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IR VĖL PERVERSMAS “DRAUGO” 
KONTESTE

V. Stancikas Turi Pusę Milijono 
Balsy

JĮ VEJASI K. SRIUBIENĖ, R. MAZILIAUS
KIENĖ IR P. VARAKULIS

Mūsų talkininkai stipriai, visi savo atvaizdus yra pri- 
kovoja “už būvi.” V. Stanci- davę.
kas, buvęs trečioje vietoje, šia- Taigi, pažinkime šiuos mū- 
ndien vėl paėmė pirmą vietą, Kl} kontestininkus. 
padarydamas gana sensacingą
permainą kontestininkų tarpe.
Jisai jau turi PUSĘ MILI
JONO BALSŲ. Antrą vietą 
užima K. Sriubienė, trečią —
Maziliauskienė, o ketvirtoje 
laikosi P. Yarakulis.

Žemiau dedame keletos ko
ntestininkų atvaizdus ir jų už
pelnytus balsus. Gaila, kad ne

CHICAGOJE
PRAPUOLĖ KRAUTUVES

VEDĖJAS

ŽUVUSIŲ GAISRININKŲ 
LAIDOTUVES

KAS SUKELIA KARUS? 
TAI “BIZNIS”

KATALONI IA ATSKIRI 
RESPUBLIKA

Šiandie ir rytoj įvyksta tu
nelio gaisre žuvusių gaisrini
nkų laidotuvės. Šiandie laido
jama jų du su pamaldomis

DRAUGAS 
The most influential 
Lithuanian Daily in 

America.

3c A C 0 P Y METAI_vOL. XVI 
Telefonas: Roosevelt 7791

VINCAS STANCIKAS

1543 West 46tb Street, 
Chicago, III. 

turi 510,959 balsus.

K. SRIUBIENĖ

1315 So. 50th Avenue, 
Cicero, III. 

turi 480,202 balsus.

R. MAZILIAUSKIENĖ

3259 So. Union Avenue, 
Chicago, III. 

turi 475,377 lialsus.

DIDELES REFORMAS PLANUOJA 
ISPANIJOS REPUGLIKONAIPARYŽIUS, bal. 16. — Dar 

pirm karaliui apleisiant Ispa
niją Kataloni jos provincijoj į 

Sąjunga Siekti Tarptautinės : paskelbta respublika ir suda-l
Šv. Pijaus ir Aplankymo baž- Taikos) suvąžiavime sąjungos Į ryta krašto administracija, KATALONIJOS PROVINCIJA PASISKEL- 
nyčiose. j prezidentu išrinktas Columbia jnieko bendra neturinti su Ma-

Rytoj bus laidojama kitu du. Universiteto profesorius tarp-1 dildo republikonais.

NEW YORK, bal. 16. — 
“Catholic Association of In
ternational Peace” (Katalikų

BE ATSKIRA RESPUBLIKA
ir tųdviejų vienas iš Šv. Bre- 
ndano bažnvčios.

Majoras Cermak parėdė mi-1 
rusius atatinkamai pagerbti.

tautiniams santykiams Parker Katalonija visais laikais da- i 
rbavosi atsiskirti nuo Tspani-i 
jos. Dabar pasitaikė proga, j 

Madride reiškiama baimės,* 
kad Katalonija norės pasili
kti nepriklausoma.

Pramatomi Tauty Sąjungoje 
Nesutikimai

T. Moon.
Kansas City vyskupas T. 

M. Lillis pakviestas ir toles- 
niai pasilikti garbės preziden-

Association of Real Estate 
Taxpayers of Illinois Cook a-j< Naujas prezidentas Moon 
pskrities žmones ragina nemo-1 kalbėjo tema Senoji Diplo- 
kėti mokesčių už 1929 metus.
Nes mokesčiai peraukšti, ne 
teisingi.

matija ir Naujasis Pasaulis.” 
Pareiškė, joję šiandie besikei
čiančios pasauly sąlygos kelia 
maištą prieš senosios doleriu

BUVUSIS ISPANIJOS KA
RALIUS SU ŠEIMYNA 

PARYŽIUJE

ISPANIJOS REPUBLIKO- 

NU PLANAI

PRAMATOMI NESU
TIKIMAI

PARYŽIUS, bal. 16.

MADRIDAS, bal. 16. — Is
panijos respublikos laikina 
valdžia iškelia įvairioms val-

Del žuvusių žmonių kasa-Pr cenhl diplomatijos tvarką -šiandie ryte čia atvyko buvu- stybgje reformoms vykinti 
mam tunely keletai dienų ati-;*r nur°do, kad visokį užkaria- šioji Ispanijos karalienė su p]anus Kai-kurie sprendimai 
dėti'koronerio teismo vedami’v^ma^ yra nedori žygiai, gi | vaikais. Vakare iš Marseilles jau
tardymai.

Policija, ieško Carl Schwcer, 
1650 Aberdeen gat., Chicago 
Heiglits. Jis yra A. & P. krau-1 
tuvės vedėjas šalę šio mieste
lio. Aną dieną su krautuvės 
pinigais išvyko i banką ir; 
prapuolė.

Iš bausminio ūkio Vandalia, 
UI., pabėgo 6 kaliniai.

ROVVBOTTOM NU
BAUSTAS

EVANSVILLE, Ind., bal. 
i 16. — Buvusį kongreso atsto- 

Pirm poros mėnesių plėši- j vą i*š pirmojo Indiana distri- 
kai jį buvo pagrobę su pini- kto H. F. Rowbottom federa
gais. GaUtas pat įvyko ir šiuo- *****
kart. Bet jei jis būtų Kuosas, 
būtų grvžęs.

NEPAVYKO APIPLĖŠTI 
BANKĄ

Iffiis teismas pripažino kaltu

už papirkimų ėmimą ir nubau
dė vieneriais metais ir viena 
diena kalėjimu ir 2,000 dole
rių bauda.

Penki plėšikai užpuolė Ba-[ 
ker State l>anką, 5823 VV. Roo-!1 

sevelt road. Kada pasisakė;

VALSTYBĖS LĖŠOMIS 
KELIONE

BERLYNAS, bal. 17. — 
Del daromos Austrijos-Vokie
ti jos ekonominės sąjungos su
tarties T: Sąjungos tarybos 
suvažiavime, kaip praneša, 
gali kilti rimti nesutikimai ir

ekonominiu atžvilgi,, yra be atvyko bnvuaia karalius Alfo-, Tarp kita,ko panaikinamas pati Sąjunga gali susilaukti
stipraus pagrindo

“Diplomatai visados grąsi- 
no karu ten, kur jie negalėjo 
atsiekti “biznio” kitokiomis 
priemonėmis, šiandie jau taip 
nėra. Keičias pati diplomati. 
ja. Prieš ją kilai dorinė revo
liucija. ” .

SKAITLINGI KOREIIEČIŲ
ATSIVERTIMAI

nsass. Visa Šeimyna.'užima Vi. ko(Jek km
J _ • v* i Viįsą vieno viešbučio aukštą

URIBURU PASIDUODA 
RADIKALAMS

į įs
kėlė diktatorius Primo de Ri-
vera.

i Buvusis karalius traukia
mas atsakomybėn už nepasi-

negeistinojo persilaužimo. 
Vokietija tvirtina, kad T.

Sąjunga neturi teisės maišy
tis į jokius juridinius klausi
mus. Gi jos daroma su Aus-

17.

FALL RIVER8, Mass., bal. 
16. — Marvknoll Misijų Drau
gijos misionieriai Korėjoj ė- 
mė darbuotis 1922 metais. Ka- 

• da jie apėmė misiją, misijos 
Į plote 40 nuošimčių žmonių gy
veno per 20 mylių nuo kuni- i 
go namų. Šiandie per 20 mylių 
plote gyvena jau virš 65 nuo
šimčiai gyventojų. Imant ap

BUENOS AIRES, bal 
— Uribūru yra laikinasis re
voliucinis Argentinos prezide
ntas. Radikalų partija nese
nai laimėjo rinkimus Buenos 
ATres provincijoje. Tad ši par
tija ir pareikalavo, kad radi
kalai kabinete gautų vietų di
džiumą. Prezidentas pripaži
no šį reikalavimą.

sekusi kituomet karą Morokoj. trija ekonominė sąjunga yra
už diktatūrą ir už kelių maiš
tininkų sušaudymą.

Visiems tikėjimams skelbia
mos lygios teisės.

Paskelbta ąuuH&tija visie
ms politiniams kaliniams

juridinės rūšies reikalas ir ši 
klausimą gali spręsti tik tarp
tautinis teismas.

SHANGHAI, bal. 17. — 
Raudonųjų plėšikų gaujos Ša-

Užsimojama didelius žemės, ntun^° pnsiansalv išžudė 180 
plotus atimti iš didžiųjų žem- ^monių. 
valdžių ir tai visa pavesti va- —----
lstiečiams.

Naujas teisingumo ininisb - 
ris lankėsi pas Popiežiaus nu
ncijų ir pranešė, kad nauja 

BUKAREŠTAS, bal. 17. _ j valdžia gerbs Bažnyčią ir jos 
Nicholas Titulescu, buvusis Autoritetus, jei Bažnyčia ne- 

Britanijai, sudarė kliudys naujos tvarkos

NAUIAS RUMUNIJOS 
KABINETAS

VVASHINGTON, bal. 16. —

kas jie esą ir ko atėję, speci- Senato komitetas, kurs studi- .......... _____
į alinis bankos policmonas aki-1 •iuo<i,a sldahro atpiginu^ ir pre-1 iarnai, kas metai katalikvbėn Įatstovas 
mirko j paleido j juos keletą kybos santykius, vyks į Kini-J atvergiama žmonių jmimsterių kabinetą, j kur} į-

I §gvių. i ją sidabro reikalais. Jis iš- ‘ V,UA“ nartum
sprendė, kad ši kelionė turi 

Piktadariai atsišaudydami bflt at|ilita va|g(yb(ls ]i.5omia.
išliėgo laukan, suburbėjo į lan-, 
kiarną automobilių ir pabėgo.], 

Bankos kasininkui peršauta!, 
koja. Policmonas tvirtina, kad, 
du plėšiku pašovęs.

SUIMTA MOTERIŠKE IR 
DU JAUNUOLIU

Suimta Mrs. Sara Davis, 
40 m., ir ' du jaunu vyruku. 
Visi trys kaltinami plėšimuo
se. Mrs. Davis turi 16 metų 
dukterį.

PETRAS FABIJONATTIS

2320 \Vest 23 rd Place, 
Chicago, III. 

turi 356,292 balsus.

Paniški, kad buvusis k ira-

NAUJAS VYSKUPAS 
ŠIAURINEI KANADAI

.eina visos politinės partijos,jRuj, neišsižadėjo softto nei žo- 
, išėmus, taip vadinamą, liau- džiu, nei raštu. Jis tik pas; 
dies partiją, kuriai vadovau- šalino, kad' išvengti krau į,
ja gen. A. Averescu.

SUKILĖLIAI UŽĖMĖ N!- 
KARAGUOS UOSTĄ

PUERTO CABEZAS, Ni- 
karagua, bal. 16. — Gauta ži
nia, kad nikaraguečiai sukilė
liai užėmė Cape Gracias a Di- 
os, nedidį uostą pietuose nuo 
Hondūras pasienio.

MONTREAL, Ont., Kana
da. — Mirusio šiaurvaknrų 
Kanadoj apaštalinio vikaro 
vyskupo Grouard vieton pas
kirtas kitas vyskupas. Jis yra 
mousignoras J. Guy.

MIRĖ VERSALIO VYS
KUPAS

KASYKLA TEIKIA 
TURTUS

DENVER, Colo., bal. 16. - 
Garsi Smuggler kasykla, Tel- 
luride, pirm kelerių metų ]>a-

ipraliejimo. Artimoj ateity Ts- j 
panijoj įvyks parlamentan ri-; 
nkimai. Tada gyventojai aiš- j 
kiai pasisakys, ar jie nori mo- Į 
narchijos ar respublikos.

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Saulėta; maža tem
peratūroje atmaina.

