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DIEN LONDONE ATIDAROMA
KITAS RADIKALAS ISPANIJOS 

VYRIAUSYBES PRIEŠAKY

t
J* V. turėtų gauti apie 145 

milijonus dolerių
TIDAROMA EKONOMI

NĖ KONFERENCIJA

LONDONAS, birž. 11. —
Rytoj čia atidaroma tarptauti 
nė ekonominė konferencija. 
Atidarymui viskas nuodugniai 
parengta. J. Valstybių delega
cija patieks programų. Atida
rant kalbės Anglijos karalius.

KITAS RADIKALAS 
PREMJERU

MADRIDAS, birž. 11. — Į 
pašalinto Ispanijos premjero 
socialisto radikalo Azana vie
tų pakviestas pašalintojo sėb
ras socialistas radikalas Inda- 
lecio Prieto. Iki šioliai jis bu
vo finansų ministerių. Jis su
tiko.

KRYŽIUS TURI ŽYMIAUSIĄJĄ VIETĄ J 
UŽUITI W

ROMA, birž. 10. — Minint j vieta. Kai kur ant altorių, iŠ 
19-os šimtmečių žmonijos toliau žiūrint, kryžiaus visai 
Atpirkimo sukaktuves, Jo E-1 negalima nė įžiūrėti. Tikintie-
manencija kardinolas Fossati, 
Turino arkivyskupas, šios vys 
kupijos laikrašty rašo, kad 
kryžiui butų grąžinta priklau
sančioji garbinga vieta baž
nyčiose ant altorių.

Jo Eminencija pareiškia, 
kari kai kurių bažnyčių alto
riai yra nustatyti įvairių šven 
tųjų statulėmis, taip kad kry

ji jo nemato. Tas yra prie
šinga net Bažnyčios nuosta
tams.

“Mes nebūtumėm turėję 
šventųjų, nebūtumėm turėję 
šv. Eucharistijos, jei nebūtu
mėm turėję Atpirkimo per 
kryžių,” sako kardinolas. 
“Tad kryžiui visados visur 
priklauso garbingiausioji vie-

žiui palikta vos mažiausioji I ta.

PLANUOJA IŠVESTI 
DAUG VIEŠKELIŲ

MILANAS, Italija, birž. 11. 
— Iš Argentinos atvyko du 
vieškelių tiesimo inžinieriai 
Jie pranešė, kad Argentinos 
vyriausybė planuoja visam 
krašte išvedžioti vieškelių 
tinklų. Tai milžiniškas suma
nymas.

REIKALAUJA PASAKY
TI, KIEK TURI KAPITALO 

SVETUR

Brig. gen. Horton (centre) prisega gen. Pershingui istorinį atžymėjimų. Tas atzymėji- 
mas yra Cincinnati draugijos erelys. Šių draugijų įkūrė kontinentalinės kariuomenės kari
ninkai 1783 metais. Pirmuoju draugijos prezidentu buvo pirmasis J. Valstybių preziden
tas George Washington.

LIETUVOJE PRIEŠ PREZIDENTO 
SEKRETORIŲ

KAUNAS

ĮSPĖJIMAI prieš komu
nizmą

DUBLINAS, birž. 10. —Ai
rijos vyskupai ir kunigai da
žnai tikinčiuosius įspėja prieš 
komunizmų ir įvairias slap
tas draugijas. Katalikai ragi
nami im/tis visų priemonių, 
kad sulaikyti komunizmo moks 
lo plitimų.

BERLYNAS, birž. 11. —
'Vokietijos vyriausybė nuspreu 
dė, kad vokiečiai ir Vokietijoj 
gyvenantieji svetimšaliai turi 
pasisakyti, kiek jie turi kapt-: 
talo užsieniuose. Už neklausy
mų skiriamas kalėjimas.

Taip pat nuspręsta, kad vie 
nam asmeniui Vokietijoj sve
timų kraštų pinigais leidžia
ma tik iki 43 dolerių turėti. 
Perviršis turi būt atiduotas 
valstybės bankui.

ŠALTAS ORAS BRAZI
LIJOJ

ANGLIJA MOKĖS

KATALIKŲ SPAUDOS 
DIENA ITALIJOJ CHICAGOJE NORI PANAIKINTI 

IŠKLAUSINĖJIMUS

AVASHINGTON, birž. 10.— 
Kai kurie senatoriai respubli
konai puola privatų preziden
to Roosevelto sekretorių L. 
McHenry Howe, kurs kas sa-

LONDONAS, birž. 10. —
Anglijos ministerių kabinetas 
nusprendė neišsižadėti karo 
skolų mokėjimo Amerikai. Vis 
gi nusprendė dar vienų notų 
tuo klausimu pasiųsti į Wa- 
shingtonų.

RIO JANEIRO, briž. 11. — 
Vidurinėje Brazilijos daly ne
papratai šaltas oras veikia. 
Padaryti dideli nuostoliai ū- 
kiamė .ik daržams.

DOLERIS NETURĖS 
NOMINALĖS VERTĖS

EMOKĖS KARO SKOLŲ

LONDONAS, birž. 11. —Iš 
J. Valstybių delegatų patirta, 
kad vargiai kada nors ame-

PARYŽIUS, birž. 10. 
Prancūzijos parlamentas ir 

I*'' vėl nusprendė, kad birželio 15 
d. karo skolų dalis Amerikai 
nebus išmokėta.

12 ŽUVO TURKIJOJ

VATIKANAS, birž. 10. — 
Popiežiaus valstybinis sekre
torius, Jo Eminencija kardino 
lės PaceHi, parašė laiškų ita
lų katalikų akcijos preziden
tui. Kardinolas pažymi, kad 
Šventasis Tėvas pageidauja, 
kad Italijos katalikams būtų 
skirta specialė diena — kata
likų spaudos diena.

Ši diena, pareiškia kardino
las, būtų ryškus italams pa
raginimas atsižvelgti daugiau 
į katalikiškų spaudų — katali
kiškus laikraščius skaityti, pla 
tinti ir palaikyti.

PALAIMINTOS BERNADE
TOS STEBUKLAI PRIPA

ŽINTI

VATIKANAS, birž. 10. — 
Anų dienų pripažinti ir Šven
tojo Tėvo Pijaus XI patvir
tinti palaimintos Bernadetos 
Soubirous stebuklai. Praneš
ta, kad ši palaiminta šiemet 
bus kanonizuota.

Palaimintai Bernadetai
rikoniškam doleriui bus no- 'prieš 75 metus Liurde apsi- 

— minalė aukso vertė grąžinta. rei^ė Švč. Marija P. Nuo to

MANDŽIOKUO
PROSPERUOJA

FORESTERIŲ SUVAŽIA
VIMAS

Šių savaitę Ciceroj Illinois 
valstybės foresterių (katali
kų) organizacija turės suva
žiavimų. Numatomas gausin
gas delegatų ir svečiij suvyki- 
mas.

IMASI PRIEMONIŲ

Cooko apskrities autorite
tai nusprendė kreiptis legisla- 
tūron, kad nuspręstų, kad a- 
teity mokesčių patikrinimo 
komisija (board of appeals) 
negalėtų turtų įkainuotojo nu
statytų mokesčių mažinti. 
Taip pat, kad tos komisijos 
nariu būtų pripažintas ir pats 
turtų įkainuotojas. Sako, jis 
neleistų savo nustatytų mo
kesčių mažinti.

REIKALINGAS FONDAS

ISTANBULAS, Turkija, 
birž. 11. — Taurus ekspresi
nis traukinys ties Eskišer dėl 
potvynio nuo bėgių nušoko. 12 
asmenų žuvo, o 50 nesuranda
ma. Gal prigėrė.

LONDONAS, birž. 11. —
Japonai praneša, kad jų suda
rytų nauja valstybė Mandžiū
kuo (buvusi Mandžiūrija) pro 
speruoja (visais atžvilgiais 
žengia gerovėn).

GRJŽO I ŪKIUS

INSULLIS BIZNYJE
MEAV YORK, birž. 11. —

Iš Graikijos praneša, kad pas 
prukęs iš Chicago S. Insull 
planuoja ten paimti savo ži
nion visų karo pramonę.

0TTAWA, Ont., Kanada, 
birž. 11. — Nuo spalių 1 d., 
1930 m., iki sausio 31 d., 1933 
m., laikotarpiu iš Kanados 
miestų į ūkius grįžo 10,733 
šeimos — daugiau kaip 53,000 
asmenų. ,

Cooko apskrities turtų įkai
nuotojas Jacobs turi naujų 

j sumanymų, kad mažųjų namų 
I savininkams neduoti paleng
vinimo. i

Mokesčių patikrinimo ko
misijai yra paduota apie 102,- 
500 savininkų protestai prieš 
didelius mokesčius. Ši komi
sija liepos mėnesį pradės iš
klausinėjimus. Jacobs sako,. 
kad tuos išklausinėjimus rei-I 
kalinga paneigti, jei 15 nuo
šimčių mokesčių už namus su
mažinama. Tačiau komisija 

šiam jo norui nepritaria. Dau 
guma žmonių nori didesnio 
mokesčių mažinimo. Jie nepa- tyti.
sitenkina 15 nuošimčių.

