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BLUEFIELDS, Nikaragus,; 
bal. 15. — Sandino išnaujo va
dovauja Nikaraguos sukilėlia
ms ir žudo amerikiečius ma- 
rininkus ir nikaraguečius ka
reivius.

Standard Fruit and Steam- 
ship Co. New Orleanse, La., 
skelbia, kad tomis dienomis 
Nikaraguoj žuvę IT amerikie
čių kovose su sukilėliais.

Sandino yra tas pat geu. 
Aug. Sandino, kurs buvo nu
traukęs savo veikimą esant 
čia galingoms amerikiečių ma-i 
rininkų jėgoms.

Pastaraisiais laikais mari- 
ninkų skaičius sumažėjo. Tad 
sukilėliai atsigavo ir savo vei
kimų iš šiaurvakari} provinci
jų perkėlė Į rytinius pakraš-

MADRIDAS, bal. 16. — Vi
soj Ispanijoj iš kalėjimų pa-j 
liuosuoti politiniai kaliniai, ku-j 
rie ten pakliuvo veikiant ilgus 
metus diktatiirai.

Tš užsienių parvvksta trem
tiniai.

KARALIUS APLEIDO 
ISPANIJĄ

KARTGENA, Ispanija, bal. 
15. — Atsisakęs sosto Ispani

jos karalius Alfonsas bendrai 
su dviem namiškiais karo lai
vu “Principe Alfonso’’ iš čia, 
matyt, išvyko į Angliją.

Iš Madrido j čia atvyko au
tomobiliu. Karaliui ir jo pa
lydovams atiduota kariškoji 
pagarba.

čius.

SUORGANIZUOTAS JA
PONUOS KABINETAS

KARALIENE SU VAIKAIS 
IŠVYKO

TOKYO, bal. 16. — Naujas 
Japonijos ministeris pirmini
nkas * AVakatsuki suorganizavo 
ministerių kabinetą.

KOMUNISTAI ŽUDO 
ŽMONES

IIANKOAV, bal: 15. — Ko
munistų gaujos užpuolė mie
stą Ratvmg, vakarinėj Hupeb 
provincijoj. Miestas apiplėš
tas. šimtai žmonių išžudyta.

MADRIDAS, bal. 15. — Is
panijos karalienė su keturiais 
vaikais šiandie iš čia specia 
liniu traukiniu išvyko j Pa
ryžių. Nauja republikonų val
džia jai užtikrino apsaugą.

Jaunesnysis sūnus iš Cadiz 
vyksta į Gibraltarą. Tenai jį 
paims britų karo laivas ir pri
statys i Angliją.

KARALIUS ESĄS TITU
LIARINIS VALDOVAS

Svarbiausieji
Įvykiai

1. ‘Draugo” ir Peop- 
les Furniture Co. Radio 
programas sekmadieniais, 
tarp 2 ir 3 vai. po piet, 
iš WBBM stoties.

2. Dabar eina “Drau
go” Kontestas.

3. BALANDŽIO 26 D. 
Lietuvių Audito
rijoj “Draugo” radio 
dainininkų, L. Vyčių— 
Dainos Choro ir “Drau
go” kontestininkų gra
žus koncertas ir šakiai.

4. GEGUŽES 16 D. 
“Draugo” ekskursija į 
Lietuvę Skandinavijos— 
Amerikos linijos laivu 
“United States.”

BUVĘ VOKIEČIŲ TRYS DIDIEJI KELEIVINIAI GARLAIVIAI

Kasamo Tunelio Gaisre Ckicagoj 
Nukertėjo Lietuviai

ŽUVUSIŲ GAISRININKŲ ŠEIMYNOS 
GAUS PO 10,000 DOLERIŲ

Užgesinus gaisrą kasamam 
sanitarinio distrikto tunely, 22 

, ir Laflin gat, galutinai pasi- 
■rodė tokios sėkmės: 11 žmo-
, nrų žuvo; 54 sužeista ir 16 iš-5 . * *
gelbėta, i '

ji Koronerio teismas veda ta
rdymus. Dar

PRISIPAŽINO KALTAIS

J. Rosow ir M. Borad, ku
riuodu pašaukta teisman už 
mėsos krautuvės padegimą, 
kada gaisre žuvo du vaiku, re 
nkant prisiekusius teisėjus prv

neišsiaišklno. i sipažino kaltu.
kaip kilo gaisras, ar nuo žva

kutės, ar iš susikryžiavusių 
elektros vielų.

Šie garlaiviai yra “Imperator,” gi šiandie “Berengaria”; “Bismarek,” šiandie “Ma-į Suž^isti baugiausia gaisri 
jestic”; ir “Vaterland” — “Leviathan.” Pastarojo karo metu jie pateko priešams jrn;nkai’ ktt”e k7tl P»skui Intus 
pavadinti kitais vardais. Po ilgų metų pirirnu kartu jie visi trys susitiko andai South- ėJ° i tunelio dujas gelbėti da- 
ampton uoste, Anglijoj. ' 1 -• j-------

Tad bylos vedimas atidėtas 
ir prisiekę teisėjai bus nerei
kalingi.

MANDAGUMO KAM
PANIJA

' rbininkų ir savo draugų. Visi 
parodė daug nepaprastos did 

i vyrybės.

Nukentėję lietuviai dar
bininkai

| Tunelio gaisre be gaisrinin
kų yra žuvę šie lietuviai dar- žmonėmis.

Chieago majoras Cermak iš
kėlė mandognmo kampaniją. 
Ypač policijai įsakyta pratin
tis kuomandagiausia apsieiti 
su atvykusiais į Chicagą iš ki-

IŠKELS NAUJĄ SUMA-NAUJ4
nVmą

•/' ■/ ■
. SPRINGFIF«LD, III., bal 
16. — Prohibicijos kovotojai 
valstybės rūmuose iškėlė vei
kimą atsimokėti gubernatoriui 
Emmerson, kars nepatvirtinę 
prohibicijos įstatymo atšauki
mo Illinois valstybėje.

Savo. ražu jie darbuojasi į 
statymo a Anirt linui iškelti

duosime visiems laisvu Ir (ei- naują sumanymą, kurin btts J- 
segtas ir visuotinas gyvento
jų balsavimas. ■.

ZAMORA — LAIKINASIS 
PREZIDENTAS LIETUVOJE

MADRIDAS, bal. 15. — Iš- 
panijos respublikos laikinuoju 
prezidentu pasiskelbė republi- 
konų vadas Aloala Zamora. 
Vakar vakare jis iš valstybės 
rūmų balkono minioms paske
lbė respubliką.

Tarp kitko sakė: “Mes ne
žadame visiems laimės, bet

singumą.
Kaip čia, taip kituose mies

tuose paskelbta laikina karo 
apgula, kad suturėti minias 
nuo kruvinų riaušių.

Aukštosios kilmės ispan ie
čiai traukiniais apleidžia Is
paniją. Vyksta į Paryžių.

MENKAS ŽEMUOGIŲ 

DERLIUS

VATIKANAS SUSIDOMĖ
JĘS ISPANIJA

i ROMA, bal. 16. — Šventa
sis Sostas daug susidomėjęs 
įvykiais Ispanijoj. Šalis yra 
katalikiška. Tad nežinia kas 
ten galės įvykti į valdžios 
priešakį pakliūvus liberalams 
ar radikalams.

AVASHINGTON, bal. 15. — 
Ispanijos ambasadoje reikšta 
daug nepaprasto įspūdžio ga-• 
vus žinią, kad karalius Alfon
sas atsisakė sosto. Ambasa
dorius pranešė, kad jis atsi
statydink.

Toliaus ambasadorius paai
škino, kad karalius Alfonsas 
pasiliekąs tituliarinis Ispani
jos valdovas, kol bus pilnai 
sudaryta republikoniškR vald
žia. ■ I!

KITA PENKERIŲ METŲ 
PROGRAMA

MASKVA, bal. 16. — Auk
štieji sovietų komisarai pra
nešė, kad penkerių metų pra
moninė programa turinti pa
sisekimo. Kaip tik 1*932 m. ši 

i programa pasibaigsianti, tuo- 
į jaus būsianti pradėta nauja 
penkeriems metams, (piatilie- 
tka).

GAISRAS APNAIKINO 
AMBASADĄ

BERLYNAS, bal. 16. — 
Gaisras palietė vietos ameri
konišką ambasadą. Sudegė 
stogas ir apgriauti viršutiniai 
kambariai ir salės.

Praeitais metais Amerika
nupirko ambasadą už 7,509,-

, 000 dol. Tai žinomi Bluecherio 
i . .i rūmai.

UŽTAISE VAGIMS, PATS 
PAKLIUVO

AVABASH, Ind., bal. 15. — 
Į Martino Coki duonos kepyk
lą kelis kartus buvo įsilaužę 
vagys. Tad jis Sale durų iš

LIETUVIŲ MOKSLO 
DRAUGIJA SMARKIAI 

VEIKIA________ bininkai: Jonas ’ Palionis, Jo-
“Vilniau, Rytojus” prann-'™’ Litwln’ JaUns JurRelaR.

- , , i...,., T. Juozas Brazdeikis ir Karolissa, kad paskutiniu laiku Ue- 
tuvių mokslo draugijoj ęlna

15 SUŽEISTA

SPRINGFIELD, Mo., bal. 
16. — Missouisi ir Arkansa? 
Ozarks, kaip patirta, žemuo 
gių derlius šįmet būsiąs men
kas. Tik 22,900 akrų plotai 
užsodinta uogomis. Praeitais 
metais buvo apie 30,090 akrų. 
Pramatomas uogų pabrangi
mas.

smarkus daubas: iš pagrindų 
tvarkomas archyvas, sutvar
kyti laikraščių komplektai, da
ug senų lietuvių rašytojų ra
nkraščių, įvairių dokumentų 
suskirstyta ir sudėta į tam ti
kras bylas. Sutvarkytas taip 
pat Didžiojo Vilniaus seimo 
archyvas; trūksta tik bendro 
suvažiavimo protokolo. Be to, 
sutvarkyta ir surašyta į ka
talogus apie 9,000 Mokslo 
draugijos knygų. “M. R.”

POTVYNIUI KAUNAS 
PRISIRENGĘS

JAPONIJOS PRINCAS SU 
ŽMONA WASHINGTONE

AVASHINGTON, bal. 16. — 
Čia svečiuojasi Japonijos ka- 

i rališkas princas su žmona. 
Prezidentas Hoover juodu iš
kilmingai priima ir vaišina.

PATAISĖ PROHIBICIJOS 
ĮSTATYMĄ

HELSINKI, bal. 16. — 
Suomijos parlamentas patai
sė prohibicijos įstatymą. Lei
džiama gaminti alų su 2.25 
nuo! alkoholio.

Potvynio pavojų Kaunui, 
jei oro sąlygos būtų tokios vi
sada palankios, kaip dabar, 
galimh. būtų laikyti praėjusiu. 
Tačiau gali oras visai netikė
tai pasikeisti. Tada tekti} im
tis smarkaus darbo. Potvy
niui Kaunas jau beveik pri
sirengęs. Taip pat sutvarkyti 
prie Nemuno sutraukti miškų 
departamento ir privačių pir
klių sieliai, kurių bus apie 
690,000 klm. “R.”

ŽEMES ŪKIO FILMOS

svaros savaites 
ruoša

Kitų metų pavyzdžiu šiemet 
Kvatos savaitės įvyks gegužės 
itiėh. 17 — 24 d. Švaros sa-

vidaus įtaisė šautuvą taip, kad! valUs programa jau nustaty
ta. Tarp kitko bus išleista tam 
reikalui skirta brošiūra, ku- 

Coki, matyt, pamiršo šį pa-iitioje tilps gydytojų speoialis- 
vojingą užtaisymą ir pAtfcAi I tų fctraipsniai įvairiais sani-

pravėrus duris jis turėjo šau
ti.

atidarė duris. Pašautas.

AVashington bulvarde vieno 
Sužeistų tarpe: Juozas Ka- geležinkelio patiltėje busas 

lanauskas ir Gari Shenlakos(’),srn°gė I geležinį stulpą. Su-
Išgelbėti: Jobas Yurgin, Pe

tras Rakulskis, Antanas Lit- 
win, Ignacas Levikus. Dom. 
Palšaitis, Louis Senkus ir AVa- 
lter Damules(?)

Pranešta, kad gaisrininkų 
ir polirmono šeimynoms mie
stas išmokės po 10,009 dolerių.

Kaip išgelbėta 16 vyrų
Dujų pritroškę gaisrininkai 

ir kiti yra ligoninėse. Praneš
ta, kad jiems nesama pavo
jaus.

16 vyrų iš mirties žnyplių 
išgelbėta naujuoju išradimu. 
Tai savos rūšies inžinas, ku
riu,6mi iš tunelio pumpuota dū 
mai ir dūjos.

Ši mašina ant greitųjų par
gabenta iš Kenosba, Wis.

Majoro sąjausmo žodis
Miesto majoras Cermak iš 

Floridos telegrama prisiuntė 
sąjausmo paraišką nukentėju
sių darbininkų ir gaisrininkų 
šeimynoms.