MARTINĄ VARKALIENĖ

6315 So. Lincoln Street, 
Chicago, III. 

turi 223,451 balsus.

VVASHINGTON, bal. 16. — 
Vykstąs į Ameriką susirgo 

'rdnota pigiai kaipo nenaudin- Siamo karalius Prajadhipok.
Jis vyksta garlaiviu “Emp- 
ress of Japan” iš Japoni jos.

, ga. Šiandie iš jos semiami di- 
Įdeli turtai. Kiekviena iškasa- 

PARYŽIUS. — Balandžio' ma žemės tona turi savy 25,-
3 d. mirė Versalio vyskupas 
Ch. Gibbier, 81 metų.

000 dolerių vertės 
sidabro.

ir
Matyt, bus atšaukti kai-kuriuo- 
se miestuose jo iškilmingi pri
ėmimai.

J. MOTERAITISJ. J. AUKŠKALNIS

1354 Harrison Street, 
Gary, Ind., 

turi 151,808 balsus.

ST. STANULIS

6651 So. Talman Avenue, 
Chicago, III. 

turi 139,013 balsus.

1305 So. 51 Avenue, 
Cicero, III. 

turi 37,206 balsus.

K. MICKAITĖ

6924 So. Fairfield Avė. 
Chicago, III. 

turi 139/152 balsus.

K. KUČINSKAS

278 Pringle Street’ 
Kingston, Pa. 

turi 10,901 balsus.
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“DRAUGAS”

ISeinu kasdien, išskyrus sekmadienius 
PRENUMERATOS KAINA: Metams — 16 00, Pu

sei lietų — 13.50, Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam 
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams f7.00, Pusei Me
tų — *<•••. Kopija .62c.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų nerrų- 
Una. Jei neprašoma tai padaryti ir neprislundiama tam
tikslui pašto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11.•• iki 11:00 eaL 
kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

stybės yra didžiausia pasauly įstatymui 
dirbtuvė. “Congressional Record” paduoda, 
71-sios kongresas priėmęs 1,524 naujus įsta
tymus. Apskaičiuojama, kad Kongresas nuo 
1789 metų pravedė 50,000 bilių, jų dauguma 
taip vadinami “privatiniai biliai”, o apie

KUN. J, PAŠKAUSKO KALBA.
(Pasakyta per radio tai. 12 ha čia augusio jaupimo tarpe, 

d.) organizuodami jį |M> vyčių ir

Mes lietuviai Amerikoj tu- Eederacijos vėliava ir kitas

10,000 įstatymų, kuriuos kiekvienas pilietis I,.},ne susirūpinti palaikyme 
turi klausyti. Tai yra daug. Bet prie šių gautos gyvybės. Vienas treč- 
Kongreso įstatymų reikia pridėti atskirų !(|aiįs Lietuvos žmonių randasi 
valstybių įstatymus ir miestų valdybų pat- ,iįoje žalyje t. y. arti vieno mi-Į

organizacijas 
m

'auta gerai su-

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlshed Daily, Ezcept Sunday.
BUB8CRIPTION8: One Tear — 16.00. 81x Ifontks 

— ll.SO. Tbree Montbs — 11.00, One Montk — 71a. 
■nrope — One Tear — 17.00, 8iz Mouths — *4.00 
Copy — ,0Sc.

▲dvertising in “DRAUGAS” brings best resuita,
▲dvertising rates on applicatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

organizuota nežus. KAusinius 
iš kur imsime lėšų aukštes
nėms mokykloms pastatyti.'

vartymus. Beveik nieks šiandien nežino,' p jono gyventojų išsisklaidžiu-'l, ‘ pakanka < .

kiek viso įstatymų yra išleista šioje salyje. s u po platuj kraštų, po i- . . . . . . f j
ii- . - i. • s .i 1 ‘ ‘ znosime ir kiekvienoi betuviv’Apskaičiuojama, kad jų skaitline turi siekti vaįrįus miestus, sodžius ir pa- . ....... , ....

' . į kolonijoj turėsime skaitlingas i
vienius gyventojus. Mums ru- .... .• ' . rėmėjų kuopas. Švento Kazi
ui, kad mūsų broliai neistau-l . .....r . | miero seserys rėmėju turi ne-
tetų, kad naujos genkartės ne- . . , . , ., ... . 1T , , ...... . mažai, bet turėtu turėti daug

Įstatvmus lengviau via išleisti, negu užmirštu savo tėvu kalbos ir , . , . , . . .'. . _ . . , 'daugiau, negu kad turi, kad
Įgyvendinti. Daugumų iš jų nei nemėginta: jų papročiu. Kuomet- emigra- .. . .... ...... ° j. i i i . pajėgtų išpiešti savo kultūros
pritaikinti prie gyvenimo. eija tapo suvaržvta ir amen- . , . , . ,. .darbų po visas lietuvių kolo-:

--------------- .konizavimo darbas eina visu1 •• . ....‘v.i siutui e< 1 . . jojas. beserų praneiškiecm irGRAŽUS PARAGINIMAS. įtempimu, mums gresia pavo- Art n » \ i levu Mari

nuo dviejų iki dešimties milijonų. Žintonia, 
tų Įstatymų tik mažytė dalis tėra vykdoma. 
Kiti tik ant popieros.

jonų rėmėjai

Septyniolika Naujosios Anglijos kūni
jos prarasti ateinančias gent-,.. ‘ ‘ r., r 1 . . pik pradeda organizuotis. 1
kartės amerikonizino bangose

Gar
Mi

gi eikime jiems į pagelbų, or-

DIENOS KLAUSIMAI
ATMAINOS LIETUVOS VYRIAUSYBĖJE

Lietuvos spauda praneša, kad vidaus 
reikalų ministeris iš tų pareigų pasitraukęs. 
Į jo vietų vidaus reikalų nftnisteriu paskir
tas buvęs kriminalinės policijos viršininkas 
pulkininkas Rusteika.

Reikia pasakyti, kad ir Aravičius ir 
Rusteika yra ypatingi žmonės. Pirmasis y-, 
ra perėjęs visas kairiąsias partijas, buvęs 
socialistas, liaudininkas, o pagaliau ir tau
tininku tapo. Tai karjeristas. Bet vis dėl to 
senovės atsiminimai, matomai, paėmė viršų, 
vėl pradėjo “cicilikuoti” ir dėl to tautinin
kai jį iš vyriausybės iškrapštė. Naujais mi
nisteris pulk. Rusteika savo laiku buvo pa
tekęs į voldemarininkų rankas, kurie jį gero
kai apmušė ir tik nepapiovė. Tai įvyko ne
užilgo po Voldemarų pąšaLnimo. V^dįn^s, 
Rusteika yra tautininkų — .4nefonihinkų” 
mučelninkas” ir dėl to, reikia tikėtis, jis 
bus daug griežtesnis Smetonos diktatūros 
gynėjas, negu bile vienas iš buvusių ir esa
mų ministerių. Pulk. Rusteika turi dar ir 
tokių savybių: nors visada pabrėžia esąs 
“geras katalikas’, bet vis dėlto jis yra 

vienas iš uoliausių kovotojų prieš katalikiš
kąjį veikimų ir prieš katalikų veikėjus.

Ši tautininkų vyriausybėje atmaina nie
ko naujo neatneš. Priešingai — reikia 'lauk
ti dar didesnio katalikų organizacijų ir vei
kimo persekiojimo, kas, žinoma, nei Lietu
vai, nei pačiai Vyriausybei neišeis į sveika
tų.

gų išleido atsišaukimų į visuomenę, kuriuo 
prašoma visais būdais paremti du kart sa-
vaitėje išeinanti laikraštį “Darbininkų”, L. bos, nesidarbuoja savųjų tar- |kraųa kiekvieno - 
D. S. organu pe, jiems maloniau kas J™ iko|oniįoje, „ tį^

“Darbininkas” yra darbo žmonių laik- svetima. Kas metas musų iau'isį(,|4as>
raštis, kuriam pirmoje vietoje rūpi kovoti nimo apsiveda sa svetimtau-Į
už darbininkų gerovę, ginti jų reikalus, in- jc.iais. Jie ir jų vaikai mūsų | Tinime lemti lietuvių kata- 
formuoti juos apie pasaulio visokius įvy

Ir šiandien jau daug !ga„izuoda™ skaitliu
jaunimo maždi moka tėvų kai

ga.- re-

niėjų kuopas po visa platųjį i 1 .. V 1lietuviu į 
bus at- i

DU MILIJOMAI ĮSTATYMŲ.

Vyriausias teisėjas tttiglies savo laiku 
ytfl padaręs jiareiškimų, kad Jungtinės Val-

(Perspausdinta iš “Ryto”).

(Tųsa)
Jau buvo vidurnaktis. Ryt anksti 

valdžios lėšomis mus galams 'į Madridą. 
Todėl reikėjo pasirūpinti nakvyne. Pra
šiau, kad leistų mati pernakvoti kleboni
joje. Valdininkas paskambino į Madridą 
ir gavo įsakymų patalpinti mus šaltojoje, 
tik nesuleisti į vienų kamerų. Ir taip tam
sių rudens naktį tuščiomis Nuprie*s gat
velėmis žmogus, apsivilkęs tvarkos Ir tei
singumo sargo uniforma, nusivarė mu
du su Ibi-rotieseo į “kozų”. Nuprie's da
boklė po turgaus buvo pilna mušeikų ir 
girtuoklių, taip, kad ir geriausiais norais 
negalėjo mus te,n įkišti, todėl nutarta Ba 
įonesco uždaryti pas sargų, o mane į... 
moterų skyrių. Tada aš pirmų kartų po 
suėmimo visai rinitai nusigandau. Dieve 
mano, aš taip nepratęs.'tik iš kunigų se
minarijos. Muno argumentai nuaidėjo,

kius, kelti juose susipratimų ir vienyti. Tam 
judėjimui mūsų dvasiškija visada pritarda
vo. Jos parama, teikiama darbininkų judėji
mui ir < jų spaudai, labai daug reiškia. Be 
abejo, ir pastarasis Naujosios Anglijos kuni
gų atsišaukimas atneš teigiamų rezultatų.

PRIEŠ BOLŠEVIZMĄ.

tautai yni žuvę. Laikui be-jlikiskų spaudų ir jų platinti.) 
gant. tautos atsparumas dar kad kiekviename lietuvio ka-į 
labiau susilpnės, kuomet iš] tuliko name rastųsi gerus lai j 
Lietuvos atvažiavusiųjų tikrų-knistis ir gera knyga. Tėvai į 
tėvynainių eilės praretės, o jų privalo su savo vaikais kitaip 
vietas užims čia augęs jauni

SVEIKINAME!

.nekalbėti, kaip tik lietuviškai 
ir juos prirašyti prie lietuviš-maš. Mes turime ieškoti prie- 

įmonių sulaikyti ištautėjimų. Lų dr-jų bei organiz. Lietu-

Pasak Lietuvos laikraščių,
Tageblatt” vedamajam svarsto klausimų, ar 
turi pagrindo Europoj reiškiama baimė prieš 
bolševikų pavojų ir ar esanti galima Sovietų 
Europa. Laikraštis konstatuoja, kad Sovie
tų 'vyiHaūsyBė'pklaiko nuomonę,
ti darbininkų ir ūkininkų vyriausybė. Ši nuo
monė. esu, bolševikų sistemos stiprumas, ku
ria ji naudojasi užsieniuose. Ši nuomonė ve
da prie to, kad nė viena kita vyriausybė 
negalėtų dalyvauti kryžiaus kare prieš So
vietų Rusiją be baimės dėl savo egzistavimo. 
Iš tikro, pareiškia laikraštis, Sovietų Rusi
joj yra proletriato diktatūra, kuri yra pa
grįsta kapitalis-tų principais ant proletariato

Trys yra galingiausios prie
monės: mūsų mokyklos, mūsų 

‘Berliner Į spauda ir mūsų organizacijos.

viai katalikai dirbdami tautos 
Garbų ir dėdami aukas ant tė
vynės aukūro. užbėgsime iš-

Amer. lietuviai kat. daug tautėjimui kelių u mūrų tau 
pasidarbavo Lietuvai ir Baž- tos kūno dalis, nors ir yra 
ryčiai, organizuodami para
pijas, statydami bažnyčias ir 
mokykla*. Aiaifibgfl/ fties lie
tuviai kat. pradinių mokyklų 
turime gan daug, liet toli gra
žu neužtektinai, kad visų lie
tuviškų jaunimų patalpinus 
savose mokvklose. Auštesniu

Šiandie Šv. Aniceto, kur. Aniceto Rinkaus, Šv. Kryžiau- 
parapijos vikaro, vurdadienis.