NORI NUSIKRATYTI 
VIRŠININKAIS

Saliamono Banaičio laidotu
vėse dalyvavo didelė rinktinė 
visuomenės minia. Kapuose 
prakaliau pasakė ir Lietuvos vaite per 15 minutų kalba per

radijų National Broadcasting 
kompanijai, su kuriaja turi

Cooko apskrity mažiesiems 
namams mokesčių 15 nuošim
čių sumažinimas yra reikalin 
gas naujo fondo. Reikalinga 

laiko Liurdas visam pasauly .pertaisyti mokesčių knygose
pagarsėjo. Tai stebuklų vieta, sąskaitas. Tai daug darbo.

MINĖS 11 ŠIMTŲ METŲ 
BAŽNYČIOS SUKAKTU

VES

PRAHA, Čekoslovakija, bir 
želio H. — Slovakų mieste 
Nitra rugpiūčio mėnesį bus 
minimos Privina bažnyčios 
1100 metų sukaktuvės. Spėja
ma, kad šiose iškilmėse daly
vaus apie 100,000 žmonių.

IHLEN, Minn., birž. 11. — 
Vietos bankų puolė keturi 
plėšikai. Du tarnautojus pa
šovė ir apie 1,000 dol. pagro
bė.

IKI GYVOS GALVOS 
KALĖTI

Banko plėšikas Murray Ha- 
mmonde teismo nubaustas i- 
ki gyvos galvos kalėti. Teis
mas pasinaudojo naujai pri
pažintu Indiana įstatymu. Tuo 
būdu norima bankų plėšikus 
sumažinti.

MOKESČIAI UŽ ALŲ

Pirmajam Illinoiso distrikte 
iki birželio 1 d. krašto vyriau 
sybė už alų surinko 1,701,479 
dol. mokesčių.

Chicagos medikų draugijos 
narių dalis imasi priemonių, 
kad nusikračius šios draugi
jos viršininkais, kurie virto 
nepakenčiamais diktatoriais.

MORGANO FINANSŲ 
TYRINĖJIMAI ATIDĖTI

Prezidentas p. A. Smetona.
Susisiekimo ministeris lan

kosi Belgijoj ir Danijoj. Inž. 
Jankevičius ir inž. Eidrigevi- 
čius sugrįžo iš Londono į Kau 
nų.

Vokiečiai netikėtai pakėlė 
gyvuliams, arkliams, šiaudams 
ir kitiems gaminiams muitus.

Pradėta rūpintis įtaisyti 
i Lietuvos pareikalavimams ce
mento fabrikų Lietuvoj.

Į Lietuvų atgabenta iš Bel
gijos 4,109 tonų geležinkelių 
bėgių tarptautinei linijai sta-

AVASHINGTON, birž. 1/).— 
Senato komitetas iki rudens 
atidėjo tolesnį Morgano fi
nansinį reikalų tyrinėjimų. Va 
kar išklausinėta jo trys bend
rininkai. Išpažino, kad mokes
čių už pajamas išsisukimui sa 
vo dalį Serų parduodavo žmo
nėms, o paskiau iš jų atpirk
davo.

UŽ KLASTUOTUS 
PINIGUS

ST. LOUIS, Mo., birž. 11.— 
3 metus kalėti teismas nubau
dė J. P. Morganų iš Chicago. 
Jis norėjo iškeisti klastuotų 
100 dol. banknotų.

Kilęs gel. stoty mediniame 
sandėly gaisras padaręs 50,- 
.000 litų nuostolių.

“Pulkim ant kelių” auto
riaus kun. A. Strazdelio 100 
metų mirties sukaktį minint 
paaiškėjo, jog jis mirė 11 d. 
bai. 1833 m. aprūpintas šv. 
Sakramentais ir palaidotas 
Kamajų par. kapuose. Laidojo 
kun. Daukša bai. 13 d.

“Elta” praneša, jog žydų 
agentūros “Ita” paskelbtoji 
žinia, kad padaryta tarp Lie
tuvos ir Vokietijos karo kon
vencija (sutartis) yra prama
nyta.

Kairiame Neries krante 
ties buv. Eigulių tiltų žvyro 
vežikai netikėtai iškasė didelį 
dtruskos gabalų. Manė, kad tai 
akmuo. Bet vandeny pradėjo 
tirpti. To akmens gabaliukas 
pateko V. D. universitetan.

Visų vasarų tvirtins Nemu
no ir Neries krantus, kad ap
sisaugojus nuo potvynių. 
Dirbs apie 300 darbininkų.

Kun. Budreckas išlošė Šau
lių apyg. teisme bylų su mo-

kontraktų padaręs. Senato
riai'sako, kad sekretoriaus, 
Howe kalba per radijų daro 
Howe kalba per radijų daro 
įspūdžio, kad jis kalba Bal
tųjų Riimų vardu, nors taip, 
ištikrųjų, nėra.

IŠSIUNtĖ PARAGINIMUS

AVASHINGTON, birž. 11.- 
J. Valstybių vyriausybė išsiun 
tė paraginimus visoms Euro
pos valstybėms skolininkėms, 
kad jos nepamirštų birželio 15 
d., kada bus laikas mokėti ka
ro skolų dalis.

Normaliais laikais, šio kra
što iždas turėtų gauti ap 
145 milijonus dolerių. O šiai 
dien vargiai kuri valstybė mo
kės.

MAŽIAUSIAS ATLYGINI
MAS MOTERIMS

COLUMBUS, O., birž. 10.— 
Ohio valstybės legislatūra 
svarsto bilių, kuriuo norima 
moterims darbininkėms nusta
tyti mažiausiųjį už darbų at
lyginimų.

IMASI PERORGANIZA
VIMO

AVASHINGTON, birž. 11.— 
Prez. Rooseveltas painforma
vo kongresų, kad jis imasi vy
riausybės šakų perorganizavi
mo darbo. Tas daroma ekono
miniais sumetimais.

AVASHINGTON, birž. 11.— 
Federalinės radijo komisijos 
nusprendiimu, šiandien Chica
goj uždarytos dvi radijo sto-

kyklos direktorium Lazausku, tys AVIBO ir WPCC.

i
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DIENOS KLAUSIMAI

NELEMTI CENZŪROS DARBAI

“Darbininkas” tuo klausiniu rašo:
“Skaitant katalikų laikraščius iš Lietu

vos gan dažnai tenka susidurti su šiokia pa
stabėle: “vakar dienos laikraščio numeris ne
išėjo, nes nebuvo leista platinti.”

* Vos tik keli žodeliai, bet kiek jie pasa
ko! Kalinys, kuriam neleista kalbėti, tik už
deda pirštų ant lūpų, bet tas jo gestas iškal
bingesnis už karščiausių prakalbų. Ir tie ke
li laikraščio žodžiai turiningesni už visų ne
leistojo numerio turinį. Tie, kuriems pavesta 
cenzūruoti Lietuvos laikraščius, tegu verčiau 
pagalvoja, kaip uždraudus tokius pranešimus 
laikraštin dėti, nes tos trumpos pastabėlės 
atpasakoja civilizuotam pasauliui tų tamsių 
Lietuvos cenzūros istorijų. Kų pasakytų A- 
merikos spauda, jei kokiam laikrašty, kad 
ir kairiausiam, pasirodytų toks pranešimas?!

. -Prie. pirmesnėsės tvarkos, kada spausdi
niai eidavo per cenzoriaus rankas prieš juos 
išspausdinsiant, Lietuvos laikraščiuose daž
nai matydavosi tuščių baltų vietų. Tas cen
zoriams pradėjo nepatikti, nes tos baltos vie
tos labai iškalbingai atpasakodavo savo is- 

Į furijų. Taigi būdavo'įsakoma tas tuščias vie- i 
tas kuom nors užpildyti: traukinių tvarkraš 
čiais, ar kokiais pagarsinimais. Dabar, einant 
naujosios cenzūros parėdymais, laikraštis pa
tenka cenzoriaus rankosna jau atspausdin
tas. Rezultatas — vienas iš trijų: arba laik
raščiui leidžiama platintis, arba leidėjas bau
džiamas, arba numeris konfiskuojamas. Ro
dos, viskas eitų sklandžiai, bet čia tos ne
lemtos pastabėlės: negalima paslėpti juodo 
darbo, ir tiek.

Ir už kų tie numeriai konfiskuojami? 
Juk katalikų laikraščiai neplatina nė komu
nizmo, nė priešvalstybinės akcijos. Jie tik
roj to žodžio prasmėj yra patriotingesni už 
tautininkiškus. Jie trokšta gero ne kokiai 
vienai parinktajai, arba, tiksliau pasakius, 
save išsirinkusiai klasei, bet visam kraštui. 
Jie įrodinėja, Kad tautininkais yra ne tik tie, 
kurie iš tautos pinigus iina, bet ir tie, kurie 
tautai pinigų padaro. Ir ko čia pykti, jei 
išdrįstama pasakyti, kad aukotojas geresnis 
už eikvotojų?”

“Židinyje” apie Lietuvos spaudos cen
zūros “panaikinimų” randame tokį rašinį:

1926 m. gruodžio mėn. 17 d. įvestoji pre- 
ventvvinė karo cenzūra spaudai išbuvo ligi 
1933 m. balandžio 1 d., vadinasi 6 metus ir 
pusketvirto mėnesio. Apie jos panaikinimų 
buvo labai seniai ir ilgai kalbama. Rašė apie 
tai kartkartėmis “Lietuvos Aidas”, žadėjo! 
savo pareiškimuose valstybės vyrai, tačiau 
vis tas, seniai pribrendęs, reikalas buvo vil
kinamas. Vyriausias vilkinimo motyvas buvo 
rengiamas spaudos įstatymas. Tas, šiandien 
juu pagarsėjęs, įstatymo sumanymas buvo 
gaminamas keliuose variantuose, apie jį daug 
kalbėta, svarstyta, tačiau jo ir šiandien dai
nėm. Nesulaukus įstatymo, buvo nusistatyta 
spaudos preventyvinę cenzūrų pakeisti kito
kiu režimu. Tas naujasis režimas ir suimtas 
į trumpų Kauno ir kitų karo komendantų 
įsakymų. Pagal šį įsakymų, nors cenzūra ir 
panaikinta, tačiau “Spaustuvių vedėjai arba 
laikytojai, prieš išleisiant leidinius iš spaus
tuvės, turi pristatyti man (karo komendan
tui) vienkartinių ir periodinių spaudinių pi
rmuosius tris ekzempliorius” (naujo įsak. 
§2). Paprastai šį paragrafų aiškinant išeitų, 
kad 3 pirmuosius egzempliorius pristatei ir 
baigta, o toliau, nieko nebesidairydamas, gali 
sau leisti kitus į rinkų. Deja, taip praktiko
je nėra. Naujai įvesta praktika reikalauja, 
kad 3-jų pirmųjų egzempliorių pristatymas 
būtų pakvituotas, o (taip pat praktikoje) pa
kvitavimas duodamas tiktai perskaičius pri
statytus tekstus. Tuo būdu išeina, kad negali
ma praktiškai gauti teisės platinti spaudinį, 
negavus atitinkamo pakvitavimo apie prista
tytus egzempliorius, o tas pakvitavimas su
sijęs su perskaitymu, o tas perskaitymas rei
škia sprendimų ar leidinys leistinas ar ne.

Įsakymo § 1 nusako 4-ais punktais kas 
draudžiama spausdinti. Ne kų kitų ligi šiol 
braukdavo cenzūra, ne dėl ko kito ir pagal 
naująjį įsakymų bus leidiniai sustabdomi ar 
ba konfiskuojami. Nėra abejonės, kad jei 
spaudos nusikaltimai minėtam įsakymui bū
tų svarstomi ir' sprendžiami teismo, sąlygos

SKAITYTOJO BALSAI
Nesenai man pateko į ran

kas komunistų išleistas lape
lis, kuriame ragina visus bie- 
dnus žmones susivienyti ir ko
voti prieš bedarbę ir visas gy
venimo sunkybes; ten kviečia 
ir katalikus prisidėti prie jų 
organizacijų ir kovoti, kad 
gauti darbo arba pašalpų iš 
valdžios, jei nedirbam...

Susidomėjęs, paskui nuėjau 
į komunistų surengtas vadi
namas bendro fronto prakal
bas, kur jie irgi agitavo vi
sokių pažiūrų žmones jungtis 
ir kovoti už valdiškų pašal
pų bedarbiams. Tas viskas iš

bėj tai sau gyventi be darbo,! 
ir lošti didelius vadus, veikė
jus bei mūs, kvailų, organi- 
zuotojus...

Kai tokioj šviesoj imu apie 
tų galvoti, tai man ir tas jų 
dabar išmislytas bendras su 
katalikais frontas matosi tik 
kaipo priemonė papildyti au
komis iš mūsų jų ištuštėjusius 
iždus ir visokius fondus, nes 
jau matomai iš savo senesnių 
rėmėjų ir nuolatiniai melžia

mų aukotojų jie nepajėgia 
tiek išmelžti, kad visus “va
dus” apsaugojus nuo visokios 
minties apie reikalų užsiimti 
bent kokiu naudingu fizikiniu
darbu...

Broliai, katalikai, saugoki
mės tų naujų atsiradusių ne-rodė labai gražu ir man pati- 

ko tokios jų kalbos. Paskui va mūsų draugų, kurie’ per
net kelis kartus nusipirkau ko
munistų laikraštį “Laisvę”,

metus mus visaip niekino ir 
pravardžiavo už tai, kad mes

kad daugiau apie tų bendrų į buvome tikinti...

Paulius Plaukelis,
New York, N. Y

frontų sužinoti,
Bet, ar žinote, kokį keistų

dalykų aš ten šiomis dienomis 
radau? Štai gegužės 26 d. nu
mery, net ant pirmo puslapio 
rašo, jog buržuazinis laikraš
tis “Washington Times” bai
siai apšmeižęs komunistų va
dų James W. Fordų. O ap
šmeižęs tuomi, kad parašęs, 
būk tas Fordas įsirašęs į pre
zidento Rooseveito steigiamų 
miškų darbams kempę... Net 
ir pats tas Fordas atsiliepęs, 
kad jis į jokių kempę nėra 
užsirašęs ir nesirašys.

Tai kas čia dabar? Kodėl 
komunistų vadas skaito sau 
didžiausiu šmeižtu net pami
nėjimų, būk jis į darbo kempę

Laikai apsimainė

Keletą metų atgal, žmonės 
lankėsi pas notarus tikslu pa
daryti visokius kontraktus, 

namų pirkimo bei pardavimo 
aktus ir t.t.

Bet šiomis dienomis dauge
lis tų pačių žmonių ateina pas 
tų patį notarų, kad pastarasis 
uždėtų parašų ir antspaudą 
ant aplikacijos dėl gavimo 
pašalpos...

P. Gudas

1833 - CHICAGO -1933
(Tęsinys)

1,500 jaunikaičių ir nesuskaitomi būriai 
indijonkų. Tai buvo Velykų diena. Kun. 
Marąuette sakė toms minioms pamokslų. 
Tas vaizdas buvo taip įspūdingas, kad 
jis lyginimas prie Kristaus Kalno pa
mokslo.

Įspūdingos buvo šios iškilmės, bet jos 
buvo reikšmingos tuo, kad misijonierius 
na irti uos ligos pakirstas pamokslininkavo 

t išnykimui skirtai rasei.
[ Kun. Marąuette išnaujo sunkiai sūne
li galėjo. Pajutęs, kad jo gyvybei atėjo rim- 
u tas pavojus, su būreliu ištikimų indijonų 
| jis leidosi } Kanadą. Kelionėje Michigano 
F valstybėje gegužės 19 d. indijonų žyniiau- 
| sias misijonierius, Chicagos globėjas, per- 
I tiskyrė su šiuo pasauliu.
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James A. Farley, generalinis Pašto viršininkas ir p-lė L. 
Anderson, Pasaulinės Parodos “karalaitė”, parodos atida
rymo dienoje.

lietuviškai — jie jas išmainė 
į visokias... Bet juk, jūs ir 
patys žinote, kaip jie jas iš
maino !

Ir kas svarbiausia, negali
me matyti to mainymo tikslo.

5000 DIENRAŠČIO “DRAU
GO” PIKNIKO TIKIETŲ 

BUS PARDUOTA PRIEŠ
PIKNIKĄ

įsirasęs? Ar tai komunistui 
spaudai būtų daug palankesnės. Bet kai da- baisus darbas, paprastas, 
bar tie nusikaltimai vertinami administra
ciniu keliu —.mes nematome jokio žymesnio 
skirtumo tarp buvusios preventyvinės cen
zūros ir dabartinio režimo. Tiesa, ir cenzū
rai esant spaudos organai neišvengdavo bau
dų už tos pačios cenzūros praleistus dalykus.
O dabar taip pat bus galima bausti ir už 
išplatintų spaudinį, nors jo platinimas susi
jęs su tam tikru leidimu, ir už neišplatintų 
arba sukonfiskuotų spaudinį.

Iš čia visiškai suprantama, kodėl nau
jasis įsakymas mūsų spaudos buvo sutiktas 
ne tik be jokio entuziazmo, bet dargi su tam 
tikru nepasitikėjimu. Žinoma, visa priklau
sys nuo to, su kokiu griežtumu ir uolumu 
naujasis įstatymas bus gyvenime taikomas.
Kaip kiekvienos, taip ypač šios, taisyklės 
gerumas ar blogumas priklausys nuo jos tai
kytojų intencijų. Atsargiai ir išmintingai į- 
sakvinų taikant spauda gali gražiausiai gy
vuoti, aštriau gi pradėjus taikyti galima 
spaudų visiškai užgniaužti, ypačiai turint gal
voje, kad įsakymo taikymas išimtinai pri
klauso administracijai, be jokios teisminės 
kontrolės.

fizinis darbas?... O juk į tas 
kempes eina paprasti darbi 
ninkai ir netgi prasilavinę žmo 
nės, nes ten visgi šiek tiek 
užsidirba... Reiškia, komunis
tų vadam priminimas apie rei
kalų paprasto darbo yra bai
sus įžeidimas!... Dabar man 
pasirodo, kad ir tas jų naujas 
burbulas apie bendrų frontų 
pučiamas tik tam, idant pri
traukus iš katalikų darbinin
kų sau talkininkų, kurie pa
dėtume jiems iš valdžios iš
gauti nedarbo apdraudę, o ta
da ne tik jų vadams, bet ir 
paprastiems “draugams” ne
reiktų nei sapnuose sapnuoti 
ųpie kokį nors paprastų nau
dingų darbų... O kol jiems pa
siseks tas iš, valdžios algas 
be darbo mūsų jėgomis išsiko
voti, tai mus prisivilioję iš 
mūsų gi kaulys aukų, neva tai 
tai kovai varyti, bet tikreny

Billie Burke Chicagoje

Chicagoje dabar eina dide
lis golfo turnamentas, kuria 
me, tarp kitų žvaigždžių-gol- 
fininkų, dalyvauja ir mūsų 
tautietis Billie Burke (Vincas 
Burkauskas). Vietinė ameri
kiečių spauda jį gražiai pa
mini savo skiltyse, talpinda
mi jo paveikslus ir t.t.

‘Linkime jam laimėti eampi- 
onatų!

Moderniški?

Kiti sako, kati lietuviai yra 
nelabai tikę būti moderniškais, 
žmonėms. Bet netikėkite jūs 
tam! Yra daug lietuvių, ku
rie vos pavardę pasirašo, bet 
yra tikrai moderniški... Ark 
lių lenktynės yra taip susukę 
jiems galvas, kad “arkliukai” 
jiems visur vaidenas. O su jais 
pakalbėk, tai tik ir girdėsi: 
“Arkliai, arkliai, arkliai”...

Kiti savo paskutinius centus, 
aut jų pražudo.

Dėkui
Širdingas “Dėkui” — “Ply

šio Skaitytojui” už atsiųstą 
malonų laiškuti, išreiškiant 
savo nuomonę dėl “Žiūrint per 
Plyšį” rašymo.

Lyg kad būtų negražios...

Teisėjų rinkinių kampani
jai tęsiantis, pastebėjome le
nkų kandidatus, kurių pavar
dės yra sunkiai ištariamos ir 
abelnai atrodo tipiškos. Vie
nok jie savo pavardžių nepa
mainė į lengviau ištariamas. 
Ir ar manote jie dėl to nu
kentėjo? Ne! O paimkime mū
sų profesionalus. Turi gražias 
pavardas, bet kad tik būtų ne

DANIJOJ nuo š. m. sausio I
mėnesio pradėjo veikti naujas 
įstatymas bausti nusikaltu
sius girtuokliavimu ar pasi
gėrimu. Jeigu nusižengimas 
girtuokliavimu pasikartoja il
gesnį laikų ir pripažįstamas 
pilietis nebepataisomu girtuok 
liu, tai toks gali būti kurį lai
kų uždarytas į girtuoklių taip 
vadinamus “darbo namus”. 
Didžiausia bausmė ligi 5 met. 
darbo namuose. Bausmė švel
ninama, jeigu nusikaltimas pa 
darytas tokioje vietoje, kur 
gerti nedraudžiama.

Dovana “ D r a u g o ” pi
knike Birutės darže, sekmad., 
liepos 9, 1933, nusipirkęs ti
kietų ir laimėsi Jaekson Bell 
radijo, 9 tūbų, vertės $50.00.

Dabar visose Cbicagos 
ir apielinkių parapijose eina 
tikietų platintojų mobilizaci
ja ir tikietų platinimas: Bus 
indomu pamatyti, kam teks ta 
dovana.

Tikietai išanksto platinami 
ir pigiau parduodami. Dabar 
kaina 25 c., o prie vartų bus 
35 c.

“Draugas” žada gražių do
vanų duoti tam, katras dau
giausia pikniko tikietų išpla
tins.

Tikietų pardavinėtojų yra 
visose kolonijose. Norintieji 
pasidarbuoti katalikiškai spau 
dai, prašomi atsišaukti.

GARSINKINTES 
i "DRAUGE”

Prieš Marąuette’ų Chicagoj yra buvę 
įvairių perėjūnų, bet jie nėra čia palikę 
nei darbų, nei užrašų apie jų. Todėl Clii- 
cagos istorija ir prasideda su Marąuette’o 
čionai atsilankymu. Tuo pat laiku, kada 
sergantis Marąuette žitmavojo Chicagoj, 
čionai gyveno prancūzas Pierre Moreau, 
gubernatoriaus grafo Frontenaco agentas. 
Dar gyveno kitas prancūzas, kurio var
das nepateko į užrašus. Pastarasis nusi
manė apie gyduoles ir gelbėjo sergan
čiam Marąuette’ui.

Marąuette aprašinėjo savo keliones ir 
aplankytas vietas ir žmones. Jo užrašai 
yra vienintelis šaltinis apie tų laikų įvy
kius ir šio krašto stovį anuo laiku.

Kų reiikia “Chicago”?
Žodis Chicago yra vartojamas nuo 

seniausių laikų. Kų tas žodis reiškia? Yra 
tai indijoniškas žodis. Apie tai, kų jis 
reiškia, yra įvairių išvedžiojimų. Bet pa
prastai yra pripažįstama, kad indijonų 
kalboj Chicago reiškia laukinį cibulį. Nuu

senų laikų čia augdavo tokie cibuliai ir 
upė čia tekanti tuo vardu pavadinta. Pas
kiau ir čia išdygęs miestas buvo taip pa
vadintas.

Susųdomavimas vakarais
Joliet o pasakojimai apie kelionę i 

Mississippi upę ir vakarinius kraštus su
kėlė didžiausio susidomėjimo vakarais. Tų 
susidomėjimų padidino vėlesni Marąuet 
te’o raštai. Daugelis užsidegė keliauti į 
tuos kraštus.

Antras garsus tyrinėtojas buvo La 
Šalie. Jisai Jolieto ir Marąuette’o pra
mintais takais keliavo į Mississippi upės 
klonius. Apžiūrėjęs kraštų, jisai planavo 
palei Mississippi pastatyti eilę tvirtovių. 
Aplink tas tvirtoves augtų ir plėstus pra
ncūziški miestai, o įndijonai ramiai sau 
gyventų sale baltųjų. Naujoji Prancūzija 
būtų plati ir turtinga. La Šalie keliavo 
skersai ir išilgai Illinois valstybės ir įgi
jo indijonų palankumą. Montrealyj, Que- 
bec’e ir Paryžiuje tirštėjo pasakojimai

apie Amerikos vakarus, jų turtus ir di
džias upes ir ežerus. Bet garsas labiausia 
skambėjo apie Illinois ir kelių iš Chica
gos į Mississippi-

Kaip Prancūzijoj, taip ir Kanadoj 
buvo tokių užsikarščiavusių žmonių, kad 
atsižadėdavo gerų vietų, tarnybų ir rizi
kuodavo turtus, kad tik išbandyti savo 
laimę tolimuose vakaruose. La Šalie taip 
gi tų padarė. Jisai buvo komendantas tvi
rtovės pasistatydino didelį laivų kelionei 
per ežerus. Laivas buvo didelis, vadinosi 
“tiriffin.” įndijonai jį vadino plaukio
jančia tvirtove. Su tuo laivu La Šalie at
plaukė iki Green įlankos.

Iš ten tų laivų prikrautų brangiais 
kailiais pasiuntė į Montrealį, o pats su 
14 žmonių valtimis plaukė į Michigano 
valstybę linkui St. Josepli upę. Netoli nuo 
So. Bend pastatė tvirtovę Miami. Iš ten 
vyko į Illinois valstybę. Tuo tarpu buvo 
gauta žinia, kad jo laivas “Griffin” nu
skendo. La Šalie turėjo grįžti į Montrealį

reikalų sutvarkyti. Tada jis grįžo per vi 
tų, kur dabar stovi Chicago.

La Šalie, ištyręs Illinois valstybę, 
leidosi Mississippi upe, baigti darbų, pra
dėtų Jolieto ir Marąuette’o. 1682 metais, 
9 d. balandžio La Šalie priplaukė Missis
sippi upės galo ir įplaukė į Meksikos į- 
lankų. Tų kraštų pavadino Louisiana ir 
paskelbė jos priklausymų Prancūzijai.

La Salle’o užpelnai buvo dideli. Sa
vo darbus jis atliko savo lėšomis. Jo ke
lionės ir darbai jam atsėjo arti $100,000.

La Šalie ištirtose žemėse pristatė tvi
rtovių, suorganizavo toms tvirtovėms gar
nizonus, patraukė į prancūzų pusę indi- 
jonus, išgavo žinias iš indijonų apie kasy
klas, atidarė kelius plačiai pirklybai. Bet 
tuo tarpu Montrealy mirė gubernatorius 
Frontenac, didis La Salle’o rėmėjas. Į jo 
vietų atsiųstas gubernatorius pasirodė pa 
vyduolis ir ėmė kenkti La Šalie’iui.

I
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CHICAGOJE
1$ SV. KAZIMIERO AKAD. 
RjSMtJŲ DR-JOS “EKS

TRA” SUSIRINKIMO

Poseiminis susirinkimas A.
R. D. įvyko Šv. Kazimiero 

Akademijoj vakare, penkta
dienį, gegužės 26 d.

veik visi Centro piknikai pra
eity ir šįmet įėjo į pikniko 
komisijų. Taipgi maloniai ap
siėmė H. Nedvarienė ir 9 sk. 
rašt. p-lė Nekrošytė iš Cice
ro.

Piknikas įvyks rugpiūčio 20 
d., Marąuette Pk. Bus duoda 
ma dovanomis labai graži ant- 

kurių
Susirinko rėmėjų, nors ir 

ant greitųjų, veik iš visų sky-' klode rankomis siūta,

l

P-lę Gurinskaitę gražiai ap
rašė visi Lietuvos laikraščiai 
nors ji niekur prievarta nelin
do, nesiafišavo, bet “auksas 
ir pelenuos žiba”.

Tuomi ir baigtas susirinki
mas. Maldų atkalbėjo gerb. A. 
R. D. kapelionas. Rėmėja

LIETUVOS VVCIŲ DIENA 
LIEPO8 4

-'v-
tan State Bank, arba Vyčių 
spaustuvėj. Programa tos die 
nos bus sekanti.

1. Jaunimo basoball žaidi
mas.

2. ‘Old Timerių’ žaidimas.
3. Šokiai.
Vartai daržo bus atidaryti 

10 valandų ryto. Žaidimai pra 
sidės tuojau popiet. Old Ti- 
inerių žaidime pamatysite se
nesnius Vyčių narius iš visų j 
Chicagos parapijų. North Side 
grupė loš prieš South Side 
grupę. Visi rengiamės važiuo
ti. Konnie

TĖVŲ MARIJONŲ 
MISIJOS

Liepos m. 8 
rian Hills, III. 
rauskas, M. I.

Liepos 17 —

— 16 dd. Ma- 
(Kun. A. Pet- 
C.)
26 dd. Šv. O-

S
LIETUVIAI DAKTARA

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

t
i Ofiso: Tel. Calumet 4030 
Res.: Tel. Hemlock 0286

I:

rių. Roselando 4 sk. visuomet pagamins ir dovanos mūsų ga
bi siuvėja F. Burbienė.

Kiekvienas svečias, pasipir- 
kęs pikniko vakarienės bilie
tų, gaus numeruotų tikietų ir 
galės tikėtis dovanų. Visų už 
50c. užkandis, gėrimas ir do
vana. Be to, bus dar ir prog
rama — tokia, kokios dar nie
kas “negirdėjo ir neregėjo”. 

Dovana
Po tarimų, prie skanių už

kandžių, įteikta nuo rėmėjų 
dovanėlė Centro rašt. p-lei Gu- 
rinskaitei, kadangi jai grįžus 
iš Europos trumpu laiku mi
rė jos motinėlė a. a. Ona Gu- 
rinskienė, ir viešų sulauktu- 

’vių nebegalima buvo rengti, 
tad nors ir vėliau rėmėjos tu-

su Centru, Genienė, tojo sk. 
pirmininkė, tvirta, kaip uola, 
ir ištikima savo draugijai. 
Roselando skyriui reiškiame 
sųjausmų dėl ligos veiklios rė
mėjos Čepulionienės. ' Duok 
Dieve jai greit pasveikti.

1 sk. iš Town of Lake atva
žiavo su jaunamečiais atsto
vais. Jaunametės puikiai Cen
trų sveikino, raportavo iš sa
vo veikimo ir savo duoklių 
net $7.00 pridavė. Valio 1 sk, 
jaunameeiams.

Kiti skyriai gražiai rapor
tavo savo veikimų, 8 sk. pi
rm. Prosevieienė dalyvavo šia 
me susirinkime. Poni Prose
vieienė abi su dukrele Emilia 
(rašt. 8 sk.) gražiai darbuo
jasi A. R. D. draugijai.

2 sk. iš Bridgeporto, kuria
me randasi net penkios Cent
ro vald. narės (abi Centro ra
št. p-lės Galnaitė, Gurinskai- 
tė, pirm. A. Nausėdienė ir Fe- 
der. atstovė B. Bytautienė ir 
Centro iždo glob. H. Nedva
rienė) visuomet Centre daly
vauja “in corpore” kartu su 
veikliausiomis rėmėjomis C.

Petraitiene, J. Šalteniene ir 
kitomis.

9 sk. iš Cicero taip gi visuo
met gražiai reprezentuoja sa
vo skyrių.

O 6 sk. iš Brighton Pk. be 
malonios ir gerutės p. Pautie
nės nebūtų “complete”.

Gražiai kontaktų su Centru 
palaiko 5 sk. per savo atsto
ves ir per jaunamečių darbuo
tojų Aug. Vardauskų.

Žodžiu visas Chicagos ir 
priemiesčių rėmėjų ^Apskritis 
yra it viena šeima: gerų norų, 
mandagi, susipratusi, vienas 
narys moka kitų pagerbti ir 
pripažinti.

Centro piknikas
Tartasi įdomiai ir gyvai, 

kaip padaryti mūsų vienintelį 
Centro piknikų pasekmingu. 
Išrinkta pikniko komisija: mū 
sų Centro “manadžerius”, po 
kurios stropia globa įvyko

Visiems bus proga atsilan
kyti į šių metų didžiausį iš
važiavimų ir piknikų. Vieta 
šiam pasilinksminimui yra ge
rai žinomas Vytauto daržas. 
Pirkite tikietus iš anksto; su
taupysit visų dešimtukų. Ti
kietų galima gauti Metropoli-

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
APGARSINIMUS IR 

BARGENUS

GRABORIAI:

LACHAVICH 
IR SONOS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 8616 arba 8611 

2314 W. 23rd PU Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, Dt
TEL, CICERO 0017

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas

Turiu automobilio* visokiems 

reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBUBN AVENUE

Chicago, DI.

nos novena Dievo Apveizdon 
parapijoje, Chicago, III. (Kun. 
A. Petrauskas, M. I. C.)

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tol. LAFAYETTE 1057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St 

(Prie Archer Avė netoli Kedsle)
Valandos: nuo 1 Iki B vai. vakaro 
■eredomls lr nedėliomis pagal

—
PHONE GROVEHILL 0037 

Valandos: 1-4: 7-0 P. M.
Trodladienlals lr sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEVVICK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

0869 80. VVESTERN AVE.
Chlaago. IU.

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 lr 4-1 vai vak. 
Rezidencijos Ofisas: 2050 W. 09th St.

Valandos: 10—18 ryto 
Beredomla lr NedėUomia pagal sutarti

Tel. LAFAYETTE 7050

DR. F. C. VVINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 0402

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Ofiso Tel. LAFAYETTE 7337 Į 

Ofiso vai. kiekvienų dieną nuo 9 Iki l
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi yaį . g iki 5 popiet, 7 iki 9 V*k» 
nuo 4 iki 8 vai. vakare Utarninkais ' < ar -r

Office; 4459 B. California Ava,Boulevard 7689 
Rei Hemlock 7(91

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 19 ryto Iki 8 vakare

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1440 SO. 40tli CT., CICERO, ILD. 
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—* vai. 

3147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Puned.. Sered. ir Subat 2—0 vai.

Offioe Phone Ras. aad Offioe 
Proepect 101* 8669 8o. Leavltt St,

Canal 9794

DR. J. J. KO VVARSKAS
PHYSICIAN AND 0UUOEGN 

24U3 W. 63rd Št, Chicago 
offic® hours:

8 to 4 and t to » ». M. 
Bunęąy ęy Appolntment 

HKMLUOK 0161

OR. V. S. NARES
(Naryauokaa)

GYDYTOJAM IR CHIRURGAS
8429 West Marąuette Ro*4 

valandom:
9 Iki 18 ryto; 7 Iki » vakare 

Utarn. lr Ketv. vak. pagal sutarti 
Rea. 4464 8. MAJPLBWOOD AVK

Tek Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ

Rez.
lr

Tel.
Ketvergais 
Hyde Park 3305 Nedėlioję pagal sutartį r

rėjo “sutiktuves” po A. R. D. 
susirinkimo. Gražų ir malonių 
linkėjimų pareiškė kapelionas 
kun. M. Urbonavičius, A. E. 
Nausėdienė, V. Galnaitė, Ona 
Reikauskienė ir kitos. Už vi
sus gražius linkėjimus p-lė 
Monika atsimokėjo gražia šy
psena ir maloniu dėkingumo 
jausmu.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

Cicero, Illinois 
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

TeL Lafayette 3578

J. Llulevičius
Uraborlus

ir
Balsam uolo jas

Patarnauja Chl- 
cagoje lr aplelln- 
kėje.

Didelė lr graži
Koplyčia dykai

4008 Archer Avė.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET

Tai. Boulevard 6801—8418

Tel. CICERO 884

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas ui <86.40 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50t.h Av«„ Cicero, Tll.

v

JURGIS NORKUS
mirė birželio 0, 1933 m., pusamžio metų. Kilo iš Gaurės parap., 
Kukiškių kaimo. Amerikoje išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliudirne dukterį Oną, du aunu Pranciškų 
ir Klcofą, tris pusbrolius Joną ir Vincentą Norkus ir Antaną 
Jusčių ir gimines.

Kflnns pašarvotas 2648 W. 42nd St.
Laidotuvės įvvbe Antradienį, birželio 13, iš namų 8 vai. bns 

atlydėtas į Nekalto Prasid. Švenč. Panelės parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pamaldų 
bns nulydėtas į ftv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę duktė, sūnfls, pusbroliai ir giminės.
I^jdotuvčjpM patarnauja grab. Eudeikis. Tel. Yards 1741.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet oųžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko

plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 ir aukščiau 

Moderniška koplyčią dykai.
008 W. ISth St. Tel. Canal 0174 

Chicago, III.

Tel. Ofiso Boulevard 6911-14 
Rea. Vlctory 2343

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET

Ofiso v«J.: nuo 1-3: nuo 8:30-8:3# 
OR. MARGERIO

DR. M. T. STRIKOL’IS
Gydytojas ir Chirurgas 
4645 Sc. Ashland Avė.

Ofiso valandos:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 

Nedėliomis pagal sutartį 
Ofiso telef. Boulevard 7820 
Namų telef. Prospect 1930

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18th STREET 
Teh Roosevelt 7532

PRAN
Persikėliau t

E S I M A S
lr patogesnierdvesne 

vieta
8325 80. HALSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto Iki 2 po pietų U 
nuo ( iki S vakare 

Šventadieniais nuo 10 Iki 12
Phone BOULEVARD 8483 

DR. VAITUSH, OPT.

Pbone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
Tt T31 KT T K ’F A Q

4645 SO. ASHLAND AVE.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

TEL. REPUBLIC 8340
Seniausi Lietuvių Graboriai Clilcagoje 

Čia pigesnės kainos, nes daugiau prityrimo. 
Nežiūrint kur gyvenate musų ypatiškas, ištikimas

patarnavimas visuomet prieinamas už 
NAUJĄ ŽEMESNĘ KAINĄ.

Kiekvienam pagrabųi musų koplyčia su vargonais 
dyka/. Nuliudtmo valandoje nepamirškite

mus pažaukti. REPUBLIC 8840, musų 
patarnavimu busite patenkinti.

JUOZAPAS EUDEIKIS IR TĖVAS
5340 SO. KĘDZIE AVE.

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

TeL Canal 0188

DR. 6. L BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St) 

Valandos: Nuo 8 Iki 18 ryto
Nuo i iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. Victory 4088

Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 Ir aug.

PAVLAVICU UNDERTAKING CO:
INCORPORATED
Henry W. Decker 

(Licensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

LIETUVIS AKINIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį. Atitai
sau trumpų regystę ir tolimų re
gystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitiki'muose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Specialė atyda 
klos vaikučiams.

atkreipiama moky-

I Valandos nuo 10 ryto iki 8 vaka
ro. Nedėliomis pagal sutartį, 

j Daugeliu atsitikimų akys atitaiso
mos be akinių. Dabar kainos perpus 
pigesnės, negu buvo. Musų kainos 
pigesnės, kaip kitų.

| 4712 S. ASHLAND AVE. 
TeL Bonlevard 7589

Tel. Yards 1829

OR. 6. SERNER"^
LIETUVIS AKIU 8PECLALISTAS

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

2420 W. Marąuette Road
arti Westem Avė. 
Valandos: nuo 9 Iki 9

Phone Hemlock 7828

Tet Ofiso lr Ken Grovehlll #«I7.1
4917 S. Washtenaw Ava.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

8428 West Marąuette Read 
VaL: 1-4 lr T-t vau. Ketv. 8-12 ryto 

Nedėlioj sueitarua

Phone Ganai 6X22

DR. S. BIEŽIS
gydytojas ir chirurgas
2201 W. Oeimak Road
Valandos: 1—8 lr 7—I vak. 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6631 S. California Avė.
Telefonas Republic 7868

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 0059

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED Si it L ET 
Rezidencija 0600 So. Artesian AVSu 
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų

6 Iki 8:30 vakare

OR. T. DUNDULIS -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4142 ARCHER AVENUE 

Teh Virginia 0036

Tel. Grovehill 1505

DR. A. L. YUŠKA -
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai.; 0-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. ' 
Seredomis po pietų lr Nedėldieniaie 

tik susitarus
8428 W. MAHUUETTE ROAD

Į V A I RŪS DAKTARAI

Res. Phone 
Englevvood 6641

Office Pbone 
Wentworth 4049

DR. A. R, MCCRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

7850 S. HALSTED STREET
ROOM 210

Vai.: 2-4 lr 7-0 vai. vakare

Seniausia irLIETU
GRABORIŲ

V I ŲĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojams už atvežimu mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos Į jūsų 
namug ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl termenų. Palaukite BUDRIKI pirm negu krelp- 
altėe kur kitar.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Dtdyslg Ofisas

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

Ofisas fr Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8 

Nedėliomis: nuo 10 Iki 12

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofi'sų po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVE. 
SPECU AUSTAS

Džiovų. Moterų lr Vyrų Ligų 
Val.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:20 vai. vakare 
Nedėliomis 10 Iki lt 

Telefonas Midway 2880

25 METįl PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokią 
akių. Ekspertas tyrimo akių 
ir pritaikymo akinių. -

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 ank
stas. Pastebėkit mano iškabas.I

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
įkirtų valandų. Room 8.

Phone Canal 0523

Office; Res.:
Vlctory 2284 Beverly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
PHYSICIAN AND SURGEON
3046 Wentworth Avenue

Vai.: 3 to 4 lr 7 to 9 P. M. 
Ketv. Ir Sekmad. pagal sutartį 
Ryto vat flv. Kryžiaus Ligoninėj

Chicago, IU.
Phone: Hemlock 4704

Ofiso: Tel. Victory 6893

Rez.: Tel. Dreiel 9191

DR. A. A. ROTH J
Rusas Gydytojas ir Chirurgas’

Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31st Street

Vai.: 10—11 v. ryto. 8—4. 7—9 v.v. 
Nedėliomis ir žventadienlals 10—12

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVE 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 820C
VALANDO8:

Nuo 10 Iki 18 dienų 
Nuo 8 Iki 8 po pietų 
Nuo 7 Iki 8 vakare 
Nedėl. nuo 14 Iki 18 dieną

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

VISSI6,
Specialistas U 

Rnaijoą
IKRU PER 28 METUS VF.žll RIKY 

KAIP UZHlSENMilSIOa Ir NEIŠGYDOMOS J OB YRA 
Rpeclailžkat gydo Ilgas pilvo, plaučių, inkstų lr pūslės, užnoodljlmą |rųv- 
Jo. odos. Ilgas, žaizda r, reumattsmu, galvos akauamua, skausmus (Sut
roje, koRėjlmų. gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kili ne
galėjo jus Išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite kų jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugelį metų įr Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS! Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai tr nuo 6—8 valandai vakąre- Nedėllesals uuo 11 ryt., iki i vsK 
i/...: UINI .HM Mt h..,,,— n~i^r A... Tel OravrtOrd 007a

\
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CHICAGOJE
PKSUOab

ANTANO PARAP,, CICERO
A

ŽINIOS Iš ŠV. KRYŽIAUS' 
PARAPIJOS, T0WN 

OF LAKE
X Moterų Sųjungos 21 kuo- 

Įpos mėnesinis susirinkimas į- 
vyko birželio 4 d. Susirinki- 

|mas buvo skaitlingas. Pasida
rbavus mūsų darbščioms sų- 

į jungietėms: J. Stugienei ir M. 
Paukštienei, j kuopų įsirašė 
sekančios naujos narės: A. Eu- 
deikienė, O. Zolpienė, B. Pi- 
varunienė, E. Ogintienė, O. 
Jaselskienė, B. Grigaravičienė, i 
S. Uksienė, S. Zajauskienė, M. 
Vanagienė, S. Venskevičienė, 

ĮH. Rumšienė, S. Bernotienė, 
E. Benaitienė. Kitame susirin
kime žada dar įsirašyti kele
tas nauji) narių. Kone visos 

t šios narės yra stambios biznie- 
rkbs. Sųjungietės džiaugias 
susilaukusios jų į Moterų Są
jungų.

Nutarta suruošti išvažiavi
mų liepos 4 d. į Marąuette 
‘arkų. Tikietai jau platinami.

Išrinkta darbininkės dėl pa- 
įpijos pikniko, kuris įvyks 

įirželio 25 d., Vytauto darže.
Bravo, sųjungietės už tokią 

gražių, sutartinų darbuotę.
A. A.

aišino savo motinėles gard
žiu užkandžiu ir suteikė joms 
po gėlę. Vienu žodžiu, prog
rama buvo labai graži, įspū- 

i dingą. Dainelės buvo pritai
kintos tai dienai. Į vakarų 
taip-gi atsilankė gerb. seselės 
kazimierietiės.

Laukiam kitos Motinos Die
nos. Sodalietė

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO 
PARAP., NORTH SIDE

PIKNIKAS PAVYKO

Nekalto Pras. Pan. Šven. 
įergaičių sodalicija minėjo 

Motinos Dienų, gegužės 14 <1. 
Visos sodalietės susirinko pa
rap. svetainėn, pasipuošė gė
lėmis ir ėjo į bažnyčių. Gerb. 
kun. P. Vaitukaitis laikė šv. 

Lišias ir pasakė gražų tai di*
ii įjri^aikintų pamokslų. Per 
Lišias “Avė Maria” giedojo 
palietė, p-lė Jurgaitė. Soda-

Įės bendrai ėjo prie šv. Ko
ri jos. Vienos pilnos džiau

gsmo savo krūtines puošė gra
žiomis raudonomis rožėmis, 
lai reiškia, didelį mūsų šir- 
lyše džiaugsmų ir gerbimą 
pūs gyvųjų motinų. Kitos pa- 
ipuošusios baltomis rožėmis.
iii veiduose matėsi nuliūdi- 
las ir širdies skausmas; ne-

Lurėdamos motinų, lieja gai
lias ašaras, nes neturi kam 
|asiguosti, neturi kuo tų die- 

pasidžiaugti.
^Penkta, vai. vaaare, Motinos 

dienai paminėti įvyko vaka
ras. Vakarų pradėjo pirm. S. 
Motuzaitė ir pakvietė vakarų 
vesti A. Mikolaitę.

Visupirma ant scenos pasi
rodė sodaliečių choras. Padai
navo porų dainelių. Duetų pa
dainavo A. Navickaitė ir A. 
K natauskaitė. Pianu skambino 
B. Gedvilaitė. Gražiai padai
navo, juodvi ne vienų vakarų 
|jau vra puošusios savo pui
kiais balseliais.

Z. Jurgaitė padeklamavo. Ji 
tai|>-gi palinksmino ne vienų 
savo skambančiu balseliu ir 
puikiom dainelėm. Jai pianu 
skambino Ona Skiriūtė. P-lė 
G. Kumšaitė dramatiškai per
skaitė, ‘Dr. Kransa ir jo mo- 

įtina' Ne vienas ašarų nušluo
stė. Kalbėjo mūsų didžiai ge- 
įrb. klebonas, kun. A. Skrip- 

ca, ir gerb. kun.. P. Vaitukai
tis api<- Motinos Dienos reikš- 

ię ir kaip reikia jų įvertinti. 
^Programa baigta sodalicijos
'boru.

'*0 programos sodalietės pa-

Šv. Mykolo parapijos pava
sarinis piknikas birželio 4 d. 
surengtas visų draugijų pui
kiai pasisekė. Dabar galime 
džiaugtis tuo pasidarbavimu 
parapijos naudai. Dievas ne
užmirš tų, kurie dirba dėl Jo 
garbės.

Turime gerų žmonių, kurie 
įie vien dirba, bet ir aukoja. 
Dėl pikniko aukojo: biznierius 
Butkevičia, Kavaliauskai, A.

Martinkienė, A. Rėkuvienė, 
P. Dumbliauskienė, M. Griga
lienė, A. Valaitienė, Januške
vičienė, Daugirdai, Kizelevi- 
čiai, O. Deksnienė, M. Rugie
nė, M. Karečkienė, O. Šniau- 
kštienė, O. Kavaleckienė, Šv. 
Ražančiaus draugija.

Pikniko komisija visiems 
aukotojams taria širdingiau
siai ačiū. Jei kas tapo aplen
ktas, prašomas pranešti ko
misijai.

Ačiū visoms draugijoms, ku 
rios rėmė šį piknikų; visiems 
darbininkams ir rėmėjams, k u 
rie parėmė atsilankymu; vi
siems svečiams ir biznieriams; 
klebonui, kun. Zolp ir visiems 
parapijonams, kurie parodė 
geros širdies.

Jei kam dėl kokios priežas
ties nebuvo galima atsilanky
ti . šį piknikų, nepamirškite, 
kad turėsime dar vienų pik
niką, liepos 30 d., Vytauto da
rže. Komisija

Mokyklos užbaigimas
Birželio 18 d. Šv. Mykolo 

parapijos mokyklos mokinių 
mokslo metų užbaigimas. Bus 
labai graži programa parapi
jos svetainėj. Patartina tikie
tus iš anksto įsigyti, nes ne
daug jų yra.

Nepraleiskite progos nepa
matę gražios programos, ko
kios dar nėra čia buvę. Rep.

X Šv. Antano bažnyčioje 
dabar eina iškilmingoji Nove
na prie šv. Antano. Žmonių 
rytais ir vakarais susirenka 
skaitlingai. Novenos pamoks
lus sako gerb. kun. M. Urbo
navičius, marijonas.

Novena baigsis Šv. Antano 
šventėj, birželio 13 d. Klebo
nas kviečia visus ir į Novenų 
ir į Šv. Antano atlaidus.

X Mayo Brothers, Roches- 
ter, Minn., kun. Jonui Kloriui 
padaryta operacija birželio 1 
d. Operacija pavyko. Meldžia 
me Dievo, kad kun. Jonas 
greitai pasveiktų.

X Mūsų klebonas nuošir
džiai dėkoja visiems Ciceros 
biznieriams ir parapijonams 
už duosnumų ir prielanku- 
mųparapijai.

X Šeimininkės ir aukų rin
kikės pranešė, kad jos vištų 
ir kitokių valgių parapijos pi
knikui tiek surinko, kad ga
lėsiančios ir Ciceros ir Chica
gos svečius skaniausiai iki so
ties pavalgydinti.

X Dabar Ciceroje visur tik 
kalbama ir ruošiamasi į para
pijos piknikų, birželio 18 d., 
Vytauto Parke.

I
X Antanas Yavarauskas pa 

rapijos piknike karalimas sos
tus griaus. Naujas žaidimas.

X Laimingas kurs Ciceroje 
gyveno. Šie ankstybi karščiai 
kitur nepakenčiami. Ciceroje 
kaip rojuje: po medeliais tik 
kvėpuok ir džiaugkis vėjelio 
lankstomais gėlių žiedais.

X Žymus visuomenės dar
buotojas Dr. P. Atkočiūnas ir 
žmona atvyko Ciceron gyve
nti. Dentisto Atkočiūno ofi
sas randasi prieš pat Šv. An
tano parapijos mokyklų, ka
mpas W. 15 gatvės ir 49th 
Ct. Sveikiname naujų parapi- 
jonų, įžymų veikėjų ir paty
rusį gerų dentistų.

X “ Draugo” platintojas 
Šemetulskis labai sumaniai ir 
pasišventusiai darbuojasi ka
talikiškos spaudos gerovei. 
Garbė jam.

reiškė užuojautų mirusio na
rio šeimynai ir pažymėjo, kad 
klubas neteko gero ir darbš 
taus nario. Nut. rašt. pranešė, 
apie išmokėjimų mirusių kln 
bo narių pomirtinių. Po nuo
dugnaus tyrinėjimo, nutarta 
pomirtinės išmokėti.

Pikniko reng. komitetas pra 
neša, kad piknikas įvyks bir
želio 18 d., Buišo darže, Ac- 
res Grove ant 27-tos ir Maple 
Avė. Prasidės 11 vai. ryto 
Klubo nariams, jų šeimynoms 
bei jų draugams įžanga į dar 
žų veltui. Muzikantai bus vie
ni iš geriausių. Komitetas kvie 
čia visus dalyvauti.

Taipgi nutarta, kad kurie 
norės įsirašyti į klubų nuo 18 
iki 25 metų amžiaus, išpildę 
aplikacijų šiam piknike bus 
priimti be įstojimo kokesčio. 
Konstitucijos taisymo komite
tas pranešė, kad konstitucija 
jau pertaisyta ir tam tikslui 
bus sušauktas nepaprastas su
sirinkimas birželio 3 d. Tame 
susirinkime bus perskaityta 
pertaisytoji konstitucija.

Korespondentas

IŠ ŠV. JURGIO PARAP., 
BRIDGEPORT

LABDARIŲ 5 KP.

Labdarių 5 kp. pasižymėjo 
kapinių dienoje. Buvo suor
ganizuotas būrelis aukų rin
kėjų ir taip-gi buvo prisireng
ta prie biznių piknike. Iš mū 
sų kolonijos į piknikų buvo 
išvykę du trokai. Gryno pelno 
piknike mūsų kuopa padarė 
arti $30.

Kreditas už tų visų darbą 
daugumoj priklauso J. Dim 
šai, Paliliūnienei ir Onai Se- 
kleckienei.

LEGIONIERIŲ PIKNIKAS 
GERAI PAVYKO

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOS, 

WEST SIDE
X lietuvių Piliečių Darbi

ninkų Pašelpinio Klubo susi
rinkimas įvyko 28 d., Paliulio 
salėj.

Nutarimai pastarojo klubo 
susirinkimo perskaityti ir pri
imti. Po to pranešimų darė 
komitetas ligonius lankyti. Ko 
mitetas pranešė kiekvieno se
rgančio nario ligų ir kiekvie
nų pripažino vertu gauti pa
šalpų iš klubo. Nutarta pašal
pa išmokėti sulig klubo įsta
tų. Pirm. praneša, kad po pa
starojo susirinkimo mirė na
rys a. a. B. Vilčauskas ir, su
lig įstatų, mirusiam buvo su
teiktas geriausias patarnavi
mas. Klubo vardu pirm. pa-

Paradas gatvėmis Pasaulinę Parodų atidarant.

trukumų to nelaimingojo do
lerio, bet dirbant vis dėl lo 
dar galima ir šiais sunkiais 
laikais savo tikslų atsiekti.

Birželio 4 d. St. Harris Pos
tas turėjo savo pirmų metinį 
piknikų Miliausko darže, prie 
87-tos ir Kean Avė. Kadangi į 
oras pasitaikė gana šiltas ir 
gražus, tat ir žmonių matėsi 
daug miškuose. Žinoma, ne 
visi jie buvo mūsų piknike, 
nes tų dienų' daug draugijų 
turėjo savo piknikus, bet Kai 
kurios kolonijos buvo gana 
gražiai reprezentuojamos.

Ypač West Sidės veteranai 
su savo draugais ir pažįsta
mais gana gerai pasirodė, ir, 
jei kitos miesto dalys būtų 
taip pasirodę, tai būtumėm 

gerokai ir pelno padarę. Nors 
ir taip labai gerai pavyko, 
bet jei būtumėm padarę dau-

Nors dar nesenai suorgani- 8*au’ be abejo, būtų geriau.
Ateityje pasistengsime geriau 
pasirodyti. Kom. narys

PRANEŠIMAI

Pirmadienis, birželio 12, 1933
' ----------- ----------------------------- i , ■ —

mų pirm-, birželio 12 d., 7 
vai. vakare parapijos salėje.

Visos narės pragomos pri
būti, nes turime prisirengti 

prie draugijos pikniko, kuris
įvyks birželio mėnesį.

Narės, kurios esate pasili
kusios su mokesčiais virš ke
turis mėnesius, pasirūpinkite 
užsimokėti, nes jau esate sus
penduotos, o po šešių mėnesių 
būsite išbrauktos iš draugijos.

Prašome narių nevėluoti, nes 
norime susirinkimų pradėti 
punktualiai. Valdyba

Gegužės 18 d. Klaipėdoje 
viešėjo 33 anglų turistai. Ang
lai atvyko Baltijos Korporaci
jos laivu “Baltonia.” Turis
tai išbuvo Klaipėdoje viena 
dienų, apžiūrėjo miestų ir ap
ylinkes. Anglų turistams labai 
patiko Klaipėdos pajūris ir 
kopos. Vakare “Baltonia” iš
plaukė į Londonu. Šiuo laivu 
į Lietuvų parvažiavo ir du 
Kanados lietuviai.

Šv. Barboros, draugija lai
kys priešpusmetinį susirink i-

Išvengk tą Baimę
Abejojimą veikti taip, kaip veikla 
tikri vyrai ir moterys — nėra rei
kalo kankintis nuo Įtemptų nervų 
ir nusilpusios sveikatos. Didis Gydy
tojas Specialistas išrado preskripci- 
ją, kurią dabar vartoja tūkstančiai. 
JI parduodama vaistlnyčlose ir va
dinasi

zuotas St. S. J. Harris postas 
No. 271 Am. Legion, bet jau 
kai kur gana rimtai pasirodė. 
Dabartinis laikas nors ir su
daro daug sunkumo ne tik 
mums legionieriams, bet ir vi
sos kitos organizacijos jaučia

P JA TINKITE “DRAUGĄ”

A. "J" A.
ADELĖ

SKVERECKIENĖ
Mirė birželio 10, 1933, 2:30
vai. ryte, 41 metų amž. Kilo 
iŠ Vilkaviškio miesto, Apšrutu 
kaimo. Amerikoje išgyveno 2 5 
metus. „ ..

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Petrą, du sunu Petrą ir 
Bronislovą, dukter) Oną, tėvą 
Antaną ir motiną Marijoną gy
venančios Wisconsine, tris bro
lius Petrą, Juozapą ir Antaną 
IValteraičius, dvf seseris Mari
joną Michkowskienę ir Br“"'8 
lava Jungaiis, dėdę Joną VII- 
kauską, dėdienę Oną Kurtinai 
tienę, puseseres Eleną Petraus
kienę, Oną Sautkienę ir Oną 
Okanienę ir gi'mines, o Lietu
voje gimines.

Kūnas pašarvotas 4410 bo. 
Washtenaw Avė. Laidotuvės ,- 
vyks Trečiadieni, birželio 14, 
iš namu 8:30 vai. bus atlydėta 
i Nekalto Prasid. Švenč. Pan. 
parap. bažnyčią, kuriof Įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą Po pamaldų bus nu
lydėta i Sv. Kazimi'ero kapines

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugųs-ges ir pažys- 
tamus-maa dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę vyras, sunai, duktė, 
tėvai, broliai, seserys, dėdė ir 
gitninės.

Nusa-Tone
Kiekvienas butelis yra garantuotas 
— vienas Doleris užmokės už mS- 
nesio treatmentą. Nusipirk butelj 
šiandien — nepraleisk vėl nemiego
tas naktis. Jeigu po priėmimui tų 
tabletkų per dvidešimts dienų bū
site neužganėdinti, jūsų pinigai bus 
sugrąžinti — Jus nieko nerizikuo
jate.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas State 7660 

Valandos 9 ryte iki 5 popiet

2201 W. Cermak Road
Panedėllo, Seredos fr Pėtnyčios 

vakarais 6 iki 9
* Telefonas Canai 6122

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Utarnlnko. Ketvergo ir Subatos 

Vakarais 7 iki 9 
Telefonas Republic 9600

NAMAS su krautuve ir fla- 
tu del išnuomavimo arba at
skirai ant So. Halsted gatvės, 
Bridgeporte. Atsišaukite pas 
savininkų John P. Ewald, 840 
AV. 33rd St.

U
39

ULTRA PERMANENT WAVES
YRA GERIAUSI

Panedėliais, Utarninkais ir Seredomii
Mes duodam $5.00 vertės Perma

nent Wave už $1.40. Pats geriausiai 
už visus Permanent, padarys prof.
Danis, be pešimo, be degimo, už $3.50

Finger Wave su išplovimu .. 35c
Geriausis plaukų nudažymas $2.50

ULTRA BEAUTY SHOP
3147 WEST 59th STR. Telefonaa REPUBLIC 4616

INSURANCE

NOTARY

PUBLIO

PERKAM

Lietuviškus

BONUS
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AOKKTCRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS 

2608 WEST 47th STR. Tel. LAPAYETTE 1083

Phone CANAL 4124 FIR8T CLASS WORK

JULIUS J. STORGUL
OVERHAULINO and REPAIRINO 

Plumbtng — Hnattng — Sevrerage — Oog Work 

CONTRACTOR

2240 W. 22nd STREET 0HI0AG0, ILLINOIS
EsilmatM fiimished on reųiient 

No Jok too large — No Job too emali

PRIMA” 1933 
Skalbiamoji Mašina

su automatišku agitatorium 

Kaina:

‘49.00, ‘59.00, 
♦79.00, ir ‘90.

Galima pirkti po $ 1.00 
į savaitę

.Jūsų drapanas, darbą ir svei

katą sutaupo. |

OKSAS EXPRESS
Kraustau Rakandus, Planus už pf- 
giauslas kalnas. Pašaukit Lafayette 
8980

J. OKSAS 
2649 West 43rd St.

PERKAME, PARDUODAM 
IR MAINOME

Lietuvos Laisvės Bonas. Pirmas Mor- 
glčius. Namus. Farmas lr Bisnlus vi
sose valstijose. Taipgi darom (vai
rius legalius dokumentus, kaip tat, 
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plačiu 
patyrimu blsnyje lr teisingu patar
navimu. tas jums bus naudinga.

J. NAMON FINANCE CO.
6755 S. Western Avenue

Tel.
Chicago. Hl. 

GROVEHILL 1018

CHRYSLER IR PLYMOUTH

Pirma pirkimo naujo arba var
toto Automobilio širdingai kvie
čiame pamatyti Vėliausios Mados 
Chrysler ir Plymouth Automobi
lius, kurie turi moderniškiausius 
ištobulinimus ir iki kolei kainos 
labai nužemintos kaip tai CHRY- 
SLERIS $795 F. O. B., o PLY
MOUTH tiktai $445 F. O. B. Tai
gi nepraleiskite geros progos pa- 
matykit naujus CHRYSLER ir 
PLYMOUTH automobilius pas 
Teisingiausia Automobilių Įstaiga

BALZEKAS MOTOR SALES 
4038 Archer Avė.

TeL Lafaytfte 2082

STANLEY P. BALZEKAS. Bar.

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

Telefonas — Boulevard 4705—8167

Pasiklausykite Budriko Lietuviškų Radio Programų
Nedėliomis — W C F L 8 vai. ryte ir 1 vai. po pietų 
Ketvergais — W H F C 7:30 vai. vakare.
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