Savo sekretoriui majoras 
nurodė imtis galima} priemo
nių gelbėti sužeistiems ir žu
vusių šeimynoms.

žeista 15 žmonfiji

BUS PERORGANIZUOTA 
LIGONINE

Sudaryti planai perdėm pe
rorganizuoti Cook apskrities 
ligoninę. t

KARDINOLAS LEIDOSI I 
EUROPĄ

NEAV YORK, bal. 16. — Jo 
Emineneija Kardinolas Mun- 
delein garlaiviu Aųuitania va
lka r išvyko į Europą.

VASARA GAL PRALEIS 
VVASHINGTONE

Agronomijos biuras “Kali” 
įvairiose vietose jau rodė že
mės ūkio filmas, kuriomis ū- 
kininkai labai įdomaujasi. Mi
nėtos kino filmos teikia labai 
įvairių vaizdelių iš žemės ū- 
kio srities. Jos buvo rodomos 
Vilkavišky, Biržuos ir pasku
tinėmis dienomis Šiauliuose.
\ovo mėn. 26 ir 27 d. tos fil-
mos rodomos Jonišky, balan- ' 35 NUSKENDO
džio mėn. 7 d. — Šakiuose, 
vėliau Panevėžy ir kitose vie-

RYTOI IR UŽPORYT MI
RUSIU GAISRE LAI

DOTUVES

Žuvusių tunelio gaisre 4 
gaisrininkų ir 7 darbininkų i 
laidotuvės įvyks rytoj ir šeš-i 
tadienį.

AVASHINGTON, bal. 16. — 
Kalbama, kad prezidentas Ho- 
over vasarą gal praleis Wa- 
shingtone kiekvienos savaitės 
pabaigoje išvykdamas į Rapi- 
dan stovyklą.

TURI 200,000 NARIŲ

AVASHINGTON, bal. 16. — 
Kovoti prohibiciją moterį} or
ganizacija vardu “Woman’s 
Organization for National 
Prohibition Reform” turi jau 
200,000 narių.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Pramatomas lietus; 
maža temperatūroje atmaina.

PINIGŲ KURSAS

fetriniais klausimais. “M. R.” karnai.

SHANOHAI, bal. 16. — 
Yangtze upėje susidaužė du 

tose. Filmos rodomos nemo- 'kiniečių garlaiviu. Nuskendo
“M. R.” 35 žmonės.

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.85 
Francijos 100 frankų 3.90 
Italijos 109 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.90 
Vokietijos 100 mrk 23.82 
Šveicarijos 100 frankų 19.24
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ir karaliui nieko daugiau .neliko daryti, kaip 
tik atsistatydinti. Tų jis padare nesipriešin
damas, nes suprato, kad nieko iš pasipriešini
mo neišeis, veltui tik žmonių kraujas būtų 
pralietas. i

Karalius Alfonsas priklausė prie Bourbo- j 
nų giminės, kuri lspanijų valdė per daug j 
šimtmečių. Jam pavojus jau gręsė nuo 1917 
m. Po Pasaulinio Karo prasidėjo judėjimas už 
respublikos įsteigimų. Keliais atvejais buvo 
įvesta griežta karo diktatūra, karaliaus prie
šai į kalėjimus buvo kemšami o vis dėl to res
publikos šalininkai paėmė viršų. Tautos valia 
buvo jų pusėj. Gerai, kad karalius laiku su
prato visu frontu pralaimėjęs ir pasitraukė. 
Tas bent tuo tarpu apsaugojo lspanijų nuo 
naminio karo. Kas bus toliau, tas daug pri
klausys nuo dabartinės vyriausybės, ar ji su
gebės apsaugoti lspanijų nuo pavojų, kokie 
gali kilti ne vien iš monarchistų liekanų 
pusės, bet taip jau iš pusės komunistų ir 
jiems aitimų socialistų, kurie moka pasinau

Teisiu Skyrius

Ražo Adv. JOHN B. BORDEN 
2151 W. 22 St. Tel. Roosevelt 9090

AR KAIMYNAS TURI TEI
SĘ NUKIRSTI TAVO 

MEDŽIO BAKAS
UŽEINANČIAS 

ANT JO ŽE
MES?

Kad nusišalinus nuo miesto 
bildesio, dulkių, durnų, abelno 
nešvarumo ir susigrūdimo; 
kad turėti tyresnio oro, dau
giau saulės spindulių, erdves
nę vietų augantiems vaikams 
ir ramesnę sau gyvenimo vie-

DIENOS KLAUSIMAI

EKSKURSIJA { LIETUVĄ.

Už mėnesio laiko, būtent gegužė.3 15 d., 
iš New Yorko išplaukia Scandinavijos — A- 
merikos linijos laivas “United States”, ku
riuo vyksta Lietuvon dienraščio “Draugo” 
ekskursija. Ekskursija, manome, bus skaitlin
ga, įdomi, keliaujančiųjų reikalai rūpestingai 
aprūpinti.

Organizuodami ekskursijas į Lietuvą, 
mes keleriopai nusipelnome. Palengviname 
žmonėms kelionę, jų padarome smagesne, o 
svarbiausia — paraginame daugiau žmonių 
aplankyti Lietuvų. Taipgi yra svarbu, kad 
daugelis ekskursijų važiuoja į Klaipėdų. Tno 
būdu keliamas Lietuvos uostas, ten sudaro
mas didesnis judėjimas, o kartu yra ir pelno 
ir valstybė stiprinama.

Tautiniu atžvilgiu irgi yra svarbu, kad 
kuodaugjausia amerikiečiuj, aplankytų Lietu
vę, kurie ten ir savo sveikatų sustiprins iv 
tautinėje .dvasioje atsigaivins. Svarbu, kad 
senesni važiuoja, o dar svarbiau, kad mūsų 
jaunimo didesnis skaičius galėtų pamatyti 
Lietuvę ir jų pamylėti.

Taigi, “Draugas” irgi organizuoji!' eks
kursijų ir kviečia šiemet važiuojančius į Lie
tuvę prie šios ekskursijos prisidėti.

DAR VIENA RESPUBLIKA.

peraugo. Gražu buvo pažiurę-‘ I
ti kaip jų lapų pripildytos vir į 
šunės siūbuodavo, vėjo supa- J 

mos. Jo gražiai užlaikoma 
vieta kreipė pravažiuojančių
jų miesto žmonių dėmėsi, c 
kai kurie jų net sustodavo ii 
su pavydėjimu gėrėdavosi.

Miestui beaugant, ir žmo
nių skaičiui besididinar?, Juo
zas susilaukė kaimynų, bet ne 
tokių, kokių jis pageidavo. 
Mat, kaimynas kaimynui nely-

PAŠTAS PRISTATYMO PRpGRESAS.
1 ■■u., —uDTT-TTrr

Atvaizdas parodo scenų šimto metų progreso pastos pi is-

doti tokiais momentais, kokį dabar pergyvena
Ispanija. Svarbu, kad ispanai, ilgai buvę mo-'^L Juozas Agronomas su sa- 
narchų valdomi, o dabar patys į savo rankas vo šeima išsikraustė į visai

gus. Genys margas, o svietas ! tatyme iš Cliicagos į New Yorkų: arkliais, automobiliu ir or
da maigesnis, pilnas visokio i laivių. John Manson, anūkas Mansouo, i.urs pa. ta." Fort 

I, -
dar neapgyventų dalį prie
miesčio. Jis ten. apsipirko ke
turis lotus, tai yra apie pusę 
a kerno žemės, aptvėrė juos
tvora, pasistatė sau penkių 

Ispanijos karaliui nuo sosto nugriūvus, pa-1 kainbarių lnedinj namą su vi_ 
saulis dabar beturi tik dvylikų žymesnių ka
ralių, būtent: Anglijoj, Italijoj, Belgijoj, Šve
dijoj, Danijoj, Norvegijoj, Rumnijoj, Japoni
joj, Bulgarijoj ir dar keliose mažesnėse 
valstybėse. Bet tenka pasakyti, kad ir šie li
kusieji karaliai nebedaug reikšmės beturi sa
vo valstybių gyvenime. Tai tiktai yra figū
ros, kurios palaikomos dėl tradicijų, o .ne dėl 
reikalo.

Į krašto likimų paėmę, tų iškovotų laisvę nesu- 
j prastų klaidingai ir kad nuo jos neapsvaig- 
Į tų. Jei taip įvyktų, naujai gimusia respubli- 
; l;a Europoje būtų peranksti dar džiaugtis.

suis moderniškais patogumais, 
įsitaisė daržų gražų gėlynų ir 
prisisodino įvairių rūšių Žy
dinčių krūmelių, o likusį plo- 
čų apsėjo žole. Džiaugsmu ir 
patenkinimu pripildyta šir
dimi, iš tokio jam pavykinto, 
Juozas gyveno ramiai su savo

būdo ir karakterio žmonių.

Šalę Juozo Agronomo gra- 
jžiosios ukelės. nusipirko skly
pelį žemės, ketvirtdalį ake
lio, Antanas Kerštulis. Pa
sistatė jis sau, iš senų lentų, 
kelių kambarių triobų, į ku
rių su savo šeima susikriaus- 
tė. Kerštulis turėjo ketvertų 
nesuvaldomų vaikų, kurie be
matant, kaip ožiai, pradėjo 
Agronomo tvoromis laipioti 
ir jo medžių šakas, per tvorų 
pereinančias, draskyti ir lau-

Dearborn, anų laikų J. A. V. kareivio uniformoj, įduoda pas
kutini lenktynių laiškų orlaivininkui oru pristatyti į New 
Yorkų.

nedoraus kaimyno su buriu (septynis liūtus, “kurie šliaužė 
nesuvaldomų vaikų? prie jo. Baimės apim’.i's ž u-

Agronoinas tuomi labai su-į gelis nežinojo kur dėtis, ir, 
sirūpino, ir negalėjo Įsivaiz-j nematydamas kito išsigelbėji- 
dinti, kad jo kaimynas, Kers-; mo, šoko į ten. pat esantį
tūlis, turėtų teisę jo medžių 
šakas kirsti, todėl nuėjo pas 
advokatų pasitarti.

Advokatas pasakė, kad as-

tvenkinį, kurs, jo laimei, pa
sirodė nelabai giius. Liūtai 
buvo labai nustebinti tokiu 
elgesiu ir, sustoję ant kranto,

TUNELIO NELAIMĖ.

Ižvti. Agronomas, netekęs kan-
įtrvbės, Kerštulio vaikus ke- 

Vientj pavasario Jiomf, Juo svk apU)ar6 h. >n pafiam ««<
as, vaik»tln«la.,ias po savo u, ,okj . vaikų nc '

semia.

miniuturinę pnsakerio ūkę, J 
kvėpavo giliai tyru oru ir ge 
1 ėjosi iš savo praeitam rude- 
ny pasodintų t Krūmeliu, kurie, 
pa vasarinį šiRp,? švelnaus oro

Viename Gliicagos tunely kįlęs gaisras vie
nuolikai žmonių atėmė gyvybę. Iš tų vienuoli
kos dauguma lietuviai. Iš to gaisro šešiolika 
žmonių pavyko išgelbėti. Tai darbas gaisri
ninkų, kurie savo gyvybę rizikavo, kad išgel-
bėjua nelaiminguoriu.,. Jie tikrai Wipelno|įilwliis, lyginai, vištuke, savo 
P*“**- ! snapelius iŠ kivalo.

Tik, mums rodos, kad žuvusieji toje bai- “Ot, kad patvoriai dar bū 
šioje nelaimėje yra auka neapsižiūrėjimo ir
nebranginimo darbininkų gyvybių. Jei tame 
tunelyje išsiveržė gazas, reiškia nebuvo geros 
priežiūros; jei dėl to galėjo kilti gaisras, tas 
parodo, kad nebuvo ten įvestų priemonių nuo 
gaisro tokių pavojingų vietų apsaugoti.

glamonėjami, pradėjo leisti

dorumų. Kerštulio nebūta to
kio žmogaus, kad jis duotųsi 
kam nors jo vaikus pabarti 
arba papeikti, nepaisant kaip 
jie nemandagiai elgtūsi arba 
kitiems žalos darytų. Jis, už
tai, Agronomų šlykščiausiais 
žodžiais išvardino ir grųsino 
kad visas medžių šakas užei
nančias ant jo žemės nukapo
jus, jeigu Agronomas pats Į 
' . . . • ;jų nen.ukirsiųs. I

niuo turi teisę kaimyno šakas žiūrėjo, kas bus toliau. Žmo- 
rukirsti jeigu jos užeina ant' iškišęs galvų iš van- 
>0 žemės. Bet jeigu tai butų1 dens, kaleno iš baimės dan.ti- 
aisių. medžiai, ir ant jų šalių! n,*s> 0 liūtai laižėsi, tikėda- 

aisių, tai tie vaisiai' miesi gero kųsnio. Prasidėjo 
prigulėtų tam, ant kurio že- varžytynės, kas ilgiau iškęs, 
mės pats medis randasi, Už,ar žmogus sėdėti vandeny, ar 

Į sunaikinimų arba pasisavini- .liūtai laukti. Galų gale, išsto- 
įnų tokių vaisių reikia, pinigiš- įvėję a.nt kranto dauginu kaip 
kai atsgkyįti, o kaip kada ir ga valandų, liūtai nutarė paši
ną brangiai. Vaisius nuo nu- traukti ir ramiai nužingsnia- 
kirstų šakų reikia medžio sa- v° atgal į dykumų. Žmogus 
vininkui geram padėjime ati- tuo būdu išsigelbėjo, bet pasi

tų prisodintr’ hiedeliais, tai 
mūsų vieta bfttų panaši j ma
žą parkelį”, kalbėjo Juozas į 
savo moterį.

“Dar ne pbr vėlu, galiu- j Jll0zo Agronomo patvoryje

duoti.
Kerštu žmogus toli nenu

važiuoja, bet kitam ir trumpa 
audringa keršto kelionė yra 
maloni.

žadėjo daugiau nei pusės žing 
snio neiti iš namu be šautuvo.

jų prisodinti {kiek tik nori. I.^ažiai bauginti medžiai puo-. MADn||liy|JA| 
jeigu netingi”, atsakė J-.iožo & abieW kiemu” ir daVė ^a‘ *" "nUUm 1 11 R 1

Dar viena Europos valstybė neteko ka
raliaus. Ispanijoj paskelbta respublika ir jau 
sudaryta laikina vyriausybė, kurios priešaky
je stovi Nieeto Alcala Zamora. Karalius Al
fonsas jau išvyko Angiigon.

Ai istorinė permaina Ispanijoj įvyko ga
na ramiu būdu. Sekmadieny įvykusiais rinki
mais (žmonių dauguma pasisakė už respublikų
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Caddugio.

UŽ GELEŽINIŲ GROTy. j

(Perspausdinta iš “Ryto”).

(Tųsa)
— Tamsta turi su savim kokių daik

tų, portfelį?
— Portfelį turiu.
— Prašau visų paimti, užeisime į 

prefektūrų.
Supratau. Bent kiek nejauku. Pik

ta. Čia būta Judo. Atsišaukimai portfe
lyje lyg kiek pasunkėję, bet visai ramiai 
ir laisvai įeinu į prefektūrų. Čia vienas 
polismenas mano klasės draugas. Pasi
sveikinu. Jis atsakė, bet nuleido akis ir 
toliau apsimetė manęs nepažįstas. Kai 
jis tyliai sėdėjo ir bailiai žvalgėsi var
tydamas naujai atsiųstų policijos kalen
dorių, o aš laisvai kalbinau prefektūros 
viršininko padėjėjų, žinoma, apie visai 
neutralius dalykus, aš supratau, kuris iš 
mudviejų vergas, o kuris laisvas, nors 
jis buvo sargybinis, o aš belaisvis.

Europa gal ir norėtų taikoje ir vienybė
je gyventi, bet... Daug kas norėtų i dangų 
patekti, tačiau nuodėmės neleidžia.

žų pavėsį vasaros metu, bet 
Kerštulis buvo užsispyręs sa
vo kerštų įvykdinti. — nu
kirsti Agronomo medžių ša
ka . Agronomas gailėjosi taip 

klevai ir ųžudlai — išaugo arti tvoroK sodinęs mokius, 
sparčiai j ankštį ir plotį, net buvo jau po lai k nes kas 
šakos visų mastų pėr I orą galėjo tikėtis susilaukti tokio

žmona.
Juozas taip fr padarė. Pras 

linkus kelerieins metams, po 
je gaspadorišką priežiūra, pa-

Cbicago nuo Thompson’o1 nusikratė, dėl; sodinti medeliai — topoliai, 
to ir Xew Yorkas savo dabartinį majorų no
ri pašalinti. Matote, ant miestų majorų užėjo 
•'•ažkokia epidemija.

Bet tamstos, ar ilgai mane čia lai
kysite, juk autobusas išeis, o aš šiandien 
turiu būti Nasjez’ze?

Prefektūros virš. padėjėjas išnyko 
už gretimų durų. Bet durims prasivėrus, 
aš pastebėjau už jų savo bendramintį, 
kuris tais pačiais tikslais vyko į pro
vinciją ir, be abejo, dėl tų pačių priežas
čių ten nenuvyko... — tat buvo Barones- 
co. Polismenas vėl pravėrė duris ir pa
kvietė mane į vidų. Įėjau, linktelėjau gal
va draugui. Prie manęs pribėgo mažutis, 
juodbruvas, civiliškai apsirengęs valdi
ninkėlis. Atidarė mano portfelį, jo akyse 
kiek .nušvito pamačius pluoštų atsišauki
mų, bet tuoj prikando lūpų:

— Aha, tamsta liksi Nuprie’je. Tuo- 
tarpu palauksi, iki aš baigsiu su šituo 
ponu.

Dar išėmė iš kišenės sąrašų.
— Caddugio į Nasjez’zų. Taip. Pra

šau į anų kambarį.
Pasiutimas! .Jis turėjo visų sąrašų! 

Vadinasi, visa mūsų ekspedicija raudon
ei filių- Imčyje. Kad jie nesulauktų. Jie... 
bet Judas!

Grįžau į tą patį kambarį. Jau nekal

bėjau su polismenais, bet nesinervinau—: 
nebuvo laiko nervintis, reikėjo galvoti. 
Pi ie pat durų, už kurių buvo tardomas 
mano draugas, kabėjo žemėlapis. Lyg 
nuobodžiaudamas priėjau prie žemėlapio: 
Madridas... Nuprie... Nasjez’zo... Tšš.. už 
durų garsai; Baronesco atsakinėja pus
balsiu. Gerai, žygis neveltui.

Į kambarį įėjo naujas polismenas su 
ryšuliu. Kiti jį apspito. Išvyniojo, žiū
rinėjo — naujos guminės lazdos. Man 
prisiminė įvairiausi pasakojimai apie tar
dymus su pagalba elektrinių ir guminių 
tortūrų, kurios ant kūno nepalieku žy
mių... Į mano sielų užklydo... baimė, ka
rins taip gėda buvo man pačiam vėliau 
sėdint už geležinių grotų ir kurios aš nie
kam nepasakojau išėjęs iš jų. Tačiau kar
tu su baime mano viduje ėmė ryškėti ne-' 
permaldaujama būtinybė: tu neturi išduo
ti draugų.

— ....Mes pradedam kultūrinę kovų... 
kovą už katalikiškų Ispanijos ateitį...

Iš valdininko knmbarelio išėjo Baro- 
ueseo. Mirktelėjo man viena akimi ir ne
žymiai sugniaužė kumštį, tai reiškia 
“laikykis”. Aš nepasakosiu kokio įspū

Kas kantresnis, tas laimėjo.

Pietų Afrikoj vienas žmo
gus išėjo pasivaikščioti sody
bos apylinkėj. Kadangi jis ne
manė kur toliau eiti, tai šau
tuvo su savim nepasiėmė. 
Staiga jis pamatė prieš save

Ir liūtas pagerbė žmogų.

Kartų Afrikoje vienas me
džiotojas, miegojęs savo pala
pinėje, atsibudo išgirdęs di
delį triukšmų. Netrukus j pa
lapinę įlėkė trys šunes, o pas
kui juos — liūtas. Medžioto
jas uet apmirė. Tačiau liūtas 
pagriebė iš palovio šunį, o 
medžiotojų tik pauostęs su 
grobiu išdūmė laukan.

džio padarė man tas gestas... eik, kolega, 
atsisėsk į “mano” kėdę, o Baronesco te
gul dar kartų išeina iš paslaptingo kam
bario ir parodo tų gestų, tada tu suprasi, 
ką tai reiškia.

Kai mane pakivetė į tardomąjį kam
barį, man rodės, kad einu laikyti rimtų, 
bet gerui prirengtų egzaminų.

Pas mane darė smulkių kratų. Prie 
dviejų liudininkų, kurių krim. policijos 
valdininkas negalėjo atginti nuo atsišau
kimų, taip juos suįdomino tas “užgintas 
vaisius”, pats viskų išdėjau iš savo kiše
nių, pradedant ražančium bei studijų 
knygute ir baigiant anekdotų sąrašu. Val
dininkas dar kurtu išlandžiojo po tuščias 
mano kišenes ir rado... apkramtytų gaba
liukų šokolado. Net susigėdau. Kaip įta
riamų medžiagų užprotokalavo: atsišau
kimai 81 ir pusė, bloknotėlis ir 15 rekla
mos lapų “Scientia et Fides”, mat. tai 
buvo tik 2 lapų atspauda iš neseniai 
išėjusios knygos ir todėl nebuvo pažy
mėta ant jų m-ll i tarinės cenzūros leidimo. 
Be to, ant lapų pažymėta kaina K) piketų 
(faktiškai tai buvo visos didelės knygos 
kaina). Ėmiau įtikinėti savo tardytojų,

kad tai nekalti lapeliai ir jis, pristatęs 
juos savo viršininkams, tik susikompro
mituos, bet juo labiau įtikinėjau, juo la
biau brango jo akyse tie lapai ir jis," tur 
būt, būtų pasiryžęs sumokėti už juos, kati 
ir po 25 pesetas.

Smulkiai surašė visų mano biografiją 
nuo gimimo momento ligi paskutinio mū
sų organizacijos susirinkimo. Ištardė. 
Rodos, visai vykusiai suvedžiau “galus 
su galais” ir tariausi puikiai išlaikęs eg
zaminus, bet koks aš buvau neprityręs ir 
naivus “kriminalistas”, juk už mano “eg
zaminų” daugiausia galima buvo pastaty
ti tris su ūsais. Kuriam galui aš tokiu nu
duotu nuoširdumu daviau visus parody 
mus. Juk man tereikėjo atsiklausti, kuo 
esu kaltinamas, o kadangi mūsų atsišau
kimuose nebuvo nieko priešvalstybiško, 
,net priešingai, ten pareikštos mintys ir 
paskatinimui tik patarnautų Ispanijai, tat 
galėjau atsisakyti duoti bet kokius paro
dymus ir <Jel to nė vienu plauku daugiau 
nebūtų nukritę nuo mano galvos (juk vis- 
tiek kalėjime juos visus nušienavo).

(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
Rašo prof Kampininkas

Lietuvoje dabar užėjo tokie likas, tai jau didžiausias savo 
vėsai, kokių nepamena net krajaus neprietelius ir tokį 
seniausieji diedai. laukininkai būtinai turi len-

Seniau, priklodui, metiež- eiugais apkaustę pasodinti 
ninkais galėjo būti tik vyrai,[Kauno sunkių darbų dželon 
kurie dalgį ar šakę gerai vai- i akmenų skaldyti, arba nuga- 
dydavo, jei neturėdavo šautu- Įbenti į Varnius blusų jr kito- 
vo. Šiandie metiežninkais įžifl kių kvarabų šerti.
riami vaikai — “angelukai”! Seniau, jei kunigas per pa- 
(Angelo Sargo vaikų draugi-Į mokslų suteikdavo žmonėms 
ja), kurie vos bepradedą dru- [naudingų patarimų, pamoki- 
kų pažinti. Kad suorganizavę I nimų, paragindavo patiems

mėsį, kad,’kiek galint, šį rei
kalų paremtų.

ftiuomi noriu priminti, kad 
esama dar žmonių, kurie savo 
pažadų ligoninei nėra išpildė. 
Yra pasižadėjusių įrengti 
kambarius, ar šiaip jau kų li- 
igonininei įtaisyti, tačiau vis 
Idar kažko laukiama. Dabar 
Ijau yra laikas savo pažadus 
išpildyti.

1 Draugijos, organizacijos ir 
pavieniai asmenys, norintieji

LTETUVIAT AMERIKOJE

ClfVELAND, OHIO.
Iš Aušrinės dr-jos veikimo.
Aušros Vartų moterų drau

gija laikė mėn. susirinkimų 
29 dienų kovo, Šv. .Jurgio pa

rapijos mokyklos kambaryje.

darbuojasi V. Juknevičienė ir 
Jankauskienė.

--------- j Skaitytas laiškas iš “Drau-
mių, kaip bažnyčioj, taip ir|go” redakcijos kuris atsiųs- 
salėj. Surengime darbavosi; tas su pasveikinimu jubilėjaus 
šios komisijos narės: Venkaus1 prOga • Draugija nutarė užsi- 
kienė, Gutžauskienė, Simaitie-Įra^ytį dienraštį “Draugų” ir 
nė, Kuzmauskienė, O. Skodie- į ja„,(, talpinti draugijos velki
ne ir sykiu pirm.»O. Stepulio-
nienė.

Toliau rengiamo vakaro, ge
gužės 10 d., komisija V. Šu

3
žino Rožančiaus draugija, sn- 
Įrengtų didelį bankietų paini 
nėjimui dešimties metų su 
kaktuvių, kaip pastatyta nau 

.(Tąsa ant 4 pusi.)

rnų. Išrinkta draugijos kores
pondentė.

Sus-man atsilankė ir gerb. 
klebonas, kun. V. G. Vilkutai-

Lietuvių Šv. Kryžiaus ligoni
nėje savo vardu ištaisyti kam ninkė M. Brazauskienė prane- 
barį, ar šiaip jau kų nors į-išė, kad kovo mėnesį radosi

Susirinkimų tvarkingai ve-
dė pirm. Ona Stepuli,mi,™-. „ vi|imaitienf> M. tis. 1{ogino n,oteris darbuotis

Pirmiausiai nutarimų rasti- Dumblauskienė išdavė rapor-'savo draugijos ir bažnyčios

tie “angelukai” nenuverstų; šviestis, laikraščius skaityti, rengti, prašomi tuo reikalu draugijoj net 14 ligonių, bet 
kreiptis į ligoninės vadovv- daugumas jau pasveiko, kitos

tų, kad darbų jau pradėjo ir 
viskas kuogeriausiai sekasi.

taukininkų načalstvos, moky- vaikus į mokslų leisti, tai vi- 
tojams įsakyta jų organizavi- si už tai kunigui būdavo 
masi trukdyti. Norima net vi-Į dėkingi. O dabar — lukautl
sai juos pakasavoti, kad tau- 
kininkams nedarytų strioko, 
l>o kaip šimtas, kitas tų “an- 
gelukų” korporu pasipila į 
bažnyčių Dievulį pagarbinti, 
arba kur j aikštę savo patrio
tizmų pademonstruoti, tai na- 
čalstvai pasirodo, jog jie žy
giuoja vyriausybę nuversti.

Seniau garbinga buvo ir 
studentu būti. Gyvu žodžiu 
ir per drukų tėvai buvo ragi- 

’narni leisti savo vaikus į mok-

Pasakys, kad žmonės pėtny- 
čiomis mėsos nevalgytų, kad 
nuodėmė yra,jei vienas gas- 
padorius kito tyčiomis javus 
nugano, ežę peraria ir kitokių 
zbitkų pridaro; paragins tė
vus savo vaikus į mokslų leis
ti, bo šiais čėsais nemokytam 
žmogui yra tikra prapultis, 
tai po sumos, žiūrėk, kunigas 
jau ir eina į lietuviškų polis- 
teišinų tardymui, o to sėkmė 
— protokolas, 300 ar 500 litų

bę;
Ligoninė yra gerai ir tvar

kingai vedama. Iš valdžios įs
taigų ir gydytojų organizaci
jų ji gavo gražių pagyrimų ir 
rekomendacijų. Šv. Kazimiero 

(Seserys kokį darbų į savo 
! rankas paimu, tų gerai išveda. 
Jų dėka ir šv. Kryžiaus ligo
ninė gražiai tvarkoma.

da pasilieka ligones. Draugi
ja linki joms greitai pasveik
ti.

Toliau draugijon įsirašė dvi 
naujos narės. Malonu, kad šį 
draugija kiekvienų
nių paauga keliais naujais na 
riais.

Toliau sekė įvairių komisijų 
raportai.

Indų pirkimo komisija V. 
Šukienė, K. Skodienė ir E. 
Ramanauskienė išdavė rapor
tų, kad visi reikalingi indai 
jau yra nupirkti. Kainavę 800 
dolerių. Šiuos indus pirko vi-

susirinki-Įsos trys moterų draugijos:
j Aušros Vartų, Moterų Sųjun- 
igos 2(5 kuopa ir Amžinojo Ra- 
zančiaus draugija. Šios trys 

i draugijos visuomet bendrai
Dvidešimt penkių metų ju di rba: rengia “Card Partes”

slų, nes mokytų žmonių labai i pabaudos, ir kaupui da užde 
reikėjo ne vien miestui, bet ir 
kaimui šviesti; reikėjo įpėdi
nių tiems mūsų labai uvožo- 
jamiems tėvynainiams, kurie 
bedirbdami lietuvybei sukatas 
gavo ir be česo mirė. Dabar- 
gi, kas studentas, lagi kata-

dama mėnesis, du arešto 
arba dižėlos.

Lietuvos tautininkams, ku
rie visam krajuj tokį parėdkų 
užvedė, reikėtų po gerų že
miausios rūšies medalikų pri
kabinti. Bo tai tikrai verti.

Pasitikima, kad visuomenė bilėjaus komisija išdavė ra-jir kitokius parengimus, gi už- 
šį ligoninės plietimo darbų portsJ, kad kovo 15 dieną j^.idarbį skiria parapijos naudai, 
širdingai parems. lėjaus apeigog nugisekg kuo. Ir Aušros Vartų moterų drau- i

A. Nausėda, puikiausiai. Draugija dėkoja ls sav° iždo paskyrė šin:-:
Labd. Centro Pirm. komisijai, kuri taip sunkiai [tų dolerių naujiems indams, i 

------------------- darbavosi surengime iškil-! “Card Partėmis” komisijoj

gerovei. Be to prašė, kad drau 
gija, bendrai su kitomis mo
terų draugijomis, kaip Mote
rų Sųjungos 26 kuopa ir Am-

GYVYBE 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
INKSTŲ-KEPENŲ.PUSLES

Per virš 200 metų tikrąsis Gold 
Medai Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole dėl šių organų 
netvarkos. Lengvas ir malonus 
imti. Bandyk šiandie. Trijų 
dydžių, vaistinėse. Ieškokite: 
“Gold Medai” vardo kiekvieno
je dėžutėje.

haarlem oil
(-A P S LL E S

J. DIMŠA LIGONINĖJ.

LABDARYBĖS SKYRIUS
SVARBUS REIKALAS. )l<as tų1 žemę galima nupirkti

Ar šiaip, ar taip kalbėsime, 
senelių ir našlaičių prieglau
dos mums yra reikalingos. Ki
tokios nuomonės nieks šiose 
skiltyse nėra nei pareiškęs. 
Bet jei kas tų norėtų padary
ti, prašome. Bus daugiau gy
vumo, klausimas labiau išsi- 
gvildens.

Einant prie didelio ir labai 
svarbaus darbo, pirmoje vie
toje reikalinga išmokėti nu
pirktojo labdarių ūkio skolas, 
kur savo laiku tos prieglaudos 
bus statomas. Šiomis dienomis 
paaiškėjo dar vienas svarbus 
dalykas, kuris yra reikalinga 
išpildyti. Prie labdarių far- 
mos yra išsikišęs žemės šmo
tas, dvidešimts akerių, kurį 
būtinai reikia nupirkti, kad 
pagerinus nuosavybę, kad tu
rėtumėme daugiau patogumų, 
kad seneliams ir našlaičiams 
būtų daugiau vie
tos ir kad pats prieglaudų už
laikymas būtų pigesnis, nes 
kuo daugiau žemės turėjime, 
tuo daugiau savo produktų pa 
si gaminsime.

Dabar yra labai gera proga 
ta žemės šmotų nupirkti. Ta
čiau vienas Labdaringosios 
Sųjungos centras to padaryti 
nepajėgia. Yra reikalinga kuo 
pų ir plačiosios visuomenės 
parama. Kuopos yra prašo
mos, kiek turi savo ižduose 
pinigų, siųsti juos į centrų, 
gerb. kun. F. Kudirkos, lab
darių iždininko vardu. O pla
čiosios mūsų visuomenės irgi 
i uo«irdžiai prašome pagelbėti, 
kad būtų galima šis svarbus 
l ei kalas kuogreičiausia atlik
ti, kol dar nėra pervėlu. Kol

I gerom sųlygom. 

Nesnauskime!
Labd.

MUSŲ LIGONINĖS DIDINI 
MO REIKALU.

Labdaringosios Sųjungos 
uolųjį veikėjų Jonų Dimšų, 
kaip jau buvo pranešta, išti
ko nelaimė. Kairiojo peties 
kaulas įlaužtas, kakta pra
mušta, visas šonas apdrasky
tas. Sužeistas automobilio ne
laimėje. Gydomas Lietuvių 
ligoninėj, 315 kambaryje. Lab 
dariai prašomi jį atlankyti ir 
pasimelsti, kad Dievas kuo- 
greičiausia jam sveikatų grų- 
žintų ir kad greičiau galėtų 
grįžti į mūsų tarpų ir toliau 
tęsti kilnų labdarybės darbų.

A. N.

Buy gloves with what 

it savęs
Nerelk mokėti 50c. už 

dantų mostj. Llsterine To- 
oth Pašte gaunama po 25c. 
Tėmyk, kaip gerai JI vei
kia. Ją vartotadarnas per 
metus sutaupai $3.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25c

PROBAK-

Šv. Kryžiaus ligoninė gra
žiai veikia. Ji išsidirbo gražų 
vardų ne tik lietuvių, bet ir 
svetimtaučių tarpe. Darosi 
perankšta. Sumanyta didinti. 
Planuojama prie vieno sparno 
iš šiaurės pusės pristatyti dar 
porų aukštų, bent 50 lovų. Ar- 
kitektas M. Žaldokas daro pla 
nūs. Darbų manoma pradėti 
neužilgo.

Mūsų ligoninė didinama iš 
dviejų atžvilgiu — kad vietos 
daugiau turėti ir kad prieina- 
miau patarnauti, įtaisant že
mesne kaina kambarių, 

i
Kiekvienas didesnis darbas, 

kaip visiems yra žinoma, rei
kalauja daug lėšų. Jų reikės 
-r ligoninės praplietimui. Del 
to kreipiame visuomenės dė-

I .

KULS PAIN'

Nepamirškite, Kad “Draugo” 

Radio Dainininkų, L. Vy-
I

čiu Dainos Choro ir “Drau-C*
go” Kontestininky Gražus 

Koncertas ir Šokiai Įvyks

Sekmadienyje,

Balandžio 26 d. 1931
(5 vai. po piet)

LIETUVIŲ AUDITORIUM.
3133 So. Halsted Street

teikia
barberiškų

skutimosi
patogumų

namie

(PROBAK BLADE)

Relieve Coughs, Colds, 

Headache, Rheumatism 

and Ali Aches and Paine

Ali dra((i«ta—35c and 65c f ar. and tnbca. 
•Cbildren'a Muaterole (milder form)35e.

Better than a Mustard Plaster

PROBAK
ABIEM Pl'SĖM 

ASTRUS
Geriausias skustuvas 

arba grąžiname
pinigus

Jei ant vietos negau
ni. kreipkis J mus 

60c. už 5 — $1 už 10
Sempells — įoe.

PROBAK CORPORATIOIunite" •»
AM mtr AVINUI



« D K A U G A ų Ketvirtadienis, Bal. 16, 1931

LIETUVIAI AMERIKOJE 

II ne*, N. T.CLEVELAND, OHIO.

CHICAGOJE 18 SILAUSKip SUSIRIK 
KIRO.

ta laikyti Bridgeporte, pas IŠGELBĖJO JONĄ VALEN 
pirm. p. Al. Budrį, 3565 So. TINAVI6IŲ.

radio iii.

Town of Lake. — Bal. 11
. , v . • ... i Atlaidai. j nįekani negirdėjus Stasė
3a bažnyčia Draugija mielai f Balandžio 26, nedėlioję, šv. Mažionaitė įtekėjo už Juozo 
sutiko su klebonu prašymu n |Jurgio 1L K. lietuviu bažny- žylevičiaus
išrinko'tam darbui komisijų:!^ prasidės 40 vai. atlai-! * K ~ 11CM. Pukelienę, M. Geldikienę J J traaksis p,r tris die. t * 11
ir A. Šimaitienę, kurios susi-1 llas. Bus svefi, UuniK1). v- Kun. A. hmta .šk.tam-
žinos su kitom draugijom ir įHį visiems

(T*aa nuo 3 pusi-)

pradės darbu.
M. P.

gai surišo Moterystės Sakra- 
paiapijonams, lnen^u gfaSę Venekaitę su Dr. 

• apielinkės miestelėnams ir ūki Koluvek
ninkams, kurių čia daugybė 
randasi, bus patogi proga at
likti velykinę išpažintį ir pa
sinaudoti Viešpaties malonė
mis. «

Kun. P. Zabieia, kleb.

ir

u i— --- a-i jAubunn Avė. Kokių dienų bus -------------
pinigai pasiųsti į Lietuvų ve- ' ' sus-mas, sužinosim “Bunco Balandžio 11 d. Jonas Va
lionio moteriai Šimkienei per ?U^naS, ‘ ® ^ar’ m° PaTty*’. lentinavičius gyv. 2023 Coul-
“ Draugo” pinigų siuntimo 08 am r^' ars ta va'j Susirinkimas nutarė išreikš- ter st. per klaidų, išgėrė amo- 
skyriu. Kom. M. Bankevičia ė smai us Jetns, padėkų gerb. kun. H. Vai- nijos. Buvo pašauktas Dr. Bie-

* ciunui, kuris davė veltui zis. Daktaras pamatęs, kadpraneša, kad garbės narėms
žiedai jau dirbami. . ■

Kas link vakaro, kuris įvyks Susirinkimu atidarė pirm.
19 d. bal. parapijos senoj sve-JAL Budr,s Neatvykus raSt., 
tainėj pasižadėjo pagarsinti "“{• iWnkta,i A' Ja‘
pirmadienio vakare per radio

kambarį susirinkimams lai
kyti. ’

Šilališkių koresp A. J. J.

flcran,iiJ-
Apie viską, po truputį.

Po Velykų susilaukėm gra
žaus pavasario. Žolelė žaliuo
ja, medeliai sprogsta. Pas mus .daugiau uždirbi, daugiau 
ypač t© viso netrūksta. Vasa-' praleidi, -nes žinai, kad ir vėl 
rų rpas 'mus tikrai gražu. Oras j 8*ūei. Taip žmogus save ir 
madonas ar tas mūsų kaimy- apgaudinėja. Teisingas yra 
nūs, 'obioagiečius, viliote vi- pasakis: “storokis žmogau, ir 
lioja. Kaip tik oras atšįla, tai a* padėsiu 
ir ‘kambarių sunku susirasti.
Dabar da galima ir pasirink
ti. Todėl, kas norėtų pasiliuo- 
suoti >iš •Chicagos durnų ir stok 
jardų1 “smoko”, pasiskubinki t 
persikelti <Tceron. Mes čia 
priimsime. Pas mus ir namų 
savininkai netinginiai. Orui 
atšilus, visi trusia apie savo 
namus. Tiesa, yra keletas, 
kurie nepaiso savo namų. Bet 
tokie nepriklauso nei prie sa
vo organizacijų, Improvement 
kliubo. Ko tat nuo jų ir no- 
rSfci. Laikui bėgant, gal, ir jie 
susipras.

X Sunkiai serga K. Abara- 
vi/iia, 1745 W. 44 St.

X Bal. 12 d. Šv. Kryžiaus 
bažn. įvyko didelės ir gra
žios iškilmės, būtent; kun. Pe
tras Katauskas laikė pirmas 
Šv. Mišias. Gražiai giedojo po 
ui A. Pioržinskienė ir Šv. Gi- 
celijos choras vadovaujant 
prof. V. Daukšai.

p. Javarauskas.
Draugai-ės, kam reikėtų ko

kių rakandų, atsilankyki! į p. 
Javnrausko krautuvę 2314 
Roosevelt Rd.

nušauskas.
Nutarta surengti “Bunco

Party”. Ponai Šmaikštai iš 
Nortli Side (apsiėmė surengti

Draugija buvo maniuc reng
ti šiemet du išvažiavimu. Da
bar pranešta, kad Svilanės 
daržas valdžios paimtas ir 
grąžinta rankpinigiai, 

į Šv. Onos draugija užkvietė
Paskui, Krenčiaus salėje.1 niūs draugijų į-savo rengiamų

Primicijanto pagerbimui bu- j vakarų, kuris įvyks gegužės
vo bankietas su programa J pradžioj, parapijos naudai.
Žmonių buvo pilna salė, pro- _ . . .

Lietuviai, tėmykite; kas bu-’Kadais buvo rašyta, kad gpBiaa .įvairi. Viskas pasisekė 
sudegė fotografo p. Krosinio gerai, 
studija. Keletu savaičių stove-į y Bal. 14 d. Kun. P. Ka- aplikacijų, bus veltui
jo uždaryta. Buvo daroma pla tauskas grįžo 4 seminarijų, 

kelioms savaitėms.
X Beneta Kalvaitė jau 

sveikesnė, vaikštinėja, bet

nai statyti naujų.
Dabar jau sutarta ir bus

baigta apie 1 dieną gegužio. 
Studija bus pirmos rūšies.

P. A. Krosinis yra geras tos 
lūšies meistras. Tik reikia ge
ros vietos. O tokių neužilgų 
ir .turės.

Koresp.

simame vakare 19 d. bal. 4š-

priintias į dr-jų. Vyrai ir mo 
į terys prieinami lygiomis teisė
mis. Juozas Blankus, pirm.

balandžio 25 d. šeštadienio va-; 
kare, adresu: 1905 W. Waban-į 
šia avė.

Kviečiami visi Šilališkiai at 
silankyti, taipgi -ir kaimynai.

Nutarta suruošti šilališkių 
! išvažiavimų p. Dambrausko 
fannojį, Willow Spriuig, III. 
Ponai šnaukštai apsiėmė su
sižinoti su savininku deliai to 
išvažiavimo.

Nutarta rudeny surengti 
vakarų su gražiu vaidinimu.

Laikrodį paaukojo Šilališkė 
p. J. Rubdenė, už kų visi Ši- 
laliSkaai yra jai dėkingi.

Sekantis susirinkimas nutar

PAVASARINIS

RADIO
1ŠPAMAVIMAS

dabar eina abiejose

Peoples Krautuvėse
Kainos Numažintos 

D&ugi&n Kaip Fase!

žmogus gyvybė pavojuje, pa
šaukė Eudeikio anibulansų. Li 
gonis buvo nugabentas į šv. 
Kryžiaus ligoninę, kur per Dr. 
Biežio pastangas ir ligoninės 
parankamus jo -gyvybė tapo 
išgelbėta.

advokatai

JOHN 8.8IHDEN
(John BagdaloDM Sorden)

ADVOKATAS

105 W. Adams JM. Rm. 2117
Teteplione Ramdolpb <727 

2151 W. 28 Bt. P fld $ vak.
Telertbone Roo»«velt '9090 

'knis: 8 iki * ryte T61. Sepub. 6S0Ž

Velykų visų naktį Šv. An
tano bažnyčioj buvo pilna 
žmonių. Kareiviai, viso 23 
gražūs vyrai, © da grafžesnėni 
uniformom, darė gražų įspū
dį. Mūsų 'kareiviai darosi po- 
pnleresni. Visus patraukia 
prie savęs, ypatingai biznie
rius. Velykų naktį svetainėj 
atlankė kareivius su dovano
mis p. Lukštienė, J. Samoška, 
A. Mieiulis, S. Grublis, parapi
jos trustisai ir da vienas, ki
tas. Beje, buvo ir ex-vadas.

Klaidos pataisymas.
“Draugo” 88 num. mano 

koresp. iš Cicero, Ilk, įsibrio- 
vė zeceriška klaida. Atspaus
ta:- “Nuoširdžiai prašau visų 
lietuvių, kiek galit, pagelbėti 
man. aukelėmis, kad sutaupęs 
kiek vėl galėčiau kreiptis prie 
gydytojų ar rūkyti į menerali 
nes vanas, kur yra viltis pa
sveikti.” Žodis rūkyti, turėjo 
būti nuvykti.

Joseph Lapinskas.

ei aV gydosi.
X Šv .Kryžiaus bažn. 40 va

landų Atlaidai prasidės bal. 
26 d. Prieš atlaidųš’^ier tris 
dienas vak. bus meditacijos, 
jas ves tėvas Pranciškonas iš 
Lietuvos.

X Bal. 13 d. įvyko N. P. 
P. Š. mergaičių Rodalicijos 
susirinkimas. Nutarė prisidė
ti prie Labdarių Sų-gos, Rengs 
“Motinų Dienoje” programų.

X Bal. 14 d. Nikod. ir Pet
rė Karkleliai pakrikštijo duk
relę vardais Eleonora Geneve- 
fa, kuinai buvo Ign. ir Uršula 
Panavai.

X Gna Gleiznytė tebeserga. 
Žada jų namo parvežti iš li
goninės.

Telefonas Cicero 2738

Mary’s Beaaty 
S h o p

. 1446 S. 49 Ct., Cicerą, I4L
MARCEL & FINGER WAVE

Paned., LJtarn. ir Ser................. 50e
-Kdtv., Pėtn. ir Sub.....................75c
•Permanertts...............$4.50 ir $6.00
PATENKINIMAS GARANTUOTAS

Lietuvių “spulka”, kuri tu
ri ofisų'po num. 4917 W. 14 
st. su pirma balandžio pradė
jo naujų serijų. Dabar laikas 
įstoti ir pradėti taupyti, o tau 
pyti būtinai Terikali-nga, ir 
naudinga. Kol nepradedi tau
pyti, tai, rodos, ir negalima. 
O turtėtų būti kaip tik priešin
gai. •Gyvenime taip yra: jno

PTLKAfi BGZAMBUL8 
$5®B TIKTAI $5«B

Vandenų turtai.
Vandenynų ir jūrų vandeny 

yra ištirpę įvairių cheminių 
elementų. Tik vienos druskos 
vandenynuose yra lig 2%%. 
Iš kitų vertingų dalykų jūrų 
vandeny ypač pažymėtinas jo
das. Amerikos mokslininkų 
apskaičiavimais, bendras jo
do kiekis visuose vandenynuo 
se siekia ligi 60 milijardų to
nų, nežiūrint to, kad milijo
ne dalių vandens yra tik dvi 
dalys jodo. Iš čia matyt, koki 
turtai yra paslėpti jūrose.

«T»«CIALISTAS
Taigi 4M»wrtmlnklt, bet eikit par 

tikrą. specldlMtą, ne pas koki nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pata 
po pilno lftsgzaminavlmo. Jus su
taupysit laiką ir pinigus. Daugallt 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt Jum»x 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa 
tyrimo, auradymul žmogaus kenks 
mlngumų.

Mano Radio — Scopo — Raggl 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas baktedidloglfikas egzaminavi
mas kraujo atidengs man Jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai Jūsų sveikata ir gy
vumas sugryt ums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenflat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, Širdies, reumatlsmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arbs 
Jeigu turit kokią užslsenėjuslą, Jsl- 
kerėjusi^. chronišką ligą, kur} ne
pasidavė net gabiam Šeimynos gy
dytojui, neattdėlloklt neatėję pas 
mane.

DR J. X. ZAREMBA
8FECIALISTA8 

In ėjimas Rūmas 101(
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandor* Nuo 10 ryto iki 

1 po plot Vakarais nuo 6 iki 7 
Nedėliotais nuo 10 ryto Iki 1 

po plet

LABDARIO CENTRO 
VALDYBA

Pirm. A. Nausėda 
1024 Conter St,
Tel. Lincoln 3044

Rašt. P. Fabijonaitis 
2320 W. 23 PI.

Ižd. Kum F. Kudirka 
2334 S. Oakley Avc.

AGITATORIAI:
Kun. K. Mautlaitis

2334 S. Oakley Avė.
V. Duoba .

2328 W. 23 St.
J. Diniša

3230 So. Emerald A«ve.
M. Šlikas

10555 S. State St.
Visokiais Labdarybės rci- 

įkalais kreiptis į valdybų arba 
] agitatorius.

18 DRAUGYSTĖS SUSIVIE
NIJIMO BROLIŲ LIE

TUVIŲ.

Dievo Apveizdos Parap.
Susivienijimo Brolių ir Sese
rų Lietuvių draugija laikė1 
mėnesinį susirinkimų bal. 12 
d., mokyklos kambary. Susi-J 
rinkinių atidarė pirm. J. 
Blankus, nutarimus iš praei
to susirinkimo perskaitė rašt.; 
J. Grišius. Dr-jon įsirašė nau
ja narė P. Pocienė.

Ligoniai: J. Gužas pasvei-' 
ko, K. Žilaitis, K. Kukutis ir 
Juozas Juozapatis da tebeser
ga.

M. Bankevičia sugrąžino 
paskolų.

Nutarta jų padėtį į paskolos 
ir namų statymo bendrovę 
'(spulkų).

Bankevičia pranešė, kad

PAUL M. AB0MAIHS
ADVOKATAS

Ofisas Vldurrrtlestyje 
nftoom 244M

ONE NORTH LA SALLE BLDG.
ONE NCMfCRH LA 8ALLE AT. 

(Cor. L* Baile and Madison Sta.) 
Ofiso TdL STATE $704; *412

j. p. lararcs
Lietuvos Advokatas

ATNEŠK IR ATSWK,-GAJUS 1

20 NVIOŠ. NUOLAIDOS
•<’-ž .atncAntaiis ir atsiimamus pundiilius \VF,T WASH Panedėlials ir 
'VtarrttHkais 25 Mvaral *1.02, Kiekvienas svaras viršaus 4c.

Hci-edaiMs ir Ketvergai.*> 20 svarų — 82c., kiekvienas svaras viršaus 
4c.

Pėbtyėloj 15 svarų — 62c., kiekvienas skaras viršaus 4c.

HVWRO PaucdoiiaLs 4r Tkarninkais 25 svarai — *1.58, Scrcdoj, Ket
verge ir JPčtnyėiutJ 20 Švažų — *1J22.

BOUOH Xffil¥ 15 svarų — <1.30.i« WET WA» LAWDRY M,
1247—(9 Soilfli Cicero Avetiue

TBLMFON.U: CICHMO «05«, E VU^OAIAį S626. 'FORESfT 417

SįSHKAS P ATARMAS « PAmiiMAS
VnmBE JIMRŲ REIKALUOSE

WAMS RRDUy SALINĖJE
AB X. 107 St. Kampro Atiehign Avenue

Telefonas Puliman 5990
Real Estate, In&UT«ncę, Spulka, Paskola, įvairūs 

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

Tyma, Aiškios, Sveikos
GRASIOS AKYS

Yra .didelis tartas
Murina valo. Švelnina .gaivina 
be .pavojaus. Jus ją pamėgsit* 
Knyga •‘Dye Care” arba ««ya 
Beautf" «qK pareikalavimo.

■■■■■

Sis naujas iBrunnwick Radio 
vertos $158, dabar ųž $89.60 
*175 Kennedy Kombinacijos ra
dio su Gramafonų .... $85.00 
$200 Knights Kombinacijos ra
dio su Gramafonų . , ......... $98.00
*175 Columbia Kombinacijos ra
dio su Gramafonų .... $90.00 
*250 R. C. A. Radiola
30-A ... ....................................

|129 Majestic Radio 

*160 >RCA Radiola 18 
*150 RCA Radiola 17 
$100 Buckingh, Radio 
$95 Atw. Kent Radio 

$80 Cub Radio 
$85 Steinite Radio 
$75 Freshman Rudio 
$70 C.rosley Radio

$75.00 
$70.00 
$65.00 
tfe.OO 
$50.00 
$45.00 
$39.50 
$27.50 
$25.00 
$20.00

Visi setai yra dėl vartojimo su 
elektra. Pilnai gvarantuoti teikti

užganėdinimą, arba pinigai 
grąžinami.

'Lengvus išmokėjimai sutei
kiami visiems ir nerokuoja- 
ma jokie ekstra mokesčiai.

Gera nuolaida už senus 
radio į mainus ant naujų.

Krautuvės atviros Antradie
nio, Ketvirtadienio ir 
Šeštadienio vakarais

Kurie greičiaus atsilankys, 
gaus geresnį pashinkimų 

Todėl pasl:ubėkit!

PEOPLES
Furniture Co.
2536-40 W. 63rd St.

Hemlock 84(f) i

4177-83 Archer Avė.
Lafayette 3171

Uti 2 vdl. kortuose — -nuo 3 Iki ■» 
Subatomis nuo 9 Iki 9

52 East 107th Street
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950—namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutartj

127 N. Dearbom Street
’Ketvergats Ttfisai atdaryti.

v
Tolephone Dearborn 0057

f. W. CTERNADCKA?
ADVOKATAS 

160 Nor.tli La Šalie Street 
ROOM 1.431

Nuo 0.'30 iki 5 vai. vak.

Local Office: 1900 B. TOMO** AVĖ. 
Teū. Roosevett 8710 

Vai., nuo 6 iki 9 vai. vak. 
(Išskiriant Seredas)

A. A
ADVOKATAS

11 South La. Šalie Street 
Room 1702. Tel. Randolph 0881

Valandos nuo 9 ryto .iki 6 vai. vak. 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 0562 

Valandos — 7 Iki # vakare 
Utarn., Ketv. 'Ir Sukatos vakare

C. y. CHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas 2281 Hnd Btreet
x Telefonas Canal 2552 
Trečiadieniais ir Penktadieniais

/akarals namie pagal sutartj.
6593 So. Oonpbell Avenne

Telefonas Republic 4499

A A. SU«1S
ADVOKATAS

Ofisas vldurmiestyjc 
Room 1,602

CHICAOO TEMPLE BUDO.
77 ’West Woshington Ht.

Cor. AVažhington and Ctark Sts.
Ofiso T41. Central 2978 

Namų Tel. l/yde Park 3395

by nrrrHiTT ANO RVNN-h l.oolu As Thou|h Poor $ull h tn (or a "^kinnini,’* If Hc Winlt to Be Hiadsome!



Ketvirtadienis, Bal. t G, 1931 5

BALSAI DEL PEOPLES FURNITURE CO. IR “DRAUGO” 
RADIO KONCERTŲ.

ti įniunB savo katalogų. Mes, 
gal, kada atvažiuosim pasižiū
rėti ko pirkti.

J. D. K.

Gerbiamieji!
Šiuomi pranešu, kad mes 

klausėmės jiisų programo. 
Programas mums buvo neaiš
kiai girdėt kaip vyrai daina
vo, taipgi ir merginos ar mo
ters solo. Bet merginų duetai 
tai labai -aiškiai girdėjosi. 
Klausydamas net pats pradė
jau dainuoti.

Kitas, kuris mums labai pa
tiko, tai “Draugo” prof. 
Kampininkas. Iš jo “patari
mų” turėjom daug juoko.

Norėtume per radio išgirs
ti 5 ir G dalį lietuviškos ve.se- 
lės.

-Joe Darran,
Springfield, 111.

Mes, tamstų radio progra
mų klausytojai širdingai dė
kojam uŠJ gražius prograinus, 
kuriuos girdim iš stoties WB 
BM.

J. ir O. Kuršinskai.
Chicago, III.

P. S. prašom tamstų atsiųs

Norime padėkoti už progra
mų kurių pirmų kartų išgir
dom per radio. Labai mums 
linksma, kad lietuviai taip 
gražiai gyvuoja. Mūsų kolo
nijoj labai maža yra lietuvių, 
dėlto neapsakomai smagu yra 
išgirsti lietuviškų dainų. Tūk
stantį kartų ačiū programų 
leidėjams.

A. Sarakaitienė,
Lima, Oliio.

DRAUGAS

DAKTARAI:

JOSEFINA TAMKAITĖ
mirė bal. 15, 1931 m. 4 vai. 
ryt. 2 7 metų amžiaus, A, a. 
Josefir.a gimė spalio 2, 1903
m. Chicago, III.

Paliko dideliame nuliudimc 
motinų. Mikaliną po tėvais .Kar- 
čauskaitę, potėvj Povilų Nikro- 
šių, 5 seseris Oną Staustin, Ju

lijonų Janušauskienę, Veronikų, 
Elenų ir Rozaliją, švogerį Jo
ną, 2 i .rolių Pranciškų ir Jo
nų ir giminės.

Kūnas pašarvotas 1337 So. 
48 Ct. Cicero, III. latidoluvės 
įvyks subatoj, bal. 18. Iš namų 
8 vai. bus atlydėta į 3v. An
tano par. bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta į Šv Kazimiera kapines.

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

Nuliūdę:
Motina, Potėvfcs, Seserys, 
švogcrls, Broliai Ir Giminės

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Telr Yards 17 41

' A A
KAROLIS ŠEŠTOKAS

mirė tunelio nelaimėje bal. 13 
d. 1931 m. 10 vai. vak. 32 me
tų amžiaus. Kilo iš Ukmergės 
Apskr., Vidiškių Parap. ir m. 
Amerikoje išgyveno 10 metų.

Paliko dideliame nubudime 
brolį Kazimierų, seserį Vero
nikų, 2 švogeriu Jonų Usoris 
iš Detroit, Mich. ir Ignacų Lin
kevičius ir gimines, o Lietu
voj moterį Kotrinų, sūnų Na
poleonų, motinų Julijonų, bro
lius ir seseris.

Kūnas pašarvotas Eudeikio 
koplyčioj 4605 So. Hermitage 
avė. Laidotuvės įvyks pėtny- 
čioj bal. 17. Iš koplyčios 8 vai. 
bus atlydėtas į šv Kryžiaus 
par. bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų. I’o pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvė'.e.

Nubudę;
Brolis, Sesuo, Š,voveriui ir 

Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis. Tel. Yards 1741.

.t

AIA
DOMINIKAS STANKUS
Mirė balandžio 14 d., 1931 m., 
11:30 vai. ryto, sulaukęs pus
amžio. Kilo iš Telšių apskr., 
Laukuvos parap. Amerikoje iš
gyvena 37 metus.

I’aliko dideliame nuliudime 
moterį Pranciškų po tėvais Bal- 
naičikę, 2 sunu Jonų ir Juoza
pų, marčias Marijonų ir Pran
ciškų, 3 dukteris Julijonų Pu- 
kelienę, Bronislavų Armalienę, 
Onų Kanapeckienę, žentus Ju
rgį, Antanų ir Stanislovų: 7 a- 
nukus ir gimines, o Lietuvoj 
seserį Paulinų.

Kūnas pašarvotas 2817 W. 
64th st. Laidotuvės įvyks Su- 
batoj, balandžio 18 d., iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas į šv. 
Jurgio parap. bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų .Po pamaldų bus 
nulydėtas į šy. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiami': visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę: Moteris. Sunai, Ma
rčios, Žentai, Anūkai ir giminės 

laidotuvėms patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika. Telefo
nas Yards 1138.

Sloan’s
Liniment

....................... i
' ---- J Į

uis tų dainų puikiai dainuoju.. 
Tos dainos per radio la nie-j 
kas nedainavo. Ponas Sabonis 
mums labai patinka, nes aiš
kiai žodžius taria.

Širdingai dėkojantis ir lau
kiantis. I

Westvilietis. 
Westviile, III.

MIRĖ KOTRINA ŠIDLAUS
KAITĖ.

Mes, Westviliės gyventojai, 
labai esame dėkingi už pro- 
gramus, duodamus per radio 
kiekvienų sekmadienį. Tenka 
išgirsti gražių dainų. Bet mes 
norėtumėm, kad p. Kastas
Sabonis vėl dainuotų per ra- Siandie Kazimiero kapi. 
dio. Š| sykį prašome, kad jis nės(J Budėjui pataraa„ 
padainuotų “Užmiršai tėvų palaidota a. a. Kotrina 
kapus“. Žinome, kad p. Sabo lSidlauskait5) gyv. 4538 Ho

:nore st. Septyni metai buvo 
• įniręs jos tėvas palikdamas 
i moterį su 5 vaikais, a. a. Ko- 
' trina mirė po sunkios ligos.

t

A A
JONAS LITVINAS

mirė tunelio nelaimėje, bal. 13 
d. 1931 in. 10 vai. vak. 49 me
tų amžiaus. Kilo iš Tauragės 
Apskr. ir m. Amerikoje išgyve
no 18 metų.

Paliko dideliame nubudimo 
ū 2. sunu Jonų ir Antanų, 2 bro- 
Sliu Antanų ir Steponų, pus'o r>- 
■ bus, pusseseres Ir giminėj, o 
wLietuvoj moterį Adolfiną, mo

tinų Anelę, 3 brolius, 3 sese
ris ir gimines.

Kūnas pašarvotas Eudeikio 
koplyčioj 4605 So. He.rmltage 
Avė. Laidotuvės įvyks pėtny- 
čioj, balandžio 17. Iš koplyčios 
8 vai. bus atlydėtas į šv. Kry
žiaus par .bažnyčių, kurioj į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. I’o pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstumus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę:
Hunai, Broliai, Pusbroliai, 

Pusseserės ir Giminės.
laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Tel. Yards 1741

MARTYNAS
STAKĖNAS

Mirė balandžio 13 d., 1931 m., 
10 vai. ryto, sulaukęs pusam
žio. Kilo iš Panevėžio apskr., 
Vaduokbų parap., Gelažių kai
mo. Amerikoje išgyveno 30 m.

Paliko dideliame nubudime 
du sunu: Bronislavų ir Stanis
lovų, dukterį Onų, brolį Anta
nų, žentų Povilų Levickų, bro
lienę Anelę, pusbrolį Jonų Sta- 
kėnų, o Lietuvoj dvi seseris 
Marijonų ir Uršulę ir švogerį 
Juozapų Baltuškų ir kitas gi
mines.

Kūnas pašarvotas 2301 So. 
Leavitt st. Laidotuvės įvyks pė- 
tnyčioj, balandžio 17 d., iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas į Auš
ros Vartų parap. bažnyčių, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielų. Po papialdų 
bus nulydėtas į Šv K.azimiero
kapines; ----- ----- .

*" NuoSTrcTfTal kvIečtaTrte 'visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tartms-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nūlludę: Sunai, Duktė, Bro
lis, Žentas, Brolienė ir giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius Butkus & Co. Telefonas 
Canal 3161.

DIRBO VISĄ NAKTĮ.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

t* ifc "

v

8. ■.

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

J. F. EUDEIKIS Si CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas
4605>07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Tel. Canal 67 84

DR. A. RAGAUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Gydo staigias ir chroniškas ligas
vyrų. moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų Iki 8 vai. vakaro. 

Nedėllomle Ir seredomla tik 
Ūkai no susi tarus

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

CHICAGO

»
Tel. Dearborn 1883

DR. BENJ. W. MACH,
DENTISTAS

Suite 1920 The Plttsfleld Bldg.

55 E. WASHINGTON ST.

Tel. Prospect 1157

DR. JOHN N. THORPE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1637 AVEST 51 STREET
Vai.: 3-4; 7-8 vai. vak. Ned. 11-12 d

Telefonas GrovehiU S262 I fin I I |Z flU/ i DCIf10
nD A P DAVAIKIfAQ i J"
Uni Ai Ui nAKAUoKAo gydytojas ir chirurgas 

Ofisas 2403 W.63 Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai.— 
4 Ir 6:30 Iki 8 vai. vakare. 

Seredomla nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedšliomis pagal sutartį.

Ofiso TeL Vlctory 6893 

Reeldencljos Tel. Drezel 3191

DR. A. A, ROTH
I

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų Ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street 

VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak. 

Nedėliomis Ir šventadieniais 10-13

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL’IS
Res. Phono 

Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

1

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Patarnaujant grab. Mažeikai 
laidotuvės įvyks šeštadieny.

Rap.

SUSIRGO.

Kertė So. West“rn Avenue 
Tel. Prospect 1028

Rezidencija 2259 So. Leavitt St t 
Tel. Canal 2830

Valandos 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v. 
Nedėlioj pagal susitarimų

Tel. Lafayette 6798

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

Office: 4459 S. California Avė.
NsdCllcje pagal sutartį.

Ofiso Boulevard 5913
Res. Kenwood 5107

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po

pietų ir 6 Iki 8 vai. vakare 
Res. 3201 S. WALLA.CE STREET

OFISAI:
T . • nv ! 4901 ~ 14 st 9994 Washington
Lietuvis Gydytojas ir Clii-! 10-12. 2-4. 7-9 12-2. 4-6. bivcl

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boblevard 7820. Na
mai: 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PL 

Į Tel. Cicreo 9888
Nedėliomis 
Sual tarua

Eudeikio ambulansas buvo 
(vienas iš pirmutinių pribūti į 
tunelio nelaimę prie 22 g-vės 
j r Laflin g-vės. Ambulansas 
■pžiojo pritroškusius žmones Į 
artimiausių ligoninę ir tuomi 
daugelio gyvybes išgelbėjo. 
Eudeikio ambulansas darbavo 
si per kiaurų naktį.

Tel. Hemlock 8700

Rez. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6156 South Kedzie 
Rez. 6622 S. Wihpple 

2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Ofiso Tel. Virglnla 0036
Rezidencijos: Van Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
Namų ofisas 3413 Franklin Blvd. 

Vai.: nuo 8:30 iki 9:30 vak.

STAIGA MIRĖ.
t -

M arti uetiepa rkietis Doni.'
Stankus pereitų an.tradienį 
darbavosi Bridgeporte prie»krautuvę po nuin. 3338 So. 
savo namo, kurs randasi šalę Į Auburn Avė. 
seserį} Kazimieriečių namo? pOnia a. Niedvarienė yra

Bridgeport. — Ponų Nied
varų susirgo vyresnioji dūk- Val
relė Stela. Balandžio 13 d. siaiiif»«au« u n
nuveržta į Šv. Kryžiaus ligo- A. L. ŪAVIŪŪNIS, M. D,| ūR. S. BIEZIS
mnę ir padaryta apendiko 
operacija.

P. J. Niedvaris yra plačiai 
žinomas Bridgeporto biznie
rius, užlaiko valgomų daiktų

4910 SO. MICHIGAN AVENUE 
Tel. Kenwood 5107 

Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryto:

Nuo 6 iki 8 valandai vakare 
Apart šventadienio ir ketvirtadienio

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Staiga apalpo ir vietoj mirė.

GRABORIAI:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

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

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3288 S. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4088

S. D. LAGHAVICH
LIETUVIS- GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

SKYRIUS
1439 S. 49 Court, Cicero, UI.

Tel. Cicero 5927

Moterų Sųjungas 1 kuopos 
pirmininkė ir kitų draugijų 
veikli darbuotoja. Linkini jų 
dukrelei kogreičiausia pas
veikti.

Sųjungietč.

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

Ofiso Tel. Vlctory 8687
Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2874

DR. J. P. POŠKA
OF. 3133 fa. HALSTED STRETT 
REZ. 6504 S. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 9-12 rytais; 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vai.: 3-6 po plet. Utarn. Ir S ubą t. 
8-8 vak. šventadieniais pagal sutartį

Ofisas 3201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222 

Rezidencija: 6640 So. Maplewood
Avenue Tel Republio 7888 

Valandos 1 — 8 & 7 — 8 vai. vak. 
Nedėllej: 10 — 12 ryto.

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

DENTISTA1 1821 SOUTH HALSTED 8T.

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Virš Marshall Drug Store 

Arti 47th Street

Rezidencija 6600 So. Artesian Are 
Valandos 11 ryto Iki S po plotų 

• Iki 8:80 vakare
1

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Muųų patarnavimas 
visuomet sųžinlngas ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIU8 

O f t ■ a a 

4603 So. Marshfield Avenue 
Tol. Boulevard 9277

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Dalelė graži koplyčia dykai .

71B WBST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7181

BUTKUS
UMDBRTAKINO CO.

F. B. Hadlsy Lla. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREFT
Canal 8161 ‘

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE

Chicago, III.

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

TIDUA8

1660 West 46th St
Kampos 46th Ir Paulina 8ta 

Tai. Boulevard 8208 - 1411

Nuliūdima valandoje kreipkitės 
prie manęs. patarnausiu simpatiš
kai. mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia Sol šarmanų 
dykai.

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmau Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
Chicago, UI.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimų kuriat 
esti priežastim galvos skaudėjimu, 
svaigimo, aklų aptemimo, nsrvuotu- 
mo, skaudamų aklų karštį. Nulmu 
cataractua Atitaisau trumpų rogya- 
tę Ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius vlsuoaa 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mažiau
sias klaidas.

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 12 
po pietų.

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

TeL Tardė 1829

DR. G. SERNER
LtSTUVU AKIŲ BPBOIAUflTAA

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė 
756 West 35th St. 
Kampai Halated St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 8—8
-••'-Nedėliomis: nno 10 iki 12.

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampos Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

SeredoJ pagal sutartį

Rez. Tel. Midway 6612

DR. R. G. CDPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue ir 24-tas Street 

Telef. Wllmette IBS arba 
Canal 1711 

Valandos: 2 iki 4 p. p. pęnodėllato
Ir Ketvertais vakare

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

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

pietų: 7—8:80 vakaro 
Nedėliomis 10 Iki 12

Telef. Midwaiy 2880

Tel. Cicero 1261

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Val.t kasdien nuo 19 v. ryto iki • 
vai. vakare

Nedėliomis pagal sutartį
4847 W. 14 ST. Cicero, UI.

Del susitarimo Tel. Cicero 49

DR. 6. L. MADGE
DENTISTAS 

Val.t 9 Iki 12, 2-4 Ir 4-9 v. ▼.
4930 W. 13 ST. CICERO, 1LL.

Del nedarbo kainos sumažintos
Auksinės erovn, .............................. |« 00
Porcoltno fllling ................................  2.00
Sidabro fllling ...................................... 2.00
Pleltos ................................   20.00
Brldgework dančiui ...................... 6.00

Gydytojas ir Chirurgai 
4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 2290

VALANDOS:-
Nuo 10 Iki 12 dienų
Nuo 2 Iki S po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nodėl. nuo 10 Iki 18 dleoų

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgai 

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

J
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C H I C A G O J E
WEST SIDE ŽINIOS. bėjo: A. Peldžius, kp. pirm., 

------------ L. Jusevičius, V. Butkienė, A.
X Parapijos daržas ir šąli- Danikauskienė ip kiti.

gatvis užsodintas aukštais me 
tižiais. Matantieji tokius dide
lius gražius medžius stebisi, 
kas ir kaip juos persodino!

Tikrai įdomu, ar šie di
džiuliai medžiai prigis?

X Panelės Švenčiausios Auš 
ros Vartų Altoriue Velykoms 
viena parapijietė pasirūpino 
paauksintį kryžių, ši gražų

Prie surengimo minėto va
karo daugiausiai pasidarbavo 
p. M. Mikšienė, V. Butkienė, 
J. Šiaulienė, A. Danikauskie
nė ir kiti.

Vincukas.

pardavimas, nupigintomis kai
nomis, radijų, pianų, forničių, 
refrigeratorių ir kitų dalykų. 
Kita irgi gera Budriko valan
da būna ketvergo vakarais 
nuo 7 iki 8 vai. iš senosios 
stoties WHFC,

Senbernis,

PRANEŠIMAI

RADIO VALANDA.

Lietuvių radio programas 
. darbų sekdama antroji rūpi- pereitam sekmadienyj iš sto- 
nasi paauksinti visus kryžius ties WCFL buvo geras ir į- 
kituose keturiuose mūsų baž- vairus Vaidylų vyrų chorą.-'', 
nyčios altoriuose. Tikrai kil- p. Saulio vedamas, pasirodė, 
nūs tai darbas. Aušros Vartų kaip visados gerai. Solistas 
sidabrinio jubiliejaus metais baritonas S. Rimkus irgi nuo 
reikalinga būtų, kad viskas jų neatsiliko ir gerai daina- 
atsinaujintų: kryžiai, altoriai, vo, o orchestra su vargonais; 
stacijos ir visa bažnyčia. giežė mūsų linksmas liaudies? 

X Ateinančioje 40 iškilmė-j melodijas.
je sulig mūsų klebono pagar
sinimo, pamokslus Aušros Var 
tuose sakys šie kunigai: J. 
Navickas, A. Bublis, V. Kuli
kauskas, J. aičiunas, p. Ga- 
si linas, J. Mačiulionis ir J. 
Paškauskas.

X Šiandienų senai nesvei
kuojantis Bonifacas Astraus
kas užsiprašė B. Kazcnauskų- 
pas jį farmose atsilankyti su j 
Dvasios Vadovu tikslu šv. Iš
pažintį Velykinę atlikti.

X Balandžio 12 d. Aušros 
Vartų parap. svet. įvyko va
karas, kurį rengė S. L. R. K. 
A. 100 kp. Buvo perstatymas 
“Mažas kryželis, bet sunkus”. 
Dalyvavo šie asmenys: J. Za
latorius, A. Mikšaitė, A. Pauk 
štiš, L. Zelnis, J. Baliauskas, 
K. Zelnis, L. Jusevičius, A. 
Radzevičius, J. Kulbis, K. Ra
dzevičiūtė, J. Buzinauskienė, 
JuozasZalatoris, J. Zalatoris, 
K. Belužis. Visi artistai gerai 
savo roles atliko. Prie to bu-j 
vo du ubagu, kurie atliko — 
dialogų. Čia dalyvavo V. But
kienė ir p. Rokas. Marytė Bi- 
tinaitė padeklamavo.

Susirinkusius į minėtų va
karų su S. L. R. K. A. orga
nizacija supažindino kun. M. 
Urbonavičius ir V. Petraus
kas.

Pasibaigus vaidinimui, lo
šėjams buvo parengta vaka
rienė. Per vakarienę pasakyta 
graižau kalbų. Tarp kitų kal-

KELIONĖ PO EUROPĄ.

Šimtai lietuvių šiemet vyks 
aplankyti Lietuvų. Keliautojai 
visu keliu pamatys nematytų 
dalykų, įgys naujų įspūdžių, 
Tas viskas yra labai indomu 
ir malonu.

Keliautojai kartais savo 
įspūdžius aprašo laikraščiuose 
ar knygose.

Taip yra padaręs " gerb. 
kun. P. Vaitukaitis, plačiai 
žinomas veikėjas, Nekalto Pra 
sidėjimo Panelės Šv. par. vi
karas. Jo knyga vadinasi “Ke 
lionė po Europų ir Įspūdžiai’. 
Knyga papuošta paveikslais 
ir indomiai parašyta. Kaina 
.f 1,50. Galima gauti pas gerb. 
autorių, “Draugo” knygyne, 
arba per “Draugo” vajaus 
kontestininkus.
Knyga ypatingai indomi bus 

vykstantiems j Lietuvų, o 
taipgi gera yra ir visiems ki
tiems.

Kaip buvo pranešta, dabar 
Budriko krautuvėje, 3417 S. 
Halsted st. eina didelis iš-

542
545
556
559
560

Meškiui P. Kaziui 
Okrui Jonui 
Meškauskui Juozapui 
Sataliui Jos.
Sargoliai B.

NUOŠIRDŲ A6IŲ.

Tariu Chicagos Lietuvių 
Moterų Kliubo pirm. p-niai 
Stankūnienei ir P. Pivarinnie- 
nei ir visoms kitoms už Velv-

Dievo Apveizdos Parap. — kų “beskę”,, kurių gavau 
prieš šventes ir turėjau linksLabd. Sųj. 4 kuopos svarbus 

mėnesinis susirinkimas įvyks 
bal. 19 d., 2 vai. po pietų, mo
kyklos kambary. Kviečiame 

jnarius-es skaitlingai ateiti ir 
[atsivesti naujų narių prirašy
mui.

Šį kartų ypač kviečiame jau 
nimų skaitlingai ateiti į susi
rinkimų. Valdyba.

LAIŠKAI PAŠTE

501 Bagdusankai A. P. 
506 Bieleckui B.
521 Ginotaitei B.
529 Jomontui Antanui

KĄ JŪSŲ SKRYBĖLĖ PASAKO APIE JUS?
Ištikrųjų skrybėlė dailina arba gadina moters išvaizdų. 
Niekas geriau neįrodo moters asmenybę, gražumų ir grakš
tumų, kaip jos skrybėlė. Išsirink sau skrybėlę Fenzau’s 
skrybėlių krautuvėj.

2-RAS FLORAS 
VAIKŲ, MERGINŲ 

IR MOTERŲ
$1.00 iki $1.88

3
DIDELI STORAI 

VIENAME

VIENA KAINA 
VISIEMS

$3.95
$3.50

$2.95
1646 — 48 WEST 47 STREET

“Didžiausi Skrybelninkai Chicagoj”

CHAS. PETRASEK

Chicago Motor Clob
6148 W. 22 st. Cicero

Telefonas CICERO 118

DIDIS PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
Dalykai reikalingi namuose ir namų aptaisvmui. Dabar 
kainos žemos. Geras penias nuo $1.45 gal. ir aukščiau.

Ir kitų dalykų kainos yra taippat mažos, kaip va bru- 
šiai, spondžiai ir tt. 5% nuolaidos cash perkant.

A. J. LUTKUS
1421 So. 49 Court Cicero, III. Tel. Cicero 2725 R

IGNACAS GVALDĄS
Mirė nelaimingu mtrčia, balandžio 14 d.. 1931 m., sulaukęs 

35 metų amžiaus, gimęs Telšių apskr., Rietavo parap.. Užupių 
k. Amerikoj Išgyveno 17 metų. Paliko dideliame nubudime moterĮ 
Ailee, 2 brolius — Kazimierų Ir Dominiką ir brolienę Justinų 
Gvaldus ir gimines Amerikoj. Lietuvoje motinų Teodorų, 8 sese
ris — Julijonų, Barborą Ir Oną Ir švogerlus Ir gimines. Kūnas 
pašarvotas randasi 3631 So. Union Avė. laidotuvės {vyks šeštadie
ny, balandžio 18 d., 10 vai. Iš ryto Iš namų J šv. Jurgio parap. 
bažnyčių, o iš ten bus nulydėtas J šv. Kazimiero kapines. Visi a. 
a. Ignaco Gvaldos giminės, draugai Ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laMotuvėse Ir sutelkti paskutini patarnavimų 
ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame. Moteris, Broliai, Brolienė Ir Giminės, 
laidotuvėse patarnauja grabortus A. Masalskis, Tel. Boule

vard 4139.

PASARGA, šv. Mišios už a. a. Ignaco Gvaldo sielų {vyks šv. 
Jurgio bažnyčioj penktadieny, balandžio 17 d. 7 vai. ryto, o lai
dotuvės šeštadieny, 10 vai. ryte bus atlydėtas | bažnyčių pakra- 
pljltnul per tai, kad bažnyčia užimta kitoms laidotuvėms.

vaikelių. Taipgi mane nieką- Į tik vandens kelių rajonas pa-
da neužmiršta sušelpti, atjaus
damos maaio vargingų gyve
nimų. Dar kartų labai ačiū.

P. Ališanskienė.

BEDARBIŲ KAUNE NĖRA

Pereitų mėnesį Kauno da
rbo biržoj buvo užsiregistra
vę 348 bedarbiai: 89 vyrai ir 
259 moterys. Tų patį mėnesį
buvo pareikalauti darbams 

nas Velykas su savo tureliu '216 vyrų ir 335 moterys. Vien

Phone Victory 6576

UNIVERSAL SHOE STORE
Tomorrow’s Styles Today 

Shoes for Everybody
3265 So. Halsted Street

AUTOMOBILIAI

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAI6E
KAINA $845.00 F. O. B.

Jei tranai pirkti karų, pirmiausiai
ateik pas mus ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius už žemų kainų.

Taipgi turime {vairių (vai raustų 
vartotų karų už labai mažų kainų.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: Vainoras. J. Laakys 
Telefonas Lafayette 6666
3962 Archer Avenue

R. ANDRELIUNAS
(Marąuette Jeweiry & 

Radio)
Užlaikau visokių 

auksinių ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio. pianų rolių, 
rekordų ir L t 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago
Telefonas HEMLOCK 8380

PRANEŠIMAS
B & M

A. J. BERŽINSKIS ir

C A F E

reikalavo apie 300 darbinin-

I S R E N D A V IMU I

Rendon 5 karnb. štymo UI, per vi
są flatų, saulės pa rl ar lūs. (55. Yja 
Kur. 3147 Franklin Blvd.

ANT RENDOS.
Vienas kainbarls vaikinui ar mer

ginai arba vedusiai porai. Elektros 
Šviesa, ant antrų lubų.

Atsišaukite vakarais po 6 vai.: 
«H2« S. TAI,MAN AVĖ.

Chicago, III.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

NAMINIAI RAKANDAI 
PARDAVIMUI

Turi būt parduoti tuojau keturių 
kambarių aukštos rųšies rakandai, 
kauras, elektrinis radio. lempos Ir 
kitkas. Viskas pigiai, jei ateisite grot 
tai. Bus galima visus daiktus par
duoti ir atskirai. Apleidžiame miestų.

3040 West 62 Gat.
Rakandai vartoti tik du mėnesiu. 

Privatlškas namas, gražus parlorlaus 
setas už $85 vertas $300. Orienta- 
IIškas 9x12 Wilton kauras $20, Pil
nas .riešuto medžio miegamosios se
tas $75, vertas $250. Stalliškas riešu
to medžio valgomosios setas $6 5 
vertas $200. Coxwell krėslas Ir Otto- 
man $25, vertas $95, Candelabra 
lempa $6, elektros radio, paveikslai, 
stalas, indai Ir tt. l-mas apt. 8228 
Maryland avė., 1 blokas | rytus nuo 
Cottage Grove avė., Stewart 1875.

> Bučernė, nauji flkščierial. Refrlg. 
Pigiai. Cash ar išmok. TurCm kitų 
biznį. 2741 So. Harlem avė.

Plumblng fk Heating Supply —
A. N. MASULIS lolselio ir smulkm. hardware Ir ma-

5200 SO. VVESTERN AVĖ. 
Tel. Republic 4544

liavų biznis. Pigiai. Reik $3,000. 
,4 344 W. North Avė.

Bučernė ir grocernė, pigiai, gera 
[vieta, pusė {nešti, lengvus išmokėji
mai. 5405 So. Maplewood avė.

kų prie upių krantų stiprini 
mo darbų. “M. R,”

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo. Sau
kit

GREF.N VALI.EY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

WILLYS KNIGHT 
■ WILLYS 6 IR 8

Taipgi didelis pasirinkimas vartotų 
karų už labai mažų kainų. Norėdami 
pirkt pigiai gerų karų kreipkitės { 
mus. Taisymo skyrių veda gerai pa
tyręs mekanikas J. MENZOR.

White Sox Motor Sales
j A. Jankaitis, J. Bagdonas, pardavėjai 

S. 1 RumchaksJ savininkas
610 WBST 35 STREET

Tel. T»g<iį-06»9
------------------------------- —-------------------------

STUDEBAKER
FREE WHEELING

. Vlenlntėlė Studebaker Lietuvių 
Įstaiga Ulileagoj

Didelis pasirinkimas vartotų karų 
už žemiausias kert nas,

MIDLAND MOTOR SALES
4492 Archer Avė.chęr

yetteTel .Lafayette 7139 
A. Kasulis ir J. Zabukas, Sav.

E X T R A!
ŠILKAI! PIGIAI! ŠILKAI!
Dabar eina didelis išpardavimas!

Didžiausias pasirinkimas {vai
rios rųšies gražiausių šilkų, par
vežtų iš New Yorko pigiausiomis
kainomis.
LIETUVIŲ BERNARDO 

ŠILKŲ KRAUTUVĖJ 
11337 S. Michigan Avė.

( Roseland)
Tel. Pullman 6789 

Krautuvė atdara kas vakarų

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

fomičius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

PARSIDUODA grocernė ir 
bučernė. Biznis gerai išdirbtas 
per daugelį metų. Su namu at 
be namo. ’ ....
246 So. 13 Avė. Maywood, UI.

PARSIDUODA grocernė su 
namu ar be namo. Biznis eina 
gerai. Namaš medinis, vienai 
šeimynai, yra beizmentas. Par
davimo priežastis — keliuos 
į kitų vietų.

4412 So. California Avenue
Priešais lietuvių bažnyčių.

REAL ESTATE

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se 

nns priima į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083
ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų 8tatymo Kontraktorius 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5524

M. YUSZKA 
Plnmbing & HeatingKaipo detuvla lietuviams patar

'įaustu kuogerlauala

4426 So. Western Avė. 
Tel. Lafayette 8227

J. H. RIGZKUS
4357 S. MAPLEW00D AVĖ. 

TeL Lafayette 7545
Pbnne Vlrglnla 2064

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
4556 S. ROCKWELL ST.

Geros išdirbystės pilnai už
tikrintos maliavos.

Kainos numažintos 
Wall blot maliava .... $2.40 
Aliejinė maliava $2.10
Aliejinė maliava .........  $3.00
Aliejinė maliava ......... $3.65
Kopėčios 6 pėdų ...... $1.30

Mod. 5 kamb. plytų bung. k. v. B. 
gar. $7,750, 6110 No. Auatln avė. 
1 bl. j Elston, busas, strytk.

relef Republic 6396

D. GRICIUS
GENE RA LIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip lt

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

6 kamb. med. namas, k. v. š. 2 ka
rų gar., g-vė išmokėta, arti I. C. 
transp. 30 mln. J loop $4,600. Sav. 
9034 Burley avė. So. Chicago 5592

Namas Ir lotas, 5-6 kamb., reik 
cash. Reik parduot šių savaitę. $2,- 
200. 157 Swan St. Tel. Van Buren 
6398 po 5 vai. vak.

7 kamb. rez. 4 miegk., oil BU.. 2 
karų gar. už $11,500, 1-mo margi- 
čio $6,500. 1120 No. Lorel avė.

JOHN PAKEL & GO.
Generalini Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367 

Res. Grovehill 1680

Pardavimui 5 kamb. fornlžluotas 
apt. 3 kamb. lšrenduotl pigiai. 641 
Oakdaie ava l-mas apt.

Renčlus 11,500 ak., pramatoma 
alleius ir gesas Wlnter Garden Dis- 
trlkte, Dlmmit County, Teitas. Žemė 
tinka orendžlams Ir kitokiom* vai
siams. 100% tnvestmentas už kainų.

Sav. Box 656 Houston, Texas
Pigiai, sav. aukuoja 4 flatų namų 

8052 So. Eiizabeth. Inelgų $2,8(0 m. 
Sav. 7951 So. Wood St. Radcllff 
2098.

Sav. turi parduot, didis bargenas 
So. SldėJ, arti 57xOreen, 2 flatų na
mas, lotas 40x125, 2 karų gar.,
Inelgų $140 mėn. $8,000, 71(1 So. 
Wood St, Radcllff 2008.

Pigiai gražus 2 fl. namas, (-», k. 
v. š„ ąžuolo trlmas, gar. gera transp. 
sav. l-mas augštls 3922 No. Montl- 
cello Avė.

Sopos Telef. 
Hemlock 2367

Namų Telef. 
Republic 5688

JOHN YERKES
Plumblng A Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Geras vasarnaknls prie Post *ž. ki
tos nuosavybės, Išdirbtos ūkės. 10,60# 
ak. nedirbamos Teisinga kaina. 
Ijinglade I,and Co. Antlgo, Wls

Pigiai nuo sav. naujas ( kamb. 
bung., prie <3 * Cicero avė. atotlš. 
Pigiausias pirkimas So. SldėJ. 7416 
So. Ashland ava., Stevvart 3(47.

Rendon ar pardavimui 20 ak., 
2 upės, J rytus nuo Bėnton Harbor. 
6 kamb. namas, 2 aukBČIų bar n A, 4 
ak. Javų, tik $36 per mėn. Kreipti# 
4109 No. Lowel lave. po 6 vai. vak. 
Sav. Alke.

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nusiunčiamo pinigus Lietu

von paštu i dvi savaites, tele
gramų { dvi ar tris dienas.

laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
Į Lietuvų.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome Įgaliojimus ir visus 

legališkus dokvšmentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paskolas pirmų ir 
antrų morgičių.

Apdraudžlame nui> ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Raudokitės musų ilgų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, III.
Tel. Yards 4669

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad vesdamas visus reikalus pei

S. L FABIAN & CO.
809 West 35th Street

CHICAGO
TEL. BODU. (MII ARBA 0774 
Visados sutaupysi daug Išlaidų

Perkam Mortgečlus Ir Bonus 
Skolinant pinigus ant Namų 
Parduodam, Išmalnom Ir Inšlurt 

aam visokį turtų.
Padarom davemastes Ir Pirkime 
bei PaMavtmo NotarlaliSkus raštus 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
Yra pamatu musų Pasekminguino 
MES GVARANTUOJAM 8AVO 

ATI .IRTĄ DARBĄ.

Skolinam Pinigus
Neimam komiso nuo $50 iki $800 
šis departmentas yra po valstijos 

priežiūra

Taipgi paskolos ant pirmų morgičių

J. NAMON FINANCE CO.
6755 S. WESTERN AVĖ.

Mes mokame
už Lietuvos Laisvės Pas
kolos Bonus brangiausia, 
negu visos kitos įstaigos 
Amerikoje. $80.00 už $100 
vertės Bonų ir $40 už $50 
vertės.

Norėdami parduoti at
sikreipkite ypatiškai ar
ba prisiųskite registruo
tame laiške. Tuoj gausi 
banko čekį.

Prirengiame dokumentus ke
liauninkam, parduodame laiva
kortes ant visų ekskursijų ren
giamų per Lietuvių Laivakor
čių Agentų Sąjungų.

Siunčiame pinigus Lietuvon.

John J. Zolp
4569 So. Paulina Street

CHICAGO, ILL.

KAM REIKALINGI 

PINIGAI?• .
Skolinu ant pirmų mortgn- 

čių; mažas komišinas, teisin
gas patarnavimas.

JUSTIN MAOKIEWICH

2342 South Leavitt Street 

Canal 1678 1679