Kun. A. Linkus yra Kunigų Vienybės'Chicages Apskri
čio sekretorius, didelis lietuvių patriotas, visuomenininkas ir 
uolus veikėjas bei nuoširdus visų idėjini) ir kultūrinių drau
gijų, orgar.izacijtĮ rėmėjas. Ypatingai yra prisirišęs prie jau
nimo ir daug laiko pašvenčia palaik; aini jo prie Bažnyčios 
ir tėvvnčs meilės idealo. Ilgų laikų buvęs mokslų einančios 
jaunuomenės laikraščio “Mokslc:vis'” — “Giedra ' redakto
rius.

atskirta plačiu Atlantiku, iš- me žibalo versmes, l’ž tai jis Šiame atsitikime negali gelbč- 
liks gyva ir sveika. Mūsų tė- gavo riebų papirkimų pasko- ti nei pinigai. Teisybė- nepa- 
vynė turėjo didvyrių žiloj se-Įlos pavydale. Įperkamų.
J’-ovėj, jų turi ir šiandien iv- 
maža auklėkime ju ir ateičiai, 
o tauta išlik- ne tik gyva bet 
ir galinga.

Tas jo nusižengimas greitai! 
susektas ir jis pakliuvo teis-l 
man. Teisinas jį nubaudė vie-! 
neriais metais kalėjimu

1929 metais visame pasau
ly buvo pagaminta apie 569

mokyklų turime tik dvi: šv.]BUVUSIO SEKRETORIAUS 
Kazimiero seserų akademijų; LIKIMAS,
ir „tėvų Marijonų Kolegijų.L -------------
Dabartinėmis mokyklomis

nugaros, ši sistema remiasi stipriais naciona-imes ištautėjimų nesustabdy-
Buvusio Amerikos Jungti

nių Valstybių vidujinių reika-
listiškais stulpais. Ši sistema turi kiekvienų! silne. Mes turime rūpintis, !lų sekretoriaus Alberto B
dienų daryti naujų koncesijų, kurios yra ne-1 kad kiekvienoje lietuviškoje

suderinamos su komunizmo idėja. Laikraštis 
pareiškia toliau, kad komunistų pavojus 
grės tol, kol .nebus likviduota visuotinė eko
nominė krizė. Komunistų sistema galinti nu
galėti, tik jei privatus kapitalizmas neišpil- 
dys savo misijos. O toji misija yra: duoti 
darbo, plėšti gerovę ir organizuoti kryžiaus 
karų prieš bolševizmų.

— . ----  -rtnif

parapijoje būtų pradinė mo
kykla ir kiekviename dides
niame mieste, kur randasi ne
maža lietuvių ‘ir aukštesnė 
mokykla bernaičįams ir mer
gaitėms. Tose mokyklose iš- 
nuklėsiine pakankamai tautos 
'.adų, kurie dirbs tautos dar-

T
aškaip tyruose šaukiančiojo balsas 

buvau uždarytas į moterų skyrių. Įėjus 
tačiau į vidų nuo mano dūšios nusirito 
akfnuo — tame skyriuje, jei fleskditysi-

į me blusų ir šimtakojų, buvau aš viehiti 
Į vienas. Pirmų pro geležimi išpintą langų 
■ pažvelgiau į naktį. Nuėmiau savo galun- 
terijas, įsivvniojau į paltų ir atsiguliau 
ant plačios lentynos. Tačiau ne tuoj už- 
migau teisingojo miegu: ne dėl to, kud 
britų šaltoka, ar kad lentos nepasižymėjo 
savo minkštumu, ar kad už sien/is korta
vo ir biauriai pliauškė mušeikos,-bet dėl 
to, kad už durų dar ilgai kalbėjo Baro- 
neseo su sargo šeima. Jo būta apaštalo 
“par excellence”.

PtieŠ šeštų valandų ryto ttitttie paža
dino kriminalinės policijos valdininkas 
ir paragino greičiau rengtis — važiuoja
me j Madridu, šaltas miglotas rytas. Sė
dame į autobusų; susigrūdę prie geleži
nių daboklės grotų mus lydi keliolika 
smalsių žvilgsnių. Jie žiūri į stambesnio 
kalibro savo draugus, kuriuos pats val
dininkas valdžios lėšomis veža į Madri-

Fall likimas tikrai yra tragin- 
gas. Prezidento Hardingo lai-

11 i tūkstančių motociklų. 186.C90 
100,000 doleiių baudos. Jis a'. motociklų, tai yra trečdalis 
1clia\o. Apeliacijos teismas pasaulinės produkcijos, tenka 
tų nuosprendį pat\iitino. i Vokietijai. Antrų vietų moto- 

Kitilomet buvęs visų gerbia-, (.į]jų gamyboje užima Angli
nius šiandie tas balt yra seny-: ja jr trečių Prancūzija, Jung- 
vas ir sunienkėjusios sveika-į tin. Amerikos Valstybės ūž
tos žmogus. Kituomet jis nau- ima ketvirtų vietų. Čia pro- 
dojosi plačiuoju visuomenės dukuojama kasmet vos apie 
pasitikėjimu, šiandie neturi 40 tūkstančių motociklų. Mat,

kais šis sekretorius neištiki- į prietelių, išėmus namiškius. Amerikoj daugiausia važinė-
mai ir nesųžiningai tarnavo |Pranyko ir garbingumas ir įaina automobiliais. Net Bel-
respublikai ir klastingai ėjo,viskas, kada teismas jį išvar- gija motociklų gamina ne kų
sau pavestas pareigas. Su kai (lino “nebeištikimuoju visuo- mažiau kaip .Jungtinės Vals-
-kuriais žmonėmis jis padarė ,menės tarnautoju”. tylės. Pernai Belgijoj paga
slaptų sumoksiu.— išnuomavo Visus neteisingus žmones minta iii bemaž 39 tūkstan- 

i , t I ” *
žinomas valdiškas Teapot Do- laukia toks tragingas likimas. I čia.

Ir vėl autobusas dulka plentu, vėl tie 
patys mirtų krūmai ir mes tie patys stu
dentai. Taip, ramiais veidais, neramiom 
pasiutusiom širdim ir tuščiais portfeliais 
studentai. Baronesco » klausinėjo krim. 
IMilic. valdininkų, kiek jis gauna atlygini
mo. žodžiu, kiek mokama už kilogramų 
mūsų gyvo svorio, o aš, Alache atleisk 
man, aš pasakojau anekdotus. Paskui nu
tilome ir tylėdami važiavome ligi Madri
do.

Kažkokiais aplinkiniais nuošaliais ke
liais atvedė mus į garsiųjų Neilioruni Pla- 
tea. Vesdamas valdininkas pasakė didžių 
tiesų, kad asmeniškai prieš mus negalįs 
nieko turėti. Be to, jis turįs ne lik val
diškų vietų) bet ir širdį, nes, pav., mus 
tūrėjęs teisės pėsčius atvaryti iš Nu- 
prie’s, o pats joti, tačiau to nedaręs pir
ma, dėl to, lead gailėjęsis mūsų inteligen
tiškų batų, antra, kad, tilt būt, nemokė
jo joti ir trečia, kad greičiausiai niekas 
jam nebuvo suteikęs tokios “teisės”.

Krim i rudi nes policijos namuose mūsų

Baronesco pasiliko raštinėje.
— O šitą areštuntą vesk į kitus kam

barius ir gerai saugok — įsakė dideliais 
akiniais ir truputį išverstom akim pref. 
virš. padėjėjas ūsuotam polismenui rody
damas pirštu į mane. Ėjau pirma, o po
lismenas mane. sekė ir lakoniškais “kai
rėn”, “dešinėn” vairavo mano žingsniais 
dideliame kambarių labirinte. Apsistojo
me erdviame kambaryje. Prie vieno bu- 
reali atsisėdo polismenas, o prie kito aš. 
Dairiausi: sienos nukabinėtos žinomes
nių vagilių fotografijomis. Priėjau arčiau 
ir žiūrinėjau, o polismenas snaudė ir ret
karčiais krūptelėjęs, matyt, nusigandęs 
pats savo snaudulio, instinktvviškai žiū
rėjo į mane. Mėginau jį kalbinti, bet jM 
nerodė jokio noro įsileisti j šnekas. Po 
gero pusvalandžio mus pakvietė į raštinę.

— Tamstos vardas? pavardė! ir t. t.
— Iškratyk! . '
Mažutis, storulis apdribusiais laši

niais ir kelinėmis polismenas ėmė inrttie 
kratyti. Apžiūrėjo skrybėlę ir švystelėjo 
jų ant suolo. Išėmęs iš kišenės padėjauvaldininkėlis perdavė mus vietos prefek- 

dų ir kuriuos, jei nepakars, tai beht pd- Į tūros virš. padėjėjui, ir pats išnykd, iš- ant stalo maldaknygę “Laudamus Domi- 
sodiiiB... nyko iki nepasimatymo, o gal... kas žilio. , num” ir klebono Petro de Janova iš

Liurilo parvežtų ražančiukų. Alane saugo 
jęs polismenas niistebęs pažiūrėjo į ma
ne, į rąžančių bei maldaknygę ir vėl i m.a 
ne. Storulis darbavosi tolinu. Sųžiningai 
kiek leido jo lašiniai, iščiupinėjo mano. 
palyginant, laibų kūneli, sunkiai atsiduso 
ii atraportavo:

— Daugiau nieko nerasta.
Pusi l asiau kratos aktų.
— \’esk i daboklę. Izoliuoti.
Kurčiai užsitrenkė sunkios durys, su

žvangėjo geležiniai užraktai, ir aš ne 
tai nustebęs, ne tai susigraudinęs pasiju
tau cementu išlietame narve. Blanki prie
tema. Išaugas iš oro ligi pusės užkalbi 
skarda, o iš vidaus išpintas geležimis, ko 
va su plikomis lentomis ir jiasienv ilgas 
nuo lango ligi pečiaus siermlės siauras 
suolas. Taip tat atrodo narvas, kur rūs
taus teisingumo sutvarkymu turi nusėsti 
“visuomenės padugnės”. Čia įstumtas dre 
ba jaunas vagilius, čia nubunda kruvina 
žmogžudžio sųžinė, čia gal neseniai rezig
navo ar degė apmaudu atentalin,inkus; ku
riam nejiavyko šūvis ur peilio duris.

(Bus daugiau)
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ŠOKIAI
Sasnausko Kantata “BROLIAI”

“DRAUGO”

.v.

Kantata “BROLIAI”. Solistai. Duetai. 
Vyčių Choras. Kvartetai. Simfonijos or
kestras. “Prof. Kampininko nuotikiai 
radio studijoj.” Dalyvaus garsus magi- 
kas.

KONTESTININKŲ 
LIETUVOS VYČIU “DAI?

I Oj

Baigiasi “DRAUGO” įdomusis kon- 
testas. Kova už pirmas dovanas smar
kiai eina. ŠIO KONCERTO METU BUS 
PASKELBTA KONTESTO REZULTA
TAI.

RADIO DAINININKU VAKARAS
H'-

Sekmad.

1
9
3
1

LIETUVOS VYČIŲ “DAINOS” CHORAS

Choristai Dalyvaus Gražiuose Lietuvių Tautiniuose Kostiumuose. Šis Choras Dabar Yra Daug Skaitlingesnis.

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ ĮVYKIS

~!S

CHICAGOS

3i33S.i

Koncertas Prasidės
5-ta vai. vakare.

Šokiai 8 vai. ir tesis 
iki vidurnakčio.

Draugo” Kontestininkams Vajaus Dovanos Bu, l&d-'»3ri\c© Koncerto Metu.

, AR UŽSIRAŠEI SAU “DRAUGĄ”?
% •

“DRAUGAS" 2334 So. Oakley Avė., Chicago, Illinois

(d

SE
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
CICERO, IIL i ROGKFORD. 1L

X
7:30

Radio A. Z.

Penktadienio vakare,

’l

Juokų — trokais.

Į Roektbrdų važiuoja juokų
Šv. Vardo,kupini trokai. Atvyks sekma-!,

susirinki- dienvje, bal. 19 d. lygiai 6:00 
vai. vakare į šv. Petro ir Po
vilo lietuvių par. svetainę. Jų 
tarpe bus skaudaširdis jauni
kis be piršlio ir alpstanti iš 
noro tekėti “šešiolikinukė” 
su 'žilstančiais plaukais mer
gelė.

Įsivaizduoti negalima, kaip’ 
ten bus, tik vargšas merginos 1 

X Šv. Antano parapijos pir tėvelis suriša jauniki su savo 
mas metinis piknikas šįmet dukrele amžinuoju ryšiu ir 
bus Naujame Vytauto darže, laimindamas juodu, taria pas- 
115 tarpe Crawford ir Cicero k utinius žodžius: “Laiminu 
Avė., gegužės 31 dienų. :jus, ir eikite po vėl... iš mano 

akiu.” Bet lvg tai viskas!

augės-

vai. svarbus 
Jėzaus draugijos 
mas, parap. salėj.

Visi jaunikaičiai ir
nieji vyrai kviečiami ateiti į. 
minėtųjį susirinkimų.

X Sekmadienio vakare, šv. 
Antano parap. salėj bus labai 
gražus vakaras, lošimas ir 
šokiai. Visus kviečiame.

Hevne Motor Sales, Hudson ir Essex pardavėjai, 
kurie randasi prie 5104 So. Ashland Avė.,, sulošė labai 
svarbių rolę dabartiniuose pardavimo rekorduose, pa
siektame Hudson-Essex pardavėjų organizacijos Clii- 
cagoje, kada pardavimų skaičius į dvi savaitės padidė
jo pustrečio karto.

i Del Prof. Biržiškos prakalbų, jau apie 5 mėnesiai, 3 mėne- 
! Lietuvių Vaizbos Butas, ku šiai tam atgal apie tai buvo 
riam priklauso daug biznierių, paskelbta “Garse”, pranešta 
kaip iš Pittsburgho, taip ir iš diena ir vieta ir visiems, kas 
apielinkės, rengia prakalbas norėjo tai buvo žinoma. Bet, 
gerb. prof. M. Biržiškai ba- štai, tų pačių dienų rengiamu
landžio 19 d. 

Del didesnio pasisekimo,
prakalbos. Dauguma 
ir tolymesn.ių vietų

žmonių
negalės

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele
mente for health 
and strength are 
found i n good 
cheese. And all 
the essential ele
mente of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

X Vytauto daržas yra tik
rai moderniškas, su visokiais 
patogumais ir žaidimui įtaisy
mais.

X Mūsų klebonas nuošir
džiai dėkoja graboriui J. Eu- 
deikiui už gausias aukas Ve- 
lykose ir parap. bazareliui. 
Abiem davė po $25.00.

X Pradžioje šios savaitės

Bus ir kitų džiaugsmo lašų.

Pramogėlė.

Trejukė ■

rų draugų iš Kenosbos ir kon
certas įvyko. .

Choras gerai at’iko savo
dalį. Bet daugiausiai naujų gražių dainelių. Choras susi- 
dalykų davė Kailiukaitis su dės iš S. S. Pittsburgh su

Kaz. ivanaus- kenoshiečiais pp. Lauraičiu,
kas, Dam. Ivanauskienė ir M. 
Veiverienė padarė didelį truk- 
šrnų. Per kiek laiko jie visur 
sukinosi, vaikščiojo užkabi
nėjo žmones, bet šie už tai ne
pyko, tik ėmė bal. 9 d. vakare

Kaliu ir Stacevičium. Jie da-

ir sugužėjo visi į Šv. Petro ir 
parap. salėj įvyko trijų dieni) ’Povi|o svetainę Net pi,na sve. 
baaaiėlis. Žmonių galėjo dau-!toinj. prisigrudo. Jie Soko>
giau atsilankyti. Kurie atsilan valgė, gėrė, tik ne munšainės.
kė, nesigailėjo. Jie gražiai pa- įžinonia> nekurie susirado 
rėmė savo parapijų. 'slaptuosius karštojo vandenė-

X Klierikas A. Šileikis, sir lio šaltinius ir vėliau, garuo-
ges Mercy ligoninėj apie įnė- 

fciesi laiko, šiomis dienomis li- 
kmiinę apleido jau gerokai su-

evm Ir
rejęs. Linkime 

sveikatos.
geriausios

darni, su seiliukėmis ant sma
krų, su sukepusiais nuo karš
čio liežuviais, pavargę, sun
kiai putuoelami, su pabalusio
mis akimis, pradėjo sunkiais, 
nelygiais (žingsniais slinkti ; 
svetainę. Na žinia. Jie lietuvių 
,ne vainikas ir ne garbė. Bet 
kų tu čia padarysi, kad kitas 
žmogus kol ne durnas, tai sa
vo galvoje išpiinties neranda.

Bet tenemano niekas, kad 
tai tokių buvo daug, arba 
kad čia kaltinami pramogos 
rengėjai. Jie parengė viską ir 
tvarkė labai gražiai ir kiti

X Poinia Marcinkienė ir gi 
jau baigia sveikti. Jų gydė 
Šv. Kryžiaus ligoninėj. Dr.
Biežis.

X Mūsų jaunuolių šeimyna 
J. Rimšai susilaukė gražios 
dukrelės, kuriai vardas Patri- 
cia — Ona bus duotas sekma
dienyje po pietų. Sveikiname 
Jono Rimšos šeinių ir dukrelę.

X Mūsų veiklus parapijoj i susiKnkusieji svečiai visi bu- 
ir draugijose darbuotojas Jo- ^K.
nas Šileikis buvo biskį susir- Visa pramoga davė pelno 
gęs. Jau pasveiko. Linkime *80-00- Tie PiniSai !^ikti >u* 
jam ir jo šeimynai geros svei r 1111 'a’^inui ’l* Paškevičiui. 
jęaįos »Jis atkeliavo neperseniausiai

iš Lietuvos šiek tiek užsidirb- 
X P. Kotryna Sriubienė sau jr sn§ejpfį savo inoti- 

“ Draugo” konteste niekam n|J Lietuvoje. Bet darbo ne- 
nepasiduoda. Ji moka gražų
katalikiškų darbų dirbti.

Visiems, kurie dar nėra
‘ ‘ Draugo ’ ’ užsiprienuineravę, 
dabar gera proga užsisakyti 
per p. Sriubienę.

X Ciceros žmonės ir bul- 
varifikiai paremkite p. Šriu-

v •čia

gą vo ir dar 
minės jį palaikė. Dabar, gerų 
žmonių užjaučiamas, gavo šiek 
tiek pašalpos.

Koncertas.
Sekrnad., bal. 12 d. vakare 

šv. Petro ir Povilo par. sve
tainėje įvyko, beveik buvęs

negauna. Tik gi

bienės darbų. Ir čia turime • palaidotas, koncertas, kurį 
progos pirmoj vietoj būti. įjavg §v> petro įr povilo par.

X Ciceriečiai yra labai dg. į choras, 
kingi dienraščiui “Draugui”

Vaizbos Būtas nutarė kviesti dalyvauti ir vakare ir pra- 
visos apielinkės draugijas, kalbose. Kodėl taip daroAia ’ 
kuopas ir kliubus, kad pri- Kodėl publika skirstoma ir 
siųstų savo atstovus sitdary- daroma nesantaika? Chorai 
nuli komisijų prakalboms’ pakviesti Apskričio koncer- 
rengti. Kviesti pavesta V. B.'

nariams asmeniai, ne»per spau 
dų. Bet kvietimo didelė di
džiuma apielinkės kuopų ir 
draugijų nesulaukė. Iš spau
dos komisijos pranešimo pa
sirodo, kad tik kelios draugi
jos ir kuopos bei kliubai da- 

! lyvauja.

(Tųsa ant 5 pusi.)
(

su-Didelis choras iš 150 asine-; Paskutinėmis dienomis 
nų, susidedantis iš keturių pa- Į trupinta pakviesti, kad pri- 
rapijų chorų sudainuos daug t sidėtu ir kitos draugijos su 

atstovais, bet svarbiausia tai 
kad pažadėtų prisidėt prie

varg. V. Medoniu; Esplen — 
Pittsburgh su varg. J. Senu-

vė išgirsti rimtų ir juokingų' liu; N. 8. Pittsburgh su varg. 
solo, duetų, trio ir kvartetų.1 Saliukoniu ir Homestead su 
Jie geri dainininkai, turi ge-,varg. 8. Kimučiu. 
rus balsus ir geri artistai --
“štukbriai”.

Po koncerto šokių mėgėjai 
gerai pasišoko.

Dabar choras rengia “Kat
riutės Gintarai” — operetę, 
kuri įvyks “Motinos Dienoje” 
gegužės 10 d.

Tikybinės Iškilmės.
Musų bažnyčioje jau prade

dama skelbti, kad įvyks čia

Esplen — Pittsburglias, ar
ba buvęs McKees Rocks, Šv. 
Vincento parapijos choras 
suvaidins vieno veiksmo ko
medijų “Be šulo”. Bus daug 
juoko. Chorai ir vargoninin
kai deda pastarųjų, kad .'pro
grama. išeitų kuogeriausiai.

Tat kviečiame visus ateikit 
nedėliojo, balandžio 19 d., i 
Šv. Kazimiero parapijos sve-

lėšų padengimo. Tikra kome
dija. Kodėl draugijos iš pat 
pradžių nebuvo pakviestos, 
jei jau ne asmeniai, tai nors 
per spaudų? Kodėl pakviesta 
tik kelios? Rodos tai yra visų 
lietuvių remtinas darbas ir 
visus reikėjo įtraukti.

Kitas nemalonumas.
L. R. K. 8. A. Pittsburgho 

Apskritys tų pačių dienų ren
gia vaidinilnų ir koncertų. 
Apskritys šį vakarų rengia

nusijos nuo geguz. 18 — 24jtainę pasiklausyli ir pamaty- 
d. Nuo geguž. 24 — 26 ketu-|ti, kaip visos apielįnkės jau
nas dešimties Valandų atlai-' nimas sueis i^>i1<ai pasiro
dai. Geguž. 24 d. 3:00 vai. poĮdys. Užtikrinant, kad nesigai- 
pietų atvyks Jo Malonybė lesi t atėję. '
vysk. Ei. Hoban ir suteiks Su
tvirtinimo Sakramentų. Prie 
tų visų iškilmių jau pradeda
ma rengties.

Vėl Nelaimė.
Dar nesugijo Leono Navic- 

įko nulaužtoji koja, o štai ne
seniai tokia pati nelaimė išti
ko jaunų vaikinų Pr. Špalaau- 
skų. Jį važiuojant dviračiu 
pagavo automobilis: nulaužė 
kojų ir smarkiai apdraskė 
veidų. Yra jisai šv. Antano li
goninėje ir sveiksta.

Baseball.

Šv. Vardo draugija jau tve
ria šiam sezonui “Baseball” 
komandų. Jie užsimoja šiemet 
plačiau veikti negu pernai. 
Lenksime.

Raporteris.

PITTSBURGH, PA.

Programa 
7:30 vakare.

prasidės lygiai
Pranešėjas.

GYDUOLĖ, KURI 
VISAD GELBSTI
Tos “New and Improved Gold 
Me'dal Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai”' 
vardo kiekvienoje dėžutėje.

SaliteVlIAARUM

Telefonas Gioero 9738

Vaidinimas ir koncertas.
L. R. K. S. A. Pittsburgho1 

Apskrities senai rengiamasi 
vakaras įvyks balandžio 191 
d., Lietuvių Šv. Kazimiero pa- 

Koncertas buvo sumanytas1 raI;i> "vetainėje, S. S. Pitts-

ir Peoples Furniture Co. už ir Prie 1° pradėtas rengtis dar 
taip gražius progrumus ir pa- Pr*eH Velykas. Bet*, nelaimė, 
mokinančias paskaitas, ku. j sunkokai susirgo choro vadas,
tiuos teikia sekmadieniais 
po pietų. *

X Balandžio 26 d. vakaro. 
Visų Šventųjų dr-ja purapijos 
svetainėje žada Cicerus žmo
nėms “supryzų” patekti. 
Lauksime.

X Gegužio 3 <1. Bulvariš-

p. J. Kailiukaitis. Kiio svyra
vimas. Sustota pardavinėti ti
lt ietus. Sustojo ir rengimosi 
prie koncerto. Bet klebonui 
nepranešta apie tai. Jis, pokšt 
ir užsako Velykų dienų, kad 
bus koncertas per Atvelyki.

Sujudo, sukruto. P. Kailiu
kai tis pasidėjo “plastcrius”

kiai užviešpataus šv. Antano į kuriuos buvo sukaustytas, 
parapijos svetainę. Iš anksto išbanlė, kad galės pastovėti 
kviečia visus cieeriečius Sau- ant scenos tik viena lazda pe
niai JUO }<i iGkti. gil'o pu/'11 H- >-

burgli, Pa.

ADVOKATAI

JOHN B. BOROEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph (727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak i

Telephone Roosevelt 8090 
Name: S Iki 9 ryte Tel. Repui). 960f

kraft«kxheese

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vldurmlestyje 
Room 24J4

ONE NORTH LA SALLE BLDG- 
ONE NORTH LA SALLE ST. 

(Cor. La Šalie and Madison Sts.) 
Ofiso Tel STATE 27(14: 4419

J. P. VVAITGHES
Lietuvos Advokatas

Iki 3 vai. kortuose — 
Subatomis nuo

nuo 3 iki 
9 Iki 9

KRAFT-PHENIX 
CHEESE COMPANY

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pat 

tikra specialistą, ne pas koki nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus Jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats. 
po pilno iftegzamlnavlmo. Jus su
taupysit laiką ir pinigus. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt Jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa- ! 
tyrimo, surėdymui žmogaus kenks j 
mlngumų.

Mano Radio — Scopo — Raggi 
K-Ray Roentgeno Aparatas ir vi- 
-tttkas bakterlologlikas egzaminavt- 
mas kraujo atidengs man Jūsų tik 
ras negeroves ir Jeigu ai paimsiu 
ius gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryi ums taip kaip buvo 

j pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio. žarnų, Inkstų, odos krsujo nar
vų, iirdies, reumatlsmo. kirminų 
uždegimo tarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit koalą užsisenėjuslą, (at
kerėjusią, chronišką ligą, kuri ne
pasidavė net gabiam ielmynoa gy- 
iytojui, naaUdėlioklt neatėją pa*

52 East 107th Street
Kampas Michigan Avė.

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

127 N. Dearbom Street
Ketvergaia ofisai uždaryti.

Telephone Dearborn 0057

F. W. CHERN AUGU AS
ADVOKATAS 

160 Nortli La Šalie Street 
ROOM 1431

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Local Office: 1900 S. UNION AVĖ. 

Teu. Roosevelt 8710 
Vai., nuo 6 iki 9 vai. vak. 

(Iiskiriant Seredas)

DR. J. B. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas lėlė
90 W. JAOKSON BLVD. 

ArU Stote Gatvės
Ofiso Valandor' Nuo lė ryto iki 

i po plet. Vakarais nuo i iki T 
Nedėliotais nuo lė ryto Iki 1

' po ptet

A, A. 0LlS
ADVOKATAS
II South La Šalie Street 

Room 1701 Tel. Randolph 0381
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak 
8241 8. Halated St. Tel. Victory 0662 

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. ir Subatos vakar*

COOK
with

KRAFT
American

Cheese
lt melts to a smooth and creamy 
sauce. And what flavort A rich, 
timc-mellowcd flavor that only 
“cavc euring” can give.

Try it for rarebits, sauces for 

vcgctables, baltcd dishes, toasted 
sandwicbes. Yourgrocer has Kraft 
American Cheese. Order today.

TBis new cheese 
treat

■" ■■■

Maryf8 Beauty 
S h o p

1446 S. 49 Ct., Cicero, III. 
MARCEL S FINOER WAVE

Paned., Utarn. ir Ser......................50c
Ketv., Pėtn. ir Sub..........................75c
Permanents................... $4.50 ir $6.00

PATENKINIMAS GARANTUOTAS

C, V. CHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas 9221 W. 22nd Street
Telefonas Canal 2551 

Trečiadieniais ir Penktadleoiab
vakarais namie pagal sutarti.
6503 So. Campbell Avenue

Telefonas Republlc 4499

Nnw—Kraft-Phenix’ ncw achicve- 
ment! Rich mellow cheese flavor 
ptus added health qualitie3 in 
aholesome, digestible form.

Velveeta retains all the valuabln 
dements of rich milk. Milk sugar, 
calcium and minerals. Ettry ont 
caneatitfreely!

Velveeta sprcąds. sliccs, melu 
and toasts beautifullv. Try a half 
pound package today>

i A. S L A KIS
ADVOKATAS

Ofisas vldurmlestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 West Washlngton St.

Cor. \Vashington and Clark Sta 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3395

KRAFT

elyeeta
Tbt DRliciout N«w Che«t« Food

\Ai
Y Ths Geli

Hitt and Runn^Bull Got the Paper and the Editor Got the'Hook—Whos Put? BY HITT
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C H I C A G O J E labai tinkamai vaidina Eduar dainas savo-pozicijų ir patei- 
das Turauskas. Malonios iŠ- sindamas Armingiltį. Nors 
vaizdos, lėtai kalba, nesikarš- nedidelio ūgio bet stipraus

jus — Jonas Augunas — 
kiek greitai ir skubiai kalba. 
Didižiunams reikalinga dau-

tinka bendra pastaba — kal
bėdami per garsiai šaukia, 
nors vietomis ir yra reikalo

eilių rolių sunku tinkamai į- 
vertinti, nes jos yra trumpos. 
Kai kurios nors ir ilgos, bet

lel skubi- šaukti, visgi tiems minioms 
iščioti yra šauksmams reikia daugiau 

harmonijos.
as reiškia Sargų ir kareivių roles ge
nimos at- riausia vaidina Tarnas Poška 
enka kai- ir Mikas Juodka. Daug silp- 
įbriui, bet niau kareivio rolę vaidina An- 
io ne tiek drius Vilkišius, nes trūksta 
vo išvaiz- dikcijos. Tėgalima jojo vaidi- 
reikia pa- minias pateisinti, kad kalba 
tų. Tiktai susijaudinęs ir todėl pasireiš- 
atstovams kia silpnumas. Daugelis antra

balso, tinkamomis infleksijo- 
mis, tinkamai vaidina - teisės 
ginėjo vaidmenį.

Sevilijos didžiūnai daug 
silpnesni už karaliaus didžiū
nus. Kliaudijus — Vincas Sa
bas — aiškiai bet per greitai 
kalba, kas jau buvo pastebė
ta keliuose vaidinimuose, bet 
pasižymi savo gražiais gestais, 
ir tai jam teikia tikro romie
čio vaizdų. Lygiai ir Komizi

kalbos trumpos ir todėl ne len 
gva tarti kritikos žodis, kuo
met asmuo nepareiškia visų 
savo galimų gabumų.

Šitas veikalas “Du Vaini
ku” yra vienas žymesnių vai
dinimų, kokių lietuviams čia 
Amerikoje tenka matyti savo
je kalboje. Kaip prieš pora 
metų bernaičių kolegijos mo
kinių suvaidintas veikalas 

(Tąsa ant 8 pusi.)

Šiomis dienomis įvairiose 
Cliicago salėse vyksta vaidini
mas, užvardintas “Du Vaini-7 , I
ku.” Tų veikalų sulietuvino1 
kun. J. Navickas, Bernaičių 
Kolegijos direktorius. Dabar 
tų veikalų vaidina kolegijos i 
mokiniai.

Patsai veikalas atvaizduoja 
senovės laikus, kuomet gotai 
valdė Ispanijų. Tai kovų, per
versmų ir laimėjimų laikai;1 
tai pykčio, pavydo ir keršto1 
gadynė. Atvaizduojamas “Ge-1 
ležinis Karalius” Liobgiltis, 
kuris, pirmųjai savo pačiai mi
rus, vedė antrų Gaiš vinaitę, 
atkaklių atskalunę — arijone. 
Arijonai buvo tokia sekta 
kuri Kristaus neišpažino Die
vu, bet taip sau geru žmogu
mi. Šitoji sekta daug nuosto
lių atnešė kai kuriems katali
kų kraštams. Jinai neaplenkė 
nei Ispanijos gotų.

Karalius Liobgiltis pilnai 
atateko pačios įtekmei. Josios 
brolis Gaišvinas, palikes vaįs-į 
tybės kanceleriu, užsimanė 
paimti savo sunui karaliaus 
vainikų. Pasitaikė, kad kara- t 

liaus sūnūs Armingiltis atsi-| 
žadėjo atskalos ir sugrįžo at
gal į katalikų tikėjimų. Ka
dangi arijonizmas buvo pri
pažintas valstybine tikybe, tai 
Gaišvinui ir jojo ’pagelbinin- 
kams buvo lengva kovoti su 
Armingilčiu. Visas smurtas 
sumanytas labai klastingai, 
ir,, riinonui, Baigiasi labai tfa- 
gingai. Armingiltis, kuris pa
sirinko sau dangaus vainikų, 
atsižadėdamas žemiškojo ka
raliaus vainiko, mirė už tikė
jimų Įtakos pylyje, savo tėvo 
įsakymu nužudytas. Šv. Baž
nyčia kunigaikštį Armingiltį 
arba Hennenegildų išpažino 
šventuoju, kurio šventė išpuo
la 13 d. balandžio m.

Vaidinimas turi gražių sce
nų, kurių kartais esama ir 
labai jausmingų. Vaidinime 
dalyvauja 35 asmenys. Pačias 
svarbiąsias roles vaidina aukš 
tesniųjų klasių mokiniai ir, 
reikia pasakyti, labai sėkmin
gai. Karaliaus Liobgilčio rolę 
vaidina Petras Rakauskas. 
Vyras aukštas, tvirtas — pil
nas galybės ir majestoto. Tik
tai kiek silpna dikcija, kas 
mažina karaliaus galybės ver
tę. Kadangi karalius atvaiz
duojamas silpnos valios esą’, 
pilnai priklausąs savo diduo
menės, tai gal ir pateisinami 
asmens trukumai. Šiuo atveju 
jisai labai teisingai atvaidina 
silpnavalį valdytojų. • Vistiek

Lietuviu Valanda
Iš Galingos

Radio StotiesWBBM
PAGELBA

nuo skaudėjimo

Kiekvienų

Sekmadienį

Tarp 2 - 3 Valandos 

DienąDaugelis dalykų gali iššaukti gal
vos skaudėjimą. Ir kitus skausmus, 
bet yra vtsnas dalykas, kuris visuo
met suteiks jums pagelbą! Tikrai 
paimkit vieną ar dvi tabletes Bayer 
Aspirin. Jūsų kentė jiėnas išnyksta. 
Pagelba ateina tuojaus, nežiūrint 
kokia priežastis večtė jūsų galvą 
svalfctF nWf'Aidėjimo. *; ’•

Bayer Aspirin yra nekenksmingas 
— negali paveikti šird|.' Todėl nėra 
reikalo laukti, kad galvos skaudė
jimas “pats išnyks". Bereikalinga 
yra kęsti koki nors skaudėjimą, kuo
met jus galite gauti Bayer Aspirin. 
Tai yra palaima moterims, kurios 
kenčia reguliarius sistematibius 
skausmus; vyrams, kurie turi dirb
ti nežiūrint akių įtempimo, nuovar
gio ar neuralgijos.

'■■ Sekmadienyje (tarp 2 ir 3) užsisukit savo radio ant 
WBBM radio stoties .(770 Kilocykles) ir išklausykite gražų 
Lietuvių Radio Valandos programų, kurį išpildys:

1) Kvartetas *
3) Dain, K, Kriaučiūnas /
2) Ona Juozaitiene l
4) “Prof.” Kampininko minutėlė
5) Duetai, žinios, kitokie įvairumais

Šiuos Radio Koncertus Ruošia:

The Peoples Fumiture Co.

Ištirkit Jo greitą pagelbą nuo šal
čių, nuo neurltts, reumatizmo, lum
bago. Žiūrėkit, kad gautumėt tikrą 
Bayer Aspirin — su Bayer ant dė- 

i šutės ir tabletėlių. Visi aptiekininkai 
i turi Bayer Aspirin tabletes. -

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS
Dideli, Mo4«miiki Motorlaiviai 

Kstohrftams, Baitui ir Prekėms Pervežti

""KLAIPĖDOS
SpBCfšMB EKSMIRSIJOS I MKTCV4 
Viso* išplaukia motorlaiviu "GRIPSHOLM“

1. Balandžio 10 d. Specialė Lietuvių Ekskursija.
2. Gegutės 20 d. Ekskursija, Amer. Liet. Taut. Federacijos 
I. Birželio 27 d. Pirma “Jaunuolių Ekskursija” rengia

Amer. Liet. Ekon. Centras.
4. Liepos 2 2 d. Spcelalė Lietuvių Ekskursija.
5. Kugplučlo 10 d. Amerikos Liet. Ekon. Centro Ekskursija 

Platesnių informacijų ir laivakorčių kreipkitės
laivakorčių agentą, ,ar bet kurią švedų Amerikos 
raštinę.

SWEDISH AMERICAN LINE 
121 North Mtchlgan Avenue, Chlcago. III.

.21 State St. New York. N. Y. 10 State, So,

Dienraštis “Draugas

Boston

Absent MindedTUBBY
CVS

0N YOUR, H&AŪ H e. V, tųbsy.
Htee I A 

comč o\/eQ

'tet, mok \ 
btOJA SEE w 
C AP? -l'GOTTA 
MEET SPlOEB 
< ttlCMTT A\WAV >

I CAMYSPIOCB 
l'VC OMLV GOT A 

MtšUYS TO 

AT TM» URVU VO

I'LL
KBCT YOU

AT THE OfcUG vrotte 
. IM A FEW MiAJVTSPITTSBURGH, PA

(Tąsa iš 4 pust) 
tui, taipgi ir prakalboms. Ar 
tai bus malonumas chorams 
išlaikyti juos nuo 1:30 iki 12 
vai. nakties! Gerbiamieji, jei
gu dirbam visuomeniškų svar
bų, tai dirbkim visi bendrai, 
vieni kitiems kojų nekaišioda-

Apskričio Drauges
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C H I C A G O J E
OIEVO APVEIZDOS PAR. 

ŽINUTES.

Šių savaitę įvyko dvejos 
idotuvės. Pirmadienį paini
otas Petras Zarornba, kuris 
uvo užmuštas anglių kasy
tose. Velionio sesuo. Ona Ma- 
onė, atgal>eno jo kūnų na
udoti Chicago. Antradienį 
ryko iškilmingos laidotuves 
uozapo Smito. Jis su savo 
dmynėle prieš keletu metų 
uvo atsikėlęs į mūsų parap.

Springfield, tačiau beveik 
įsų laikų sirguliavo. Velionis 
asižymėjo pavyzdingu krikš- 
onišku gyvenimu.

Praeitų sekmadienį mūsų 
etainėje įvyko Mar. Ber. 
olegijoj studentų vakaras.

1 vainiku” tragedijos vai- 
imas buvo tikrai įspudin- 

as. Jaunuoliai parodė savo 
epaprastus gabumus ir išsi- 
ivinimų puikiai atlikdami sa 
o sunkias roles. Žmonės tar- 
1 buvo prikalti prie kėdžių 
• pasibaigus vakarui, rodos,

■H—

nenorėjo apleisti svetainės. 
Garbė už tai studentams, ir 
jų pasišventusienis auklėto
jams.

Jau pasklido po parapijų 
tikietai rengiantis prie “Mo
tinų Dienos’’ parapijos vaka
ro, kuris įvyks sekmadienį, 
gegužės 10 d. Tam vakarui 
programų pasiryžo suruošti 
šv. Onos draugija. Ši draugi
ja turi daug gabių narių, ku
rios pasižymėjo įvairiuose va 
karuose. Šiuo sykiu turėsime 
progos vėl kų nors naujo pa-» 
matvti.

Šiuo laiku daug žmonių ser
ga. Daugiausiai iš rrŽsišaldv- 
mo. Maldos Apaštalavimo dr- 
jos ir kelių kitų iždininkas, 
serga Jurgis Stašelis, šios de
jos ir kelių kitų iždininkus. 
Gerb. veikėjui linkime greit 
pasveiktu Taip pat serga mū
sų gera parapijonka M. Mont- 

i vilienė. Ji turėjus operaciją, 
: bet jau po maži taisosi.

Koresp.

VAJAUS VAKARAS. VAŽIUOJA LIETUVON. NAUJAM BIZNYJE.

Marąuette Park. — Kaip 
kasmet, taip ir šįmet paskelb
ta Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų vajus, kuriuo priraši-

Pradžioj šių metų nedaug 
buvo norinčių važiuoti Lietu
von. Bet dabar, jau daugiau 
ir daugiau atsiranda besiren- 

nejami nauji nariai. Ant galo gjara.jŲ aplankyti savo tėvy-
buna surengtas vajaus vaka- nę> arba tenaį apsigyventi.
ras- : Pasitaiko kartais, kad žmo-

Taigi, Šv. Kazimiero Aka- nps sugalvoja greit išvažiuoti,
•demijos Rėmėjų, 8 skyriaus, kad ir j savaitę laiko išsi- 
1 vajaus vakaras įvyks sekma- rengti- p. p Baltučio agentū- 
dienv, balandžio 19 d., 1931 rtų 3327 s0. Halsted St., ga
lu., Gimimo Panelės Šv. para- b įr tokiems geriausiai patar
ėjos auditorijoje, 6:30 vai. nauti> jei jie vra Amerikos 
Ti’kare. Programas surengtas piliečiai, arba ir Lietuvos pi

nigas ir turiningas. Išgirsite j lįečiai vykstantieji į tėvynę 
ir matysite tokių dalykių, ko- apsigyventi. P-as Baltutis sa-

įkių Marąuette Parke dar ne
buvo. Neateisite, gailėsitės. 

i Rėmėjų 8 skyriaus vardu 
i kviečiu visus kuoskaitlingiau- 
siai atsilankyti, pasigerėti pro 
gramo gražumu. Žinau, kad 
programas padarys “surpri- 
ise”. Taigi, nevėluokite, ko d 
gautumėt kur atsisėsti.

Tų vakarų bus prirašinėja
mi nauji nariai. Kas norės,

r lės prisirašyti prie Rėmėjų 
skyriaus.
Tikiuosiu matyti visus sek

madienio vakare, vajaus va
kare. Rėmėja.

vo apsukrumu ir sumanumu 
greit išrūpina reikalingus do
kumentus.

Dar galima suspėti ir šį 
mėnesį iškeliauti į tėvynę, o 
šį mėnesį keliaujantiems 
“round trip” tikietas yra ke
liais desėtkais dolerių piges
nis. Tik reikia tuoj atsikreip
ti į p. P. Baltutį.

• Keliautojas.

REMKITE VISUS BIZNIS 
RIUS IR PROFESIONALUS, 

KURIE SKELBIASI 
“DRAUGE”.

IŠ SĄJUNGIEČIŲ VEIKIMO ei jos galvai, kuri mums vi-
------------- - sotus praskynė takų tos gra-

Brighton Park. — Moterų žios organizacijos, dėl jos bran
Sųjungos 20 kp. laikė mėnesi- gios, mylimos motinėlės mir- 
nį susirinkimų balandžio 12 ties.
d., parapijos mokyklos kam-' r •*< * o , -j J į Moterų Sųjungos Apskn-
a**\' T-. x čio Hekan>tį susirinkimų iš-
Pinn. L. Šatienė atidarė sus ... . . . ... , .rinktos atstoves: Vaickauskie- 

mą malda. '„A, Q JvinakaitS ir L. Vai,'.-
Nutanmai pereito ' kauakaitė.

priimti.
Naujų narių p-lė L. Vaič- Naujų reikalų nebsiradus, geliui žinoma, sėkmingai vav' 

kauskaitė perstatė jauname,č.ių susirinkimas uždarytas malda, real estate biznį, 
įskyriun; M. Pikčiunaitę, o O. Korespondentė. Katras turi gerų pasiseki-

, įnų vienoj biznio šakoj, tai 
- P-nas jam sekasi ir kitoj šakoj.

Ivenskaitė — S. Alašauskaitę, -------------
F. Šatienė perstatė narę į pa- Brighton Park. 
šalpos skyrių M. Kliųmbienę. įWalter Raulinskas perėmė 

P-lės L. Vaičkauskaitė ir O. valgomųjų daiktų bučerhę po 
Ivinskaitė išrinktos suorgani- num. 2611 W. 44 St. Jisai yra
zuoti jaunamečių skyrių. Jos 
turi pradžių ir žada toliau 
darbuotis.

“Bunco party” komisijos ! yra smagaus budo žmogus ir 
raportas atidėtas sekančiam priimnas kostumeriams. 
sus-mui dėlto, kad ne visi bi
lietai sugrąžinti.

Iš Apskričio sus-mo prane-
Šimų davė Vaič.kauskienė. Ra- po pietų Nekalto Prasidėjimo
portas priimtas.

M. S. 20 k p. širdingų užuo
jautų reiškia p. A. Nausėdie
nei, mūsų gerbiamai organi
zatorei, kaipo mūsų organiza-

laikęs panašių krautuvę prie 
Archer avė. ir turi patyrimo 

i biznyje. Be to p. Raulinskas

Buk atsargus valko maltlnlma 
dantims kalantis. NepervaJgydyk. 
Dabok vidurius ir jei tik pasirodo 
nevirškinimas, gesai arba užkietėji
mas, duok jam keletą lašų nekenks
mingos, gardžios. Kletcherio Casto- 
rljos. Tas paprastas būdas paleng
vino dantų dygimą milionams kū
dikių — motinoms talp-gl. Nes per 
virš 30 metų Castoria buvo ištikima 
motinų talkininkė visur. Ji greit už- 

vai-
šimo dr-jos susirinkimas. Vi- kus — ,r 11 yra akmeninė. Todei 

Ljus jos visada galite duoti pagal rei
kalą. Ji padaro ricinos darbą, tik 
geriau ir švelniau. Del jūsų apsau
gos butelis tikrosios Castorijos turi 
Fletcherio parašą.

Brighton Park. — Sekma- 
dienv balandžio 19 d. 2 vai.

Panelės Šv. par. mokvklos 
kambary įvyks Altorių Puo-

sos narės prašomos susirinkti.

Vaidyba.

Daugeliui žinomi biznieriai 
p. A. N. Masulis ir p. A. J. 
Beižinskis turi gerų pasiseki
mų naujame biznyje. Jiedu į- 
sitaisė “CAKE” po num. 52<M) 
So. Western avė., kur užlaiko 
gardži užkandžių ir skanių 
gėrimų.

Abu šie biznieriai, kaip dar.

Taip yra ir su p-nu Masuliu ir 
p. Beržinskiu.

ŠIE PAPRASTAI BUDAI 

LENGVINA DANTŲ

DYGIMĄ.

APLANKYKIME TĖVYNĘ!
VAŽIUOJAM LIETUVON SU "DRAUGO” EKSKURSIJA

Patogiausis ir tiesiausias kelias į LIETUVĄ tai per KLAIPĖDA

Į New Yorkų ekskur

sijų lydės L. Šimutis,

“Draugo” Redaktorius

Kur bėga Šešupė, kur Nemunas teka Ten mūsų 
Tėvynė, brangi Lietuva.

3E Z3E

Kęstutis, D. Lietuvos Kunigaikštis

5=^

Iš New Yorko į Klai- 
. pėdų ekskursantus iy- 

dč3 specialia “Drau

go” palydovas.

Vilnius — Lietuvos Sostinė. Lietuvi, nepamiršk 
savo tėvų miesto!

Laivas “United States”

U 2818AKY K1T VIETAS 18 ANKSTO.

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
Lietuvos Paštų Valdybos Kontragento Paštui Vetlotl

. Del platesnių žinių kreipkitės | “Drangą” arba Alų agentų:

P. P. BAI.TPT1R, SSS7 So. Halsted St 
JOHN J. ZOI1P. 4AJS» So. Paulina St.
V. M. ST1DPINAS, »JAS So. Halsted St. 
arba kitą musų l.tnljos įgaliotą agentą. «

Iš O YORKO CEGU2ES-MAY15

Laivu

Šifto tarpu Cbicagos ir apylinkių Lietuvių kolonijo
se daugiausia kalba apie “Draugo” Vajų ir “Draugo” 
rengiamų ekskursijų j Lietuva.

Jums taipgi nieko kito nelieka kaip tuoj dėtis prie 
to darbo ir prie šios ekskursijos.

9
Šių ekskursijų sumanė ir sutvarkė “Draugas”. Su 

ta ekskursija keliausi patogiai savųjų tarpe. Speeijaliai 
prisirengimai padaryti keliautojams-palinksminti laive. 
Specijalė keliautojų priėmimo komisija sudaryta Klai
pėdoj. Nereikės keliauti per svetimus rubežius. Nebus 
pasų arba bagažo tyrinėjimų.

DRAUGAS
2334 S. Oakley Avė.

CHICAGO, ELL.

Telefonas Roosevelt 7791.

II

III
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Penktadienis, Bul. 17 d., 1931 DRAUGAS

“DRAUGO0 KONTESTININKŲ SKYRIUS
STUD. V. ED. PAJAUJIS, —KONTESTO VED.

Nevėluokite priduoti prenume 
ratas.

Kontestininkai, gavę naujų 
“Draugo” skaitytojų turi kuo 
greičiausiai priduoti, ar pri
siųsti administracijai, ar tie-

nia skundų nuo kaikurių nau
jų skaitytojų, kad jie užsisa
kė “Draugų”, bet da jo negnu 
na. Peržiūrėjus rekordus, pu

lk’rodo, kad to skaitytojo pre-

R. Mazlllauskieuė pereitų 
augąs” yra dienraštis, ne sa- 
\aitraštis. Naujas skaitytojas, 
užsirašęs “Draugų”, tuojau 
nori jį gauti* Jeigu kontesti
ninkai kartais negalėtų grei
tai asmeniškai priduoti, gali 
prisiųsti paštu. Kohtesto ve
dėjas, gavęs kviteles, užrekor- 
duos kontesto balsus ir “Dr-

R. Maaeliauskienė pereita 
savaitę aplankė Westvllle, ,
111., kut gerai jai pasisekė, i •

J. J. Aukškalnis, iš Gary, Tei. canai 6764 
Indiana, dabar lankosi South 
Ben.d, Mieliigan City, Port 
Wayne, La* Porte, Kast Chl- 
cago, llanuuond ir kituose In
diana vai. miesteliuose.

DAKTARAI:

DR. A. RAčKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS
Gydo staigios ir chroniškas

»yrų. ihoterų Ir valkų
ligas

nunierata dar nebuvo atsiųsta, 
siog “Draugo” kontesto ve-'Kilų prenumeratos būna net 
dėjui. Laiks nuo laiko gauna-Į porų savaičių vėliau atsiųstos.

Ai A
IGNACAS GVALDĄS

Mirė nelaiminga mirčia, balandžio 14 d.. 1931 m., sulaukęs 
35 meti, amžiaus, gimęs Telšių apskr., Rlfetavo parap.. Užupių 
k. Amerikoj išgyveno 17 metų. I’aliko dideliame nubudime moterį 
Alice, 2 brolius — Kazimierų. Ir Dominiką, ir brolienę Justiną. 
Gvaklun Ir gimines Amerikoj. Lietuvoje motiną Teodorą, 3 sese
ris — Julijoną, Barborą Ir Oną Ir švoge.rlus tf gimines. Kūnas 
pašarvotas randasi 3631 So. Union Avė. laidotuvės Įvyks Šeštadie
ny, balandžio-18 d<, 10 4al. iš ryto iš nam,ų į šv. Jurgio parap. 
.bažnyčią, o iš ten bus nulydėtas J šv. Kazimiero kapines. Visi a. 
a. Ignaco Ovaldos giminės, draugai ir pažįstami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir sutelkti paskutinį patarnavimą 
ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame, Moteris. Btollai, Brolienė ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja graborius A. Masalskis, Tel. Boule

vard 4139. * .

PASARGA. Šv. Mišios už a. a. Ignaco Gvaldo sielą įvyks šv. 
Jurgio bažnyčioj penktadieny, balandžio 17 d. 7 vai. ryto, o lai
dotuvės šeštadieny, 10 vai. ryte bus atlydėtas į bažnyčią pakra- 
pijimui per tai, kad bažnyčia užimta kitoms laidotuvėms.

,, . . . Vihchs Stancikas sriiarkiai;
augas greitai bus pasiųstas!^ ,ietuvilJ M
užsisakiusiam. I . , j-j v !darydamas didelius “Drau

gui ’ ’ skelbimų kontraktus. Jis '•
•

yra patyręs tame darbe ir ti
kimos, kad jam ir tame gerai 
seksis, ypač dabar, baigiant 
vajų. Vincai, pirinyn!

Fl. Gubista tyliai darbuo
jasi savo kolonijoje, Brigbton. 
Park. Nemažai jis jau gavęs 
naujų skaitytojų.

Konstancija Mickaitė iš 
Marquette Park, rinkdama 
prenumeratas, sykiu pradėjo 
rinkti ir skelbimus “Drau
go” koncerto programai.

St. Stanulis ir Martiną Var- 
kalienė, abu marąuetiečiai, ir
gi smarkiai veikia.

Lauksime iš fisų mūsų kon- 
testininkų gražių rezultatų.

Kontestininkai smarkiai dir
ba.

Kaikurie mūsų kontestinin- 
kai pradėjo varyti vajaus dar
bų pirmyn tolimesniuose mies 
tuose. Petras Fabijonaitis, iš
vykęs į Dctroit, Michigan, 
darbuojasi jau savaitė laiko.

Petras Varakulis darbuoja- 
| si South Cliicago,
'CliicagO Heiglits ir rengiasi į 

tolimesnius Illinois miestelius, 
Į; kaip Springfield, Danvile, 

Spring Valley, Kewanee ir 
I kitur. ( e

i ii a i - * i-

PARDAVINĖS NASH

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nu< 

pietų iki 8 vai. vakaro. 
Nedėliomis ir seredomls tik 

lškalno susitarus 
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET 
CHlGAbo

Tel. Dearborn 1883

DR. BENJ. W. MACH,
DENTISTAS t

Sulte 1920 The Pittsfleld Bldg.
55 E. AVASHINGTON ST

PADĖKONĖ

?■, A
JONAS PAPIEVIS

IND. HARBOR, IND. 
širdingas Ačlu

Mirė balandžio 7, 1981, o po 
gedulingų pamaldų Dievo Ap- 
veizdos par. bažnyčioj palaido
tas šv. Kazimiero kapinėse ba
landžio 11 d.

Šiuomi norimo išreikšti gi- 
lios padėkos žodžius visiems 
giminėms, draugams ir kai
mynams už lankymą pašarvoto 
velionio namie, už tartus mu
ms užuojautos ir suraminimo 
žodžius, visiems dalyvavusioms 
gedulingose pamaldose bažny
čioj ir lydėjusiems į kapines.

Ypač dėkingi esame gerb. 
klebonui kun. Ig. Albavičlui už 
gedulingas pamaldas, pamoks
lus bažnyčioj ir kapinėse. Ačiū 
ir kitiems dvasiškiams pamal
dose dalyvavusiems. Toliau dė- 
kuojame vargonininkui p. Sa
boniui, seselAns Kazlmlerie- 
tėms, grąbnešiams, šv. mišių 
aukuotojams ir kitiems šiuo ar 
tuo pasitarnavusiems prie a. 
t. Jono laidojimo.

Ačiū graboriul Radžiui už 
prletelingą patarnavimą.

O tau, musų brangus tėveli, 
tesuteikia Gailestingas Dievas 
amžiną atilsį.

Nubudusį:
Papievių šeimyna.

ONA JOCIENĖ
Su šiuo pasauliu persiskyrė 

kovo 31, 1931, o palaidota ba-
O kaL. Tii^HSifF^amžiiRlMnutiS 

tu s ir negali tarti savo ačiiT
už suteiktą ' jai paskutinį pa
tarnavimą. Todėl mes likusie
ji, velionies sūnūs Jonas ir 
marti Domicėlė Jočiai, norimo 
išreikšti širdingiausią ačių gi
minėms, kaimynams ir drau
gams nir daiyvavtmą velionies 
laidotuvėse. Ačlu geraširdė ns 
moterėlėms, kurios taip skait
lingai ją lankė jos sunkioje li
goje, o paritui lankė ją pašar
votą. širdingą ačiū tariame vy
rams ir moterims, kurie per 
keturias naktis budėjo prie 
karsto.

Giliausią padėką reiškiame 
didžiai gerb. klebonui kun. K. 
Bičkauskui už malonų Ir nuo
širdų patarnavimą namliose, 
bažnyčioj ir kapinėse ir už Jo 
garsingus ir įspūdingus pa
mokslus. Ačlu gerb. kun. Mar
čių! ir kun. Urbai, vargoninin
kui Gkinžai, grabnešiams, a- 
člu už dovanas velionei, tai y- 
ra užprašytas už jos sielą šv. 
mišias.

Ačiū visiems giminėms, pa
žįstamiems ir nepažįstamiems, 
kurie šiuo ar tuo prie laidotu
vių prisidėjo. Ačiū skaitlSgoms 
minioms Žmonių už atsilanky
mą bažnyčion Ir važiavimą į 
kapines palydėti velionę į am
žino atilsio vietą.

Nulludusi:
Jocių šeimyna.

-i—~

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

L
p" it'rtifl
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AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. FUDEIK1S & CO.
JOSŲ GRABORIAI

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Fim Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Telefonas Grovehlll 3262

DR. A. 6. RAKAUSKAS
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.

Beredoriils nuo ( — 12 vai. ryto 
Nedaliomis pagal sutartį.

DR, J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W.63 Street
Kertė So. Wes*“rn Avenuė

Tel. Prospect 1626
Rezidencija 2259 So. Leavltt St 

Tel. Canai 2236
Valandos 2-4 po pietų Ir 7-9 * v 

Nedėlloj pagal susitarimą
Ofiso Tel. Victory 6893 

Residencljos Tel. Drezel 6111

DR. A. A, ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 

Kampas 31 Street 
ALANDOS: 1—3 po plet, 7-6 vak. 

Nedėliomis ir Šventadieniais 10-12
.r

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.

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL'IS

Tel, Lafayette 6792

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 Iki 6 po pietų. T iki 0 ėaš

Office: 4459 S. California Ate 
Nedėliojo pagal sutartį.

Ofiso Boulevard 6913
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. 8201 S. WALLACE STREET

OFISAI:
T. , . z, , . . . ~ St- *’*« WasbingtonLietuvis Gydytojas ir Chi- 10-13. 2-4, 7-9 12-2. <-«. Bivd

Tel Cicero <42 Tel. Kedzie 2460-849
Res. Phone 

Englewood 6641 
Wentwofth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

J O BE FINA TAMKAITĖ
mirė bal. 15, 1931 m. 4* vai. 
ryt. 27 metų amžiaus. A., a. 
Joscfina gimė spalio 2, 1903
m. Chlcago, Iii.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Mikaliną po tėvais Kar- 
čauskaitę, potėvį Povilą Nikro- 
šių, 5 seseris Oną Staustin, Ju
lijoną Janušauskienę. Veroniką, 
Eleną ir Rozaliją, švogerį Jo
ną, 2 broliu Pranciškų ir Jo
ną ir giminės.

Hunas pašarvotas 1337 So. 
4 8 CL Cicero, III. laidotuvės 
įvyks subatOj, bąl. IK 18 barnų 
8 vąl. bus atlydėta j^Sv. An
tano par. Mn*n«čša ftftflj įvyks 
gedul u .
nės sielą. *Po tiamalair’fugPnd- 
lydėta į Šv K.azimiero kapines.-

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimine*, draugus ir pažįstamus 
dalyvs.iti šiose laidotuvėse.

Nubudę:
Motina, Potėvis, Seserys, 
š vogė ris, Broliai ir Giminė*

Laidotuvėms patarnauta grab.' 
Eudeikis, Tel. Yards 1741

Plačiai žinomas biznierius 
p. Julius Janeliunas, per ilgų 
laikų pardavinėjęs Peerless 
autoniobilitis po num. 3222 So. 
hftdsted st., nfeužilgio turėą 
“Grand Openiųg” pakeitimui 
nuo Peerless aut Nash.

BIZNIS SEKASI.

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

PADIDĖJO ŠEIMYNA.

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

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Rezidencija x 

4729 West 13 PI 
Tel. Ctcj-eo 2888

Nedėliomu
'Susitarus

Ofiso Tel. Virglnla 6036
Rezidencijos: Van Bures 5868

Juozas Dargis sėkmingai> v. \
varo gazolino biznį stotyse 
■įlri4fi68 & AVesterrriMfe^f^irio 
47 ir Šo. California. P-nas J, 
Dargis yra geras tėvynainis 
ir automobilistai juo tas vie
tas važiuojantieji privalo ne- 

* HŽmifsti pas ftoių Dargj už- 
1 sukti.

Cicero, UI. — P-nų Putri
mų šeimyna padidėjo dukteri
mi. Gandro sulaukta šv. Kry
žiaus lietuvių ligoninėj. Tame 
reikale patarnavo Dr. Dowiat. 
plačiai žinomas Cicero lietu
vių daktaras. Motina ir duk
tė randasi gerame sveikatos 
stovyje.

___________

Tel. Hemlock 9t00
Rez. Tel. Prospect 0610

OR.B.ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6156 South Kedzie 
Res. 6622 S. VVihpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant KeL

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

GRABORIAI:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dlrbystėa.

OFISAS
668 West 16 Street 
Telef. Canai <174 
SKYRIUS: 2228 S. 
Halsted Street, Tol. 
Victory 4088

S. D. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse knoplgiausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu bufctye užganėdinti.
Tel. RooeevMt >615 arba 2614

2314 W. 23ru Chieago

1439 S. 49
Tel.

Cicero, Hl. 
6927

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

Tel. Kenwood 6107

Nilo 9 dfcrto:'
Nuo 8 iki 2 valandai vakare

Apart šventadienio ir ketvirtadienio
b iŠ

DR. S. BIEZIS t
YTOJAS IR CHIRURGĄ*

Anr- UšpšsdiAiai

DR. VAITUSH, OPT. Ofiso Tel. Victory 8687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 227/

DR. J. P. POŠKA
OF. 8133 S. HALSTED STRETT 
REZ. 6504 S. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 9-12 rytais; 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vai.: 3-6 po piet Utarn. ir Subat. 
8-6 vak. Šventadieniais pagal sutartį

DENTISTA1

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Muąų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nės neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Naujai graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS Jp

BALŠAMUOTOJAS

Turiu autortiobilius viso
kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chieago, III.

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins aklų įtempimą kuris 

esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių apteihimo, nervuotu 
mo, skaudamą aklų karštį. Nulmu 
cataractua Atitaisau trumpą regys- 
tę ir tolimą regystą.

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

Speciale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
karą Nedėliomis nuo 19 ryto iki 12 
po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

TeL Tdrda 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIV SPECIALISTAS

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Virš MarshalI Drug Stere 

Arti 47th Street

’4fc-A- SStOfisas 2201 West tfnd Street 
C<A-. So. Leavltt St. Tel. Canai 6223

Rezidencija: <640 So. Maplewood 
Avenue TeL Republic 7869

Valandos 1 — 9 it 7 — 8 vai. vak. 
Nedėlloj: 10 — 12 ryto.

Tel. Canai 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED ST
Rezidencija <600 So. Artesian Alė 
Valandos 11 ryto iki 2 po pietų 

< iki 8:80 vakare

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

O t I s a B
4603 So. Marshfield Avenue 

Tel. Boulevard 2^77

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WĖSt 18 STREET

Tel Rooaevelt 7622

BUTKUS .
uNDfeftti&md tib 
t. b. feidlty LtA 

Koplyčia Dyka)
710 WEST 18th STREET 

Canai 8161

I. J.z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VBDSJAS

' 1800 Wėst 46th St.

KampAa 46th ir kaulina Hta 
Tai. Boulevard (262 . 94ll

Nubudimo valandoje krelpkltėe 
prie manta patarnausiu si m pa t la
kai. mandagiai. gerai Ir pigiau 
negu kitur Koplyčia dM Mrmeau 
dykai
__________________1______________

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė.
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
Chieago, UI.

I Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 West 35th St..
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8 
•ledfiliomls- / nnn 10 Iki 12

JOHN SMETANA, 0. D.

OPTOMETRISTAS
Aktų Ekspertas ir pritaikymo akinių 
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg.. kam p. II Bt. 9 aukltas 

Paatsbėklt mano Iškabas 
• VaL 8:36 ryt Iki 8:16 vak. Sersdo- 
1 aals 2:80 iki 19 v. Nedėliomis nėr 

skirtų valandų. Room 8

Tai. Canai <222

DR. G. I. BLOŽIS
DBMT18TAB 

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo I Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Beredoj pagal Sutartį

Res Tel. Mldvvay 6612

DR. R. C. CUPIfR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OAkley Arena* Ir 34-taš Strem 

Telef. Wllmette 196 arba
, Canai 1712

Valandos: l iki 4 p. p. Pkuodėllaie 
ir KetvergaU vakaru

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki S vakare I

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 80. ASHLAND AVĖ
SPECIJALISTAS 

Dfibvų,' Moterų ir ■ vyrų Litų

Tel. Cicero 1269

DR. GDSSEN
vai

4«47

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto Iki • 

vai vakare v
Nedėllomte pagal sutarti 
W 14 ST Cicero m

Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 p< 
pietų: 7—8:10 vakare 
Nedėliomis 10 iki 13 

Telef. Midway 2880

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4031 SO. ASHLAND AVĖ 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel Ptaže l9<«
VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dienų 
frbo f iki i t>o pietį 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėl nuo 10 iki i2 <ilu<>.

Del sueltarlmo Tel. Cicero 49

DR. 6. L. MADGE
DENTISTAS * ’

Vai.: 9 iki 12. 2-4 ir 6-9 v. V.
4930 W. 13 ST. CICERO, ILL.

Del nedarbo kainos sumažintos
kakalttėi crovrna ........................ 16.00
Porcebno fllbng .......................... 2.00
Sidabro fllllng .............................. 2.00
Pleitos .j...................................... 30.00.
Brldgework dančiui ..................  6.001

Tel VVenttvorth 3000
Rei Tel. Stewart *19

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgą*- 

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



t

Penktadienis, Bal. 17 d., 193 L

C H I C AG OJE
WEST SIDE ŽINIOS. paprasta, gausi įvairiomis do-

PAGERBTUVĖS KUN. A. į Lietuvę. Radio pasiekęs
LINKUI. tuos, prie kunti mūsų spauda

neprieinanti.
Pamąstęs.Town of Lake. — Ryšy su

vanomis, kurios sunešė narės. kun. Aniceto Linkaus varda
vusiems žinoma, kad 1 kp. dieniu, kurios pripuola šian- 

visuomet ir visur atsižymi sa- die, keletas įdėjimų Town of 
vo gražia darbuote ir pasise- I^ake draugijų, ir parapijos 
kimu. Tat, yra vilties, kad Šis komitetas, rengia šaunias pa- 
parengitnas irgi pilniausiai jgerbtuves nedėlioję, bal. 19 
pavyks. Rengimo komisija jd., 7:30 vai. vakate, Krenčiaus 
kviečia visus skaitlingai at- (salėje. Parapijonys nekantriai 

nė, Ona Kazlauskaitė ir Elz- Slankyti ir linksmai praleisti (laukia to vakaro ir žada kuo- 
bieta Šlekienė visos iš Bridge- laikų, gauti gražių dovanų, skaitlingiausiai susirinkti, o
porto. x Sų-tė.

X Rytoj 18 balandžio Auš-! " :
ros Vartų parapijos svetainė-1 Sunkiai susirgo Juozas Bru

X Šiandien su bažnyčios pa 
tarnavimu' laidotuvės a. a. 
Martyno Stakėno, Aušros Var
tų parapijos garbės nario. 
Ant jo karto dvasinius bu
kietu# — ealunavas šv. Mišias 
aukojo Agnieška Kazlauskie-

PRANEŠIMAI

Auditorijoj 3133 So. Halsted į l-asis sąsiuvinis jau atiduo- akademija, ir darbas plačiu 
str. įvyksta “Bunco Party”. i tas spausdinti. Leidėjai galu- mastu varomas pirmyn. “R.”

tinai susitarė su kat. mokslo

rengėjai rūpinasi visus paten
kinti. Bus patiekta skani va
karienė, išpildyta programas 
ir kitokių surprizų. Kun. A. 
Linkus yra daug širdies įdė
jęs į draugijinį ir visuomeninį

je Bernaičiu Kolegijos studen- žas- «-vv' ^grafo Stankūno 
tai vaidins “Du Vainiku” la- 'name P° num- 3315 So' H'Js'

«- bai gražų religinį veikalų. Pir.st- Balandžio 14 d. nu-
mas vaidinimas bus po pietų ve4tas i Sv- Kryžiaus ligoni- kolonijos veikimų. Dėlto para-

Į-vdandų 2:30 mokiniams, ant'- ,”«• J"'1*“1“1 ”°" atadskotl
.... , , i.................... t---------------------- i nors pagerbimu.ras gi vaidinimas bus vakarei

KELIONĖ PO EUROPĄ. Vjsį kviečiami atsilankyti į

Town of Lake. — Draugija 
šv. Pranciškos Rymionkos 
Moterų ir Mergaičių laikys 
mėnesinį susirinkimų, balan
džio 19 d., 2 Yal. po pietų, 
Šv. Kryžiaus parapijos kamba 
ryje.

Visos narės kviečiamos da
lyvauti šiame susirinkime.

Valdyba.1 tTO» i . * r

Bridgeport/t— Moterų Są
jungos 1 kuopos balandžio 22 
d. 8 valandų vakare Lietuvių

Kviečiam visus bridgepor- 
tiečius ir iš apylinkių atvykti 
į minėtų party. Gražiai pažai
sime, linksmai ir draugiškai Kendon 5 kamb fitymo ilt_ per M 
praleisime vakarų. Bus dova- flul»- saulės pariariun $65. Yra 
nelių, kurių pas Sųjungietes 
niekados netrūksta. Taigi įsi- 
tėmykit visi, nepraleiskit pro
gos, nes jau paskutinė “Bun
co Party” šį pavasari.

Valdyba.

IARBNDAV IM UI

gar. 3147 Franklin Blvd.

ANT RENDOS.
Vienas kamburis vaikinui ar mer

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

AtsiAuukite vakarais po 6 vai.! 
<l«2« S. TA LMA N A VE. 

('bk-ago, UI.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rykles 
Ir patarnavimo, ftau- 
klt

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių. 

4844 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 13 89 

— ....... J

LIETUVIŠKA ENCIKLO
PEDIJA SPAUSