, ren- 

si šauniai pasirodyti. Ga- 
wisi town-of-lakiečių 25 vy- 

(Draugo ’ ’ piknike tūks- 
įes trokštančias minias 

irdys prie baro.
Toliau trimitininkas skelbia

ipte Dievo Apvaizdos parapi- 
piknikų sekmadienį birže- 
19 d. Bergmann’o darže. 

Ivondde, UI. Tai bus jų dide- 
parapijos piknikas, j kurį 
18-čiai uoliai ruošiasi. Pra 

|uaį šeštadienf aštuoniolikie- 
biznieriai. veikėjai ir dr

mui Vladislovams ir daržo ga 
spadoriui. Susirinkusieji taip-

Tel. Yards 2989.

plumbing and electrical sup
plies, 623-25 W. 119th St. Tel. 
Pullman 4660.

Stefanija Zubienė, bučernė 
ir grocernė. Virš 20 metų šia
me bizny, 12022 So. Halsted 
St. Tel. Pullman 3641.

Stanley Peredna, minkštų biznius vede Bajorūnų šeimy- 
gėrimų užeiga, 12000 S. Erne- na 12001 So. Halsted' St.
rald Ave.

Juozo Vačikausko bar berne, 
12051 So. Halsted St.

Kazys Pocius, cigar store 
and candies, 725 W. 120th St.

Stella’s Place, Stella Lauri-

B. Frank Zalatoris, advoka- į 4547 S Hermitage Ave. Tel. 
tas, suite 1309 Ashland Block. Boulevard 9419,

A. Venckevičius. lietuviška j naitienė, ice cream and can- 
užeiga, orchestros vedėjas, 1 dies, 12515 S. Halsted St.

155 N. Clark St., 700 W. 119 
Jonas Zilewicz, ice creami- 

nė ir daržas piknikams. 658
W. 123rd St.

Stephanie Bartkus, soft dri
nk porlor, 4513 S. Hermitage 
Ave. Tel. Boulevard 0367.

Constance Martinkus, gro-
Miss Stella Zubė, motinos i cemė ir ice cream parlor, 4516

..Tautos ir Bažnyčios veikė
jai: Jonas Dočkus, St. Piktu
lis, Z. Gedvilas, A. Žitkevi
čius ir daug kitų.

State Bank of West Pull
man, Lowe Ave. and 120th St. 

Alex Zubė, meat market ir
bučemės manadžerka, 12022 S. Hermitage av. Yards 2423. grocery, 701 W. 120th St. Tel.
So. Halsted St.

Frances Savičius, bučernė ir
grocernė, 12258 S. Union Ave. 
Tel. Pullman 2350.

Martin's Barber Shop, 719 
W. 123rd St.

M. J. Mankowski aptieka,

Stanley Vaičkus, bučernė ir i Commodore 0805. 
grocernė, 4551 So. Hermitage Į oiida Ice Cream Parlor, K.
Ave.

F. Stanislauskis, meat mar
ket and fancy grocery, 4404 
So. Wbod St. Tel. Laf. 9730.

Fenzau’s Twin MiUinery,p A. F. Czesna’s Baths, tur
Justinas Blaškauskas, gro- kiškos, rusiškos sulfurinės va 4500 S. Wfcod St. Tel. Lafa 1646-48 W. 47th St. Tel. Bou-

gi pamatys indijonų farmų ir, cery and ice cream parlor, nos ir elektros treatmentai, I yette 4500. levaręl 1038.
Jokūbo šulinj. 4426 S. Hermitage Ave. 1657 W. 45th St. Tel. Boule-I šv. Kazimiero Karalaičio

Tame “Rūtos” darže įvyks Sil Balčiūnas, grocernė, 45- vard 4552.
vzisos Ctficagos Ladislovų ir 37 So. Hermitage Ave. Tel
sykiu daržo gaspadoriaus var
dines birželio 27 d. 7:30 vai. 
vak. Įžangos tada nebus ir y- 
ra kviečiami dalyvauti ne 
vien Laislovai, bet ir visi ki
ti svečiai. Vaikai be tėvų ne
bus įleidžiami.

“Draugo” pikniko įvyksia
nčio liepos 10 d. Birutės dar
že tikietai, jau gatavi. Dabar 
perkant kainuoja 25c. prie va
rtų bus įmama 35c.

Pagalios trimitininkas skel
bia, kad rytoj Vytauto parke 
Įvyks Visų šventųjų parapi
jos piknikas. Ten bus daug 
įdomybių, orlaivių skrajoji
mai, imtynės, kumštynės ir tt.

Boul. 7802.

Wood Street Garage. P. J. 
draugija. įsteigta geg. 17 d, Page and Co., general auto re- 

Norkus and Co., fumiture 1914 m., Marąuette Parke, J. pairing and painting, all work
and piano movers, long dist- Sloksnaitis, pirm.,6235 South 

Mike Staliauskis, delicates- ance hauling,, 1706 W. 47th Campbell Ave. 
šen store, 4412 So. Hermitage St. Tel. Boul. 6520 Yards 4401 feoples NųŠr6į4l Bank^and 
Ave. Tel. Boul. 7825. , J. J. Ežerskis, soft drink TrtaLJCflr^47th St. andSouth

V. Mazurkievicz, grocery & parlor, 4600 So. Paulina Str.
delicatessen, 4522 So. Honore Tel. Yards 3884.
St. Tel. Laf. 4968. , Alex Philips, soft drink par

Felix Genis, grocernė, 4536 lor, 4512 So. Wood St. Tel 
So. Hermitage Ave. Tel Yords Virginia 2027.
4421

R. Chapas, barber shop, 46

Ashland Ave.
Alex Dar gis, Real Estate, 

2456 W. 69 St. Tel. Hemlock

I tų roselandiečių piknikų die 
buvo pagarsinta “Drau- nra's'tiss “Draugas” siunčiasa- 
ir dabar tarp jų eina su- vo ^“-usių talkininkų ir 

Kiekvienas biznio- kvie8U’ ™ vi-
varosi geriau pasirodvti saas> yp®£ ®u biznieriais, drau-. .

Povilas Kraujalis, grocery 
and delicatessen, 4349 South 
Hermitage Avė. Tel. Boulev
ard 3769.
John Skunkus, grocery and 
delicatessen, 4535 So. Marsh
field Ave.

Stanley Bitautas, meat ma-

02 So. Wood St.
Frank Kaminskas, grocery,

candies and school supplies, 
4619 S. Hermitage Ave.

Jonas Stokonis, grocernė, 
4631 So. Paulina St.

Mike Maurius, radijų taisy
tojas, 4634 So. Wood St. Tel.

rket and grocery, 4438 South Virginia 2662.
Hermitage Ave. D. Jasaitienė, (Yuknienė),

Peoples HardiVare and Pa- užlaikoma pieniniai produktai 
int Co., Gregorewicz Bros. 1802 W. 46th St.

6050.
West MAnor Pharmacy Co.,

2425 W. Marąuette Rd., Tel.
Hemlock 6050.

Mrs. M. Mikutienė, pirmos
klesos grocernė ir ice creami- ir ice cream parlor, 4523 So.

guaraaiteed, low prices, 4359 
So. Wood St. Tel. Boul. 2878.

Zalatoris photo studio and 
ice cream parlor, 700 W. 119 
Street.

Antanas Zubė, ‘dependable’ 
bučeris brolienės bizny, 12022 
So. Halsted St.

St. Brazauskas, soft drink 
parlor, 4558 So. Paulina St. 
Tel. Baulevaiid 6238

Tamošaitis, sav., 1900 W. 63 
Street.

Stankus Service Station ir 
Ann's Lunchroom, greitas pa
tarnavimas, 6456 So. Cicero 
Ave. Hemlock 6488

Juoz. ir Mar. Mikšiai, apy
nių, malto, bačkų ir grocerio 
krautuvė, 3990 Archer Ave.

Mikaliunai, bučernė, 8436 
Vincennes Ave.

Bakai, bučernė, 6759 South 
Elizabeth St.

J. ir B. Sireikai, grocernė, 
cigarai, cigaretai, 3828 South 
Lowe Ave.

J. J. Kisielius, wholesale 
fruit and vegetables, 4117 So. 
Francisco Ave. Tel. Laf. 9432.

Piwaronas Bros., Ine., first 
class bakery, orders for wed-

Uršulė Drukteinis, grocernė 811 d parties a specialty,

nė, 2539 W. 69th St.
Chicagos Liet. Taupimo ir

paskolos bendrovė, 2456 W. 
69th St. Tel. Hemlock 6050, 
B. Nenartonis pirm., 6540 So. 
Campbell Ave., A. J. Malins- 
kas, rašt., 6826 S. Talman av.

SLRKA 163 kp , A. J. Mic-

Honpre St. Tel. Laf. 9287.
W. S. Broniarczyk, R. Ph. 

G., Jūsų apylinkės aptiekonus 
4459 S., Wood St. Tel. Yards 
1030.

John Kleker Plumbing Co., 
plumbing, sewerage, gasfitt- 
ing. All work guaranteed 1707

keliūnas, pirm., 6747 So. Ar- W. 47th St. Tel. Yards 5353.

4620-22 So. Marshfield Ave. 
Phone Boulevard 5576.

Will & Baumer Candle Co., 
Ine., S. J. ,Sohm, representa- 
tive, 162 N. Franklin St. Tel. 
Franklin 2916.

Chas. Barauskas, farmeriš 
kų produktų ižvežiotojas, Lu- 
dington, Mich.

Izidorius Pocius, rūbų siu-
tesian Ave.

Marąuette Park Liet. Am.
Bagdon’s Sugar Bowl, ex- v®ias> 3143 W. 59th St. 

cellent fountain Service, can j Michael Martinkėnas, car-
Anielė Juodagalvis, grocer-

pakviesti į “Draugo” pikni- Ue8’ tools’ cttttory 1014 house- nė, 4637 So. Paulina St.
, j ką ihold supplies. Plumbing and George Jakimauskis, groce- piliečių kliubas, pirm. C. P. dies„ cigars etc., 4514 S. Pau- > P®ntei\ new work and repair-

kieči ai } savo pa ------------- j Electric supplies, 1901 West raė, 4629 S. Paulina St. (Kai, nut. rašt. A. J. Malins-'liną St. Tel. Yahds 2600. in<’ 6611 S. Fairfield Ave.
piknikų pasikvietė ir| Peoples Restaurant, Vacio- 47th St. Tel. Lafayette 4139. Julius Marozas. sanitary ba- kas. | Peter Zdanavičius, bučernė Town of Oarage, A
su 'Rūtos’ saldainiais, vas ir Aleksandra Pieržyns- 

rengiasi i vakaro 1 kai. sav.. 1628 W. 47 St. Tel. 
Boulevard 2385.

Ap. Petkus, laikrodininkas, 
4601 So. Hermitage St.

Frank Bagdonas,
1715 West 46th St.

išvaduoti, kad ūžė
siąs pozicijas ir ko 

pasitarnavus Dievo 
parapijai, 

iečių biznieriai,
ir jaunimas, vadova- 

dakrininkui ir

S. Drukteinis Motor Service kery, 4617 So. PauMna St. t J. J. Remdzius, ladies, gen- ir groceroė, 4543 So. Marsu- Jacobs, prop., 4553-5-7 9 80. 
Fumiture and piano moving, Bol. Zaleckis, barber shop, ts, childrens’ shoes and furni- field Ave. , Marshfield Ave. Tel. Yards
ekspressing and general haul- 4612 So. Paulina St. 'shirgs, 2444 W. 63nd St. TclJ 1 “Chuck’s Sugar Bowl, C. F. 0794.
ing, moving, packing and ship Walter Vėlius, bučernė ir Hemlock 7680. Lauraitis, prop., 4513 S. Wood i Chicago Meat Market. K.
ping., 4503 So. Wood St. Tel. moving business. 4605 S. Pau-J Peter Daukša, ekspresinin St. Tel. Yards 6925.

užeiga,'Boulevard 8247.
August Stakauskas,

Būras, sav., 1845 W. 47th St.
liną St. Tel. Boul. 9669. kas. 6602 So. Fairfield Ave., Atlas Fuel Co., New River Tel. Lafayette 5069

soft Juozas Laurin, soft drink Tel. Republic 5385.
Stella Paukšta, bučernė ir drinks parlor, 4600 S. Marsh- parlor, 4601 So. Paulina Str. 

grocernė, 4530 So. Honore St. field Ave. Tel. Boul. 1657. : Tel. Yards 7176.

beduminiais angliai, 4909-19 Kiti biznieriai bus paskelb
Juozas Sadula, soft drinks S. Paulina St., arti 49th St. {ti vėliau 

parlor, 123ld St. and' Halsted. Tel Prospect 7960-61.

x , 4?
&



šeštadienis, birželio 18, 1932 d r i n u i a

PRANEŠIMAI
Sv. Kazimiero akud. lėmė

jų ar-jos susmukimus Įvyks 
sekmauieių, birželio 10 d. 2 v. 
popiet fc>v. Kazimiero akade 
mijoj.

Visų skyrių vaidybos, ats
toves ir pikniko komisijos pra 
somos būtinai atvykti į šį su
sirinkimų, nes turime labai 
svarbių reikalų aptarti. Po su 
sirnikimo atsisveikinsime su 
savo centro lašt. p-le Ji. k. 
Uurinskaite, kuri išvažiuoja 
Kuropon. •

Valdyba

Dievo Apvaizdos parapija, 
fcjios parapijos piknikas jau 
parengtas; Įvyks sekmadienį, 
birželio 1U d. Bergmanu s da

gražių dovanų. Atvyks kele- birželio 19 d. 2 vai. pp. Šv. KĄ VISI TURIT ĮSIGYTI
tas Europoje gimusių Čigonų Kryžiaus parapijos svetainėj. -------------

Liepos ir rugpiūčio mėn. ne-' Kų gi šiandien visi žmonės 
bus susirinkimų; dėl to pra- turi įsigyti! Šviesos! Ko dau
žome visas nares gausiai at- giau žmogus lino, to daugiau 
šliaukyti į šį susirinkimų. : darbų jis moka atlikti. Tada 

Valdyba į ir materiališkai jis geriau gy
vena. Šiandien juk niekam ne

li įvairiais blyneliais, kurie 
turės progos su čigonėmis pa
simatyti ir pasikalbėti, gaus 
gražių ir įdomių dovanėlių.

Rap.Ml ■ m . •
X Wv. Jonu mvangelislo dr- 

ja ateinantį sekmadienį, biri. 
it) d. Ii vai. rytų rengia šei
myniškų išvažiavimų J uozo 
ibukaiausko darže, Justine, Pk., 
Įžangos mokesčio nebus—dy
kai. Gera muzika gros viso
kius ir lietuviškus šokius. Vi
si lietuviai kviečiami atvykti 
(ypač jaunimas), smagiai pa 
sisokti ir tuo būdu paremti 
musų draugijų, kuri daug gė
lo padarė mūsų tautai ir pa
rapijai. Kas per tų išvažiavi
mų' duos prašymų (aplikaci
jų), bus priimtas į dr-jų be į- 

j stojimo mokesčio. Įsirašykite! 
I J. Slankus

MOKSLO METŲ 
UŽBAIGIMAS

Šiandien, birželio 18 d. 7:30 
vai. vakare įvyks I>ievo Ap
vaizdos parapijos mokyklos 
mokslo metų užbaigimo pro
grama. Bus užbaigimas pra
dinės ir komercijos mokyklos.

Šia proga yra prirengta į- 
domi programa, kuri patiks

paslaptis, kad šviesuoliai ge
riausiai gyvena, yra turtingia
usi ir todėl jaučiasi laimingi, 
patenkinti.

Šiandien, aukštos civilizaci
jos amžiuje, jau nerasi žmo
gaus, kuris nenorėtų mokėt 
skaityti, rašyti, skaičiuoti. 
Kiekvienas nori ko daugiau 
žinių turėti, ko daugiau daly
kų žinoti, apie viskų nusima-

visiems atsilankiusiems. To- uyti Tą jo troškin,u 
dėl nepraleiskite šio parengi
mo. ,

birz
‘ c, Kiverside, ±11. Pikniko i 
kdžia ii vai. rytų. Piknike 

dalyvaus šios kolonijos orga
nizacijos, biznieriai, jaunimas . . „ , • . , , ,

/ . , • - piknikų Rūtų daržely, birže- 'P0 Pietų bus duodamas grair visi darbuotojai. Tikimės ir 1 . i« <• • - „
. . v , , , . .. no 19 dienų. Visi kviečiami zus 1‘adio programas is sto-svecių iš kitų kolonijų. Sve-; . . n-n iv. . .. ... - atsilankyti. ties YVChL 9<0 k.dus ir visus atsilankiusius vai i J i

šins darbščios ir sumaniosšet-i- Valdyba! Turėsite malonumų pasi-

mimnkės skaniais

X Šv. Onos draugija rengia

LIETUVIŲ VALANDA

Ryt dienų nuo 1 iki 2 vai

valgiais ir I Town oi Lake. šv. Elzbietos Rausyti gražių dainų ir rink

DAKTARAI:
Ofisas Tel. GrovehlU 0617

Res. 6737 8. Arteslan Avė.
Tel. GrovehlU 0611

OR. J* J. SIMONAITIS
GYLIT0JA8 IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Kosti 
Vai.: 2-6 Ir 7-9 P. M. Ket. 9-12 A-M. 

NedėlioJ susitarus

Tai. Lafayette 6792

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

Office: 4459 S. California Ąve. 
Nedėliojo pagal sutarti

DENTISTAI
thone Boulevard 7042

gėrimais.
lenktynes

Bus lenktynių ii- < moterų ir mergaičių draugi- 
lainiėjusieji gaus jos susirinkimas įvyks sekim,

GKABOR1A1:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CH1CAGOJE

Laidotuvėms 
tarnauju 
lt pigiau negu

pa-

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

UETUV13 U KABUKIUS
k'atarnauju įauioluvce kuopigiauaia.geriausia

km ueikaie meldžiu ausmauku, o

todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dlrbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street. Tel. 
Victory 4088.

darbu busite užganėdinti.
Tel. Kooseveil 261a arba 2614

2514 VV. 25rd Pk, Chicago

l43y b. 4U Court, Cicero, Ilk j Prane^a 

TEL. CICERO 6027

tinės muzikos, pastangomis ir 
lėšomis Jos. F. Budriko radio 
ir rakandų krautuvės, 3417 S. 
Halsted st., kuri šiuos prog
inius reguliariai leidžia visų 
palinksminimui kas sekmadie
nį ir kas ketvergų iš kitos sto
ties — \VHEC nuo 7 vai. va
kare. Beje, kam reikalinga ra
dio arba rakandų dabar per
kant iš Budriko krautuvės tu
rėsite progų gauti didelę nuo
laidų, kaip buvo per radio 

A. B.

na mokykla ir knygos, t. y.
i mokslas.

Vietinis Į -
I Betgi šiandien jau esama 
net daugybės įvairiausių mok
slo šakų. Savo ruožtu, kiek
viena mokslo šaka išdėstyta 
daugelyje knygų. Aukštuosius 
mokslus (universitete^ išėjęs 
asmuo paprastai yra susipaži
nęs tik su keliomis mokslo ša
komis, kurios reikalingos ži
noti jo profesijoje, specialy
bėje. Jei kas nori bent kiek 
t nors paviršutiniškai) nusima 
nyti apie vienų kitų mokslo 
sakų, turi pirktis daug tos sri- į

DR. C. Z. VEZEUS
D E N TĮSTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Arti 47 Stroot

f ai. Canal 6122

DR. G. I. BLOŽIS
O £ N T 1 S T A S

2201 vVest 2zna Street
(Kampas Leavitt St.) 

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

šeredoj pagal sutarti

Boulevard 7589
Rea. Hemlock 7691

DANTISTAS 
4712 So. Ashland Avenue

daug plačiai ir smulkiai apra
šyta. Tos srities smulkmenos
reikia žinoti tik specialistui. | Val-: Nuo 10 ryt0 iki 8 vakaro 

Didelę pagalbų šiuo atžvil-'------ L.

I

OR- SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

(Vakarais: Utarnlnke Ir Ketverge iki t vai.).
Seredomls Ir NedSllomts pagal susitarimą.

Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tek Hyde Park 3395

Ofiso ir Rea. Tel. Boui. 6913 Ofiso Ir Res. Tel. Boul. 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 VVest 35 Street (Kamp. 35 Ir Halsted St)
Vai.: 1-8 Ir 1:11-1:11 vaL rak. 

ModMloj susitarus
Vai.: 3-4 Ir 7-9 vai. vakare 

NedėlioJ etudtaras

Tel. Canal 9267 Rea. Prospect <469

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Peaidenoija <499 So. Arteslan Ava 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

• Iki 3:39 vakare

Tel. Ofiso 4069 Rea 9866

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

KENOSHA, W1S.
Ofiso vai.:

Nuo I Iki 4 ir nuo 6 iki 8 vai. vak. 
Residencija:

3904 -r 7lst Street 
Nedėliomls tt* susitartu.

DR. RAČKUS

išvažiavo į New Yorkų. Su
grįš į savo ofisų ketvirtadieni, 
birželio 23 dienų.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 3433 WBST 43 8TREBT 
Kertė So. Western Arenus 

TeL Prospeet 1933

RsMdsnolja 3369 8o. Leevitt SL 
TeL Canal 0706

Valandos: 3-4 po pietį} ir 7-3 ▼. r. 
NedėlioJ papai susitarimą

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nss neturi
me Klaidų užlaikymui 
įkyrių. I

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

S. M. SKUDAS
L1E7IVI8 GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai I

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7333

l ėieiuima i artis 1158

STANLEY P. MAŽEIKA
Grabonus ir Ka.lMjunnnT.njas 
Turiu auiuiuubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3519 AUBURN AVENUE 

Chicago, 1U.

1. Tzūlp

GRABORIUS IM LAIDOTUVIŲ
YlD«ėl

1650 VVE3T 46th STREET
Kampas 4ltfe ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 6292-8413

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manta, patarnausiu slmpatM- 
ltai„ mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl germenų dykai.

X Prancūzas išgriežė smui
ku 30 valandų. Iki jo rekordų 

Į pasiekęs buvo austras.
H- Žmogus ant galvos turi 

nuo 90-^130 tūkstančių plau
kų. Vienas plaukas išgyvena^ 
nuo 2 iki 4 metų.

-f- Per metus vienam ameri
kiečiui tenka vidutiniškai 148 
svarai laikraščių, vienam lie
tuviui tik 2 svarai.

Seniausia: ir Didžiausia
LIETUVIŲ y

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko neroknojame 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 graborins, 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

KAZIMIERAS LIVAITIS
Mirė birželio 17 d., 1932 m.,
9:45 vai. ryto sulaukęs pusam
žio. Kilo iš Marijampolės apsk.. 
Skriaudžių parap., Cystosbudos 
kaimo. Amerikoje Išgyveno 27 
metus.

Paliko dideliame nubudime 
švogertus: Andrių, Petrą, Vin
cą Ir Kazimierą Radzevičius ir 
kitus gimines.

Kūnas pašarvotas Lečhavl- 
čiaus koplyčioje, 2314 W. 23r<l 
PI. laidotuvės įvyks panedčlyje 
birželio 20 d., 1932 m., iš kop
lyčios 8 vai. bus atlydėtas į 
Aušros Vartų par. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys
tam us-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę: švogerlal Ir visi gi
minės.

laidotuvėms patarnauja gra- 
borius S. I). L*chawlcz, Tele
fonas Roosevelt 2515.

laidotuvėms rūpinasi pp. Žl- 
bal.

giu suteikia žinynas (įvairiau-»i'ei. cicero 1200

šių sričių žinių rinkinys), va- J DR. GUSSEN
dinamas enciklopedija. Čia 
plačiai, išsamiai ir tiksliai a- 
pibūdintos visos mokslų ša
kos, istorinės, geografinės, sta , 4847 W. 14th ST.
tistinės ir kitokios žinios; čia!______________________ ____
gali greitai ir (kas labai svar.-; -ra u UIJ o 1 ■ <i o
bu) tiksliai susipažinti su vi-' DP> C-K" KllaUSa 
sais mokslo ir politikos vy
rais; išradėjais, menininkais, 
rašytojais, visų tautų vadais, 
įvairiais miestais, kraštais ir 
tt, ir tt. Taigi, neturėdamas 
daugybės knygų, o vien tik 
enciklopedijų, gali viskų tiks
liai žinoti ir greitai, kų tik 
nori, sužinoti, nesiklausdamas 
pas kitus ir nebėgdamas tuo 
reikalu į skaityklų ar knygy
nų naujų knygų pirkti. Iš na
mų neišeidamas, gali gerai vi
skų žinoti apie savo*ir sveti
mus kraštus, apie visų mūsų 
pasaulį ir visatų.

Argi tai nesvarbu t 
Kaip gera ir įdomu viskų 

žinoti ir būti šviesuoliu*.
Tadgi turime branginti pro

gų, kad ir Lietuviškoji Enci
klopedija jau spausdinama.
Jau išėjo keli sųsiuviniai. Da
bar užsisakantieji gali' pigiau 
jų įsigyti pas Liet. Encikl. lei
dyklos atstovų: Mr. Joseph 
Kriščiūnas, 917 W. 34th St.,
Chicago, III.

Tad naudokimės proga visi!
. P. įTurgėla

X-Ray

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

valandai vakare
Nedaliomis n čueiiuuna susitarus 

Cicero, BU

L) E ii 1 1 O 1 A O
U larniukais, Ketv ergais ir Subatomia 
2420 W. Murųuclle Iki. arti Hestcru 

Avė. Plione Hcuiloclt 7828 
Fanedėliais, Seredoims ir Pėtnyčiomls

1821 So. Halsted Street

Tel. Cicero 6756

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 S» 49tli CT., CICERO
Vai.: 10-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakaro

AKIŲ OYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
oor. So. Leavitt SL Tel Canal <132

Residencija: 6628 S. Richmond Are. 
Telepbone Republlc 7868 

Valandos: 1—2 ir 7—8 vai. vak. 
NedėlioJ; 19—12 ryto.

DR. S. A. DDWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12 PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos 
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis Jis 
bus.

2924 W. VVASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Wasbington BulviL 

4:39 — 6:30 kasdien z
Telefonai: Kedsle 2460 — 2461, arba 
Cicero «S. Res. tel. Cicero 2888

DR. M. T. STRIKOLIS
Lietuvis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas: — 4845 S. Asklaiid Avė.

Chicago, Iii.
Grisu vai.: nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 

8 vak. Nedėliumis pagal sutartį.
Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel : Prospect 1930

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tek Yards 0994

Rezidencijos Tek Plaza 2233

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

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ABC1IEB AVENUE
Valandos:' 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 ir 6 iki 8 vai. vak. 

Nedėliomls nuo 10 iki 12 ryto 

Telefonai dieną Ir naktį 
V1RGINIA 3336

TeL GrovehlU 1631

DR. A. L TUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vat s-ii ryto 3-4 ir 7-9 vak.
Seradomls po pietų ir NedėldieniMt 

tik stnritarns
3433 W. 34ARGUETTS ROAD

Rea Phone: 
Engletrood <441 
Wentworth 3099

Office Phone 
Wentworth 393s

S. J. PAVINSKAS & GO.
PIGIAUSIAS GRABORIUS 

GARY. INDIANA
ĮMtlkinkite

Grabas, dėlė, belsamavlMas, ka
ravanas .................................. 3100.00

UcrcKnla grabas, dėžė, halsama- 
vtmas, patarnavimas .... 3150.00 

riušlnls grabas Ir visas patar
navimas ....................... >325.00

Dar geresnis grabas Ir patarna
vimas .......................................... 3335.00

Plieno grnlNU Ir visas palarna-
vMaae ..................................... 9S9.">

Kapinės nejrokuojamos 
Kreipkitės | pins bet kada

S. J. PAVINSKAS & GO.
1728 CONNECTICUT STREET 

Ii i «:«<( Gary, In.l.

X Ispanijos katalikai tėvai 
susiorganizavo ir pradėjo snia 
rkių agitacijų, kad parapijose 
.būtų steigiamos katalikiškos 
mokyklos, panašios į Ameri
kos. Susirinkę 500 katalikų 

i tėvų nutarė iš vyriausybės rei 
* kalauti mokyklom laisvės ir 
[pašalpos privatinėms mokyk
loms.

X Visame pasauly yra 36 
milijonai automobilių ir mo- 
tociklių, iš kurių 25 milijonai 

U' Amerikoje.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

1 Palengvins akių įtempimą, kuris 

9sti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemmio, nervuotu- 
rao, skaudumą akių karštį. Nuimu 
^ataractus. Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
itsitlklmuose. egzaminavltnas doro
siąs su elektra, parodančią mažiau- 
.tas klaidas.

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 vaka
re. Nedėlloinis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TĘUM 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
ae akinių. Kainos pigiau kaip kitur.

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Ofiso TeL Victory 6893
Bez. TeL Drezel 9191

Jd nealblUcpia šaukite Central7464

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

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

10-12

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Valandos; 2-4 ir 7-9 vaL vakare •

Ofiso Tel. VICTORY 8687
OL ir Rea Tel. HEMLOCK 237 <

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

Antras ofisas ir Rezidencija
6504 S. AliTESJAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7 j 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 p 
plet. Utarn. Ir Subat. Nuo 3-9 va. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Yards 1829 .

DR. G. SERNER
LIETtVIS AKI V HPECTAL1MTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted SL 

Valandos: nuo 10—4; nuo I—S
NsdėliOHdsi »M 11 Ud 13i

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo efisą po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUAL1STAS

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

pietų: 7—3:20 vai. vakarą.
Nedėliomls 10 iki 12 

Telefonas Midway 2880

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road

VALANDOS:
9 iki 13 ryto, 7 iki 3 vakare 

Utarn. ir Ketv vak. pagai sutartį

TeL Wentworth 3000
Rez., Tel Stewart 81DJ

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

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

A. L DAVIDONIS, M. D
4310 SO. MICHIGAN AVENUE 

TeL Kenvrood 6197 
Valandos:

Nuo 0 iki 11 valandai ryte;
Nuo 9 iki 8 valandai vakare

apart iventadlenio tr ketvirtadieni-.

Tel. Hemlock 3799

Res. Tel. Prospect 9919

DR. B. AROH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oflaas 9166 South Kedsle
Res. <411 So. California Ava. 

VaLt 8-4, I-» C. 9. IMUriastf
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ŠVENTO KRYŽIAUS PARAPIJOS PIKNIKAS
Sekm. Birželio-June 19, 1932
Birutės Darže, 79th St. ir Archer Avė., Justice, III.

PRADŽIA 11 VALANDĄ RYTO
S

Maloniai užprašome visus mūšy parapijomis, kaimynus,^^prietelius ir 
gerb. biznierius į mūšy parapijos pikniką.

Kviečia KLEBONAS it KOMITETAI 
3E:

C H I C A G O J E teisingas biznierius. Daugiau KĄ KAI KURIE MŪSŲ KU-

! malonu darbuotis. Aušros Va
itų parapija turi tas gražia* 
sios šeimos ypatvbes. Šiame 
metiniame piknike žada būti

, visi — pradedant jauniausiu 
iki pat seniausio. Ne vien tik 
pasižadėjo visi, kas gyvas a t 
vykti j parapijos metini pik-

kaip 20 metų išgyveno West 
Sidėj ir įsigijo pastovių kos- 
tumerių ir draugų. Jisai turė
jo gerų pažinčių su žymiomis 
rūtoj firmomis, kurios ji laikė 
gabiu biznierium. Viena tokių

NIGAI IR DAKTARAI 
PADARĖ?

Gerbiamieji lietuvių kuni
gai ir daktarai, o taip pat ad-

knygos pamėgimų, štai, kh«I Šio kilnaus darbo rėmėjais
ir gerb. kunigai L. Draugelis, tapo (Įmokėdami po 5 dol.): 
H. Vaičūnas, J. Mačiulionis, kun. J. Svirskas ir dent. d r. 
J. Kuras, M. Urbonavičius, P. C. Kliauga. Nauji knygos pre- 
Vanagas, M. Kazėnas, J. Svir- numeratoriai (po 2 dol.): plu
nkąs ir kt. Arba populiarūs čiai žinomi mūsų visuomenės 
daktarai S. Biežis, A. Juška, veikėjai A. Bacevičius, V. Itė- 
P. Atkočiūnas, C. Kliauga, kus, V. Šemetulskis, dainium-

REMKITE VISUS BIZNIE 
RIUS KURIE SKELBIASI 

DRAUGE’

P-le M. L. Gurinskaitė

vokatai suvaidino labai svai
gimų p-nų Norakų buvo pa-1 bią rolę mūsų tautos prikėli- 
siuntus į Denverį, Colo., vesti i me. Tai buvo lietuvių tautos'Visi jie nuoširdžiai susirftpi- kė S. Jurgaitytė (visi čikagie-
jos reikalus. Ten išbuvo apie j vadai įvairiose srityse: tikv- 
penkis metus. Bet p. Norakui ! biniuose, tautiškos sąmonės ir 
savistoviai gyventi geriausia susipratimo, visuomeniniuose

i nikų, bet kiekvienas rems pik- A . _ . , ,. .
įnikę, kiek tik galės. Kad «... t]k°.\ tO<W •1'S ir Vares1’ kl«1 Įpolitiniuose reikaluose. }žy-

Kazimiero akad. rėmė
jų dr-jos centro rašt., viena iš 
Mot. S-gos organizatorių ir 
jos pirmoji centro rast. ir gar
bės narė, mergaičių sodalici-

Šv.

darvtų sielos harmoniją, visi 
parapijos chorai ruošiasi pik
nike padainuoti ir yisų sielas 
viena padaryti, žodžiu, visi 
grįš namo pilni gražiausios 
nuotaikos.

išsidirbti vestsaidiečiij tarpe. 
Tas jam gerai pavyko ir da
bar jis yra plačiai žinomas. 
Laikui bėgant nemažai vest- 
saidiečių išsikraustė t Brigb- 
ton Parką. Jie su savo drnbn-

nuausių tų mūsų vadų vardus 
žino kiekvienas lietuvis, kuris 
domisi lietilvnj praeitimi, da-t 
bartimi ir ateitimi. Jie verti 
didelės pagarbos.

no, kad plačioji lietuvių visuo čiai), J. Mikolaitis (Brooklvn, 
menė greičiau susilauktų skai- N. ¥.)> varg. Stanšauskas 
tytinos knygos apie didįjį ka- (Newark, N. J.), ir pasiryžęs 
rą “Dieve, pasigailėk mūsų!’’ iš Amerikos net į Kauna skri- 
Tš tikrųjų, kiekvienas lietuvis, sti lakūnas kap. S. Darius. A- 
perskaitęs šią knygą, susiknu- ėiū visiems!
pęs savo sieloje nuoširdžiai

Parda vintui siuvėjos šap 
Kreiptis bet kurią dieną, 
skiriant sekmadienius.

1736 Wabcnsia Avė.

žiu reikalais vykdavo į West 
)X Kadangi mokyklos mok- Side pas savo seną pažįstą

sias jau pasibaigė, tėveliams mą p. Noraką. Dabar jų pato- 
priinenama ,kad daugiau da- gurnui p. Norak įsteigė skv- 
botų savo vaikelius nuo įvai- rhj Brigliton Parke, 2735 W.

Ypatingai dideli nuopelnai 
yra tų, kurie rūpinosi lietuvių 
švietimu ir kultūrinimu. Bet 
pasirodo, kad ir šiais laikais

l Kiti visi gg.,mūsų dvasini n- 
tars: Dieve, pasigailėk mūsų'kai> daktarai, advokatai, vi- 
ir saugok žmoniją nuo tokių | suomengs veįkg.jai, biznieriai 
baisių karų. Užtat ne be rei- į ,r kį^į prašonii pasiskubinti ir
kalo tų garbingų asmenų pa- pasidėti prie šio kilnaus ttor- 
vardės bus įamžintos knygo- bo Pinigus silJsti: Rev< L 
je, kaipo leidėjų. Garbe jiems, ( Draugelis (“ Draugo“ adm.), 
kad jiems rūpi duoti mūsų arba Mr. S. Krukas, 4177 Ar-

Reik agentų su ar be paty
rimo ieškoti pirkėjų ir parda
vinėti plačiai žinomus šaldy
tuvus. Pasirinktiems agenta 
ms bus mokamas aukščiausias 
komisas. Kreiptis tarp 10 vai. 
ryto ir 4 vai. vak. pėtnvčioj 

, ir subatoj, birželio 17 ir 18. 
4916 W. 14th St., Cicero, III.

GERA PROGA
i Priverstas parduoti du bun-

jos (Bridgeporte) garbės pir- nelaimių kaip kūno, taip 43rd St., tel. Lafavette 8725. 
min., A. R. D. 2 sk. fin. rašt.įir sielos* TeSu tėveliai prižiū-
ir “Kanklių“ choro narė. II-'*1’ vaikučiai išklausytų 
gus metus dirbo “Draugo“ Mišių kiekvieną sekmadto- 
adm. Išvyksta Europon laivu nP
“Be de France“ birželio 22 X Vasaros metu visiems y- 
d. Iš Chicagos išvažiuoja pir-'ia didesnis pavojus apsileisti 
inadienio vakarą, birželio 20 *’ patinginiauti. Bet vestsai 
d., 9 vai. (10 vai. Chicagos lai- dėje tenesiranda nei apsileidę- 
ku), iš Union stoties (Adams J*lJ nei tinginių. Kiekvienas 
ir Clinton Sts.j. tedirba iš širdies parapijos

čia, Amerikoje, turime daugv- 
tę garbingų kunigij ir dakta-1visuomenei skaityti tokią įdo- cher Avė., Chicago, III. .. .. 
rų, kuriems rūpi šviesti mūsų niią apysaką, be to dar gražia V. Insodienė,
tautiečius ir stiprinti juose taisyklinga mūsų kalba. sp. k—to 2 sek r.

galow. Atiduosiu visai pigiai. 
Taipgi turime išrendavinmi 
kambarius. Tinka stogeliams.
arba mažai šeimynai. Tuoj
kreiptis:

JONAS VAITKUS 
6443 So. Washtenaw Avė.

Tel. Prospect 3180

A. R. D. centras atsisvei- naudai ir gerovei. Artėjantis

RTAL ESTATE 
Prisirašykite į mūsų f'pulP? 
~exų informacija suteikiama 

Dvkai
2608 West 47th St

PIRK DABAR
PASKUTINĖS - DIENOS - BARGZN'J - KAINŲ

kins su savo brangia veikėja, parapijos metinis piknikas 
Išleistuvių arbatėlė — sekma- duoda gerą progą visiems kel- 
dienį, birželio 19 d. Šv. Kuzi- tš miego ir stoti darban.

AUTOMOBILIŲ MEKA-

miero akad. auditorijoj. 
Laimingos kelionės, gražia-

i šių įspūdžių ir sveikai sugiį- 
žti su mumis darbuotis linki
me mūsų brangiai p-lei Moni
kai.

Vyrai! Stokim petys Į petį, 
darykim, ką galim!

ATIDARĖ SKYRIŲ

NIKAS
.s lituką pataisyti, arba jums padėti 
Jūsų namuose, už pusę kainos, nt-gu 
gai'iiilžiiije utaivia. Iteikale puftaukit: 

TEL. LAFAYETCK IS29.

PARSIDUODA Automobilis.

WEST SIDE

Alinimams žinotina! 
Rytoj, birželio 19 d. 7 vai.

vak. Aušros Vartų par. nio-

B ighton Pa k.— Westsai-
dietis W. (1. Norak, 2210 \V. 
22nd St., šioje kolonijoje 2735 
W: 43rd St. atidarė rūbų siu
vimo, valymo ir prosijimo sky 
rių.

Cadillac sedan, 1928 modelio. 
Kaip naujas. Kreiptis 7230 S. i 
Talman Avė., iš užpakalio, J 
Chicago, III.

RAKANDAI PARDAVIME!
Dvi Šeimynos, krūvoj gyvenančios 

tuo) turi parduot gražų parlor setą, 
P-nas Norak nuo senai via rie*uto meda° val*yk'°"puikus miegamosios setai. 9x12 ir

kyklos alumnai kviečiami da- žinomas, kaipo gabus žmogus piJdToda’n*Vartų";
lyvauti “Alumni Sočiai“ su- amate ir kaipo geras ir^p«wOT'i-n». «i»t.
eigoje. Alumni Sočiai komisi
ja darbuojasi iš visij jėgų, kad 
padarytų šį vakarėlį visiems 
alunmams jaukiu, maloniu ir 
įspūdingu. ,

Komisija ne visiems galėjo 
pasiųsti pakvietimus, nes kai 
karių adresų neturi. Tad ko
misija širdingai prašo visų 
Aušros Vartų par. mokyklos 
alumnų dalyvauti šiame’meti
niame “Alumni Sočiai“. Kla
sė, kuri bus gausingiausiai re
prezentuojama, gaus dovaną.

Alumnai, nepamirškite, kad 
“Alumni Sočiai“ įvyks ryloj 
7 vai. vak. par. svetainėje.

Rengimo komisija 
X Parapijos metinis didy

sis piknikas įvyks sekmadienį 
birželio 2f> d. Vytauto Parke. 
Parapija tai yra gražiausia 
šeima .Kada parapija turi vie- 
JH^ūnę- ir vieną sielą, tada 
visiems yra smagu, jauku ir

"j*

•z. - 'Jjcfeiž:. .

Pt> Birželio 20 tos bus iki 15 to nuošimčio 
Pederalių Taksu ant Tajerui.

Pasknudek štomis Žemi :usk rno E n>r;.s

ANT

KELLY—sPr‘n8field —TIRES
Geriausios išdirbystės tajerai, su trisdešimt metų 
patarimu, parsiduoda prie mūsų už KAINAS DAR 
NEGIRDĖTAS. Mes jų geruma negalim išaiškinti, 
bet ATVAŽIUOK, NUSIPIRK, VARTOK! P tvs t< 
jerai pasisakys savo gerumą. MES JUOS GARAN
TUOJAME. UŽDEDAME ANT RATŲ DYKAI

5.00—21
6.50— 18
5 50—19
5.50— 20 
6.00—1 8 
6.00—1 9 
6.00—20 
6.00—21
6 50—18
6.50— 1 9
6.50— 20 
7.00— 1 9 
7.00—20

IIKAVY DĖTY « PLY
(31x5.00).................$ 8.7fi
(28x5.50)................. 10.00
(29x5.50)................. 10.09
(30x5.50)............... 10.26
(30x6.00)................. 10.33
(31x6.00)................. 10 62
(32x6.00)................. 10.62
(33x6.00)................. 11.56
(30x6.50)................. 1 1.74
(31x6.50)................. 11.93
(32x6 50)................. 12.27
(33x7.00)................. 13 87
(34x7.00)................. 14.21

Pardavimui 40 akerių vai
sių farma, 200 mailių nuo C'ii- 
cagos, 8 kamb. namas, gara- 
džius, barnė, vištinvčia, bėga
ntis vanduo, furnace šildy
mas, gesas, šviesa.

FRANK MEIPNER, sav.
R. R. No. 1, Hart, Mich.

R. ANŪREIIUNAS
Užlaikome naujausios ma

dos žierus,- laikradžius, radios, 
taipgi clektrikinius laikro
džius, movie camerąs, projee- 
torius dėl judomų paveikslų 
rodymo. Kainos labai nupigin 
tos.
2350 W. 63rd St., Chicago, III. 

Tel. Hendock 8380

EXTRA BARGENAS
PARSIDUODA KEPYKLA PIGIAI

Biznis gerai išdirbtas, lietuvių apgvventoj Marquette 
Parko apylinkėj. Lysas ilgas. Taigi nepraleiskite šios 
progos, parduosiu už labai prieinamą kainą, nes turiu 
greitai išvažiuoti į Lietuvą su labai svarbiu reikalu.

FRANK DARŽINSKAS
2616 WEST 69th ST. CHICAGO, ILL.

'IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIttIIIIIIIIIUHIlIMIIIIIIIIIIKIIIIIIIimillllllUIIHHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

AUKSINE PROGA ■ NEPRALEISKIT
Turim parduoti 10 akerių (2 katv. miesto blokai), 

gražus 9 kamb. namas prie 95 St. ir Cicero Avė. Buvo 
vertas $35,000. Atiduosim už $10,000, arba išdalinsim. 
Puiki vieta užeigai, valgyklai, piknikų daržui, vaisių 
marketui, arba road housei prie gyviausios gatvės So.

Sidėj. Kreiptis: 4700 W. 9Bth Street, arba 1648 W. 47th 
Street, arba Tel. Bdnlevard 1038.

.r A

4.40—21 
4 .*50— 20
4.50— 21 
4.75—18 
5.00—19 
5.00—20
5.25— 18
5.25— 19
5.26— 20
5.26— 21
5.60— 18
5.50— 19
5.60— 20

S A IZ A I
(29x4.40)................ $3.83
(29x4.50)................ 4.17
(30x4.50)................ 4.23
(28x4.75)................ 4.97
(29x5.00)................ 5.23
(30X5.00)................ 5.29
(28x5.26)................ 7.30
(29x5.25)................ 7.52
(30x5.25)........ 7.65
(31x5.25)................ 7.91
(28x5.50)................ 8.10
(29x6.60)................ 8.23
(30x5.60)................ 8 29

Wm. J. Kareiva
• V
rųfttea

Suvln/lnkas 
DS1 K»riau<iio« rų 
ir patarnavimo. Sau
kit.

OREEN VA EI,E. Y
PRODUCTS 

OIroIIb Šviežių klausi
nių. avIcMo ir nurių. 

4644 80. PAULINA STREET 
Tel. Roulevard 1389

ĮVAIRUS KONTRAKTORIAJ

KAINOS TAJERIV POROMS PERKANT

KITI BAR
KAINOS TAJERIĘ POROMS PERKANT

GENA!
M. ZIZAS

CHAMPION 
SPARK PLUGS

MOTOR OIL 
5 GALS.

$275
TOP DRESSING 

PINT CAN 39C 100% PURE PENN- 
SYLVANIA

TOOCH-UP 
ENAMEL 19c

PADIATOR
CLEANER

KANAPACK AUTO SERVCE RO. not inc.
5156-5158 SO. WESTERN AVĖ.

TEL. PROSPECT 8157 Savininkai: S. KANAPACKIS IR ŠONAI
Dftl Gero Patarnavimo Meldžiu Atsilankyti j Mūsų Gasotlno Stotis

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

v-

Namų Statymo Kontraktorlua 
talaii ivMlrtaiiMiua namu. prieinam.

kalne

7151 S. CALIFDRNTA AVĖ.
Telefone.- Keiniuik »bl«

Tel Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
ŪMI. STATYMO KONTRAK- 

TORIUS
6504 S WASHTENAW AVĖ

Tel. Republlc 6649

ANTANAS LOBERTAS
Maliavojimo Kontr&ktorins
Mallavojam, dekoruojant Ir popte- 

I ruojrtrn Kalnon prlelnamoa
į 5537 S. Nordica Avė., Chicago
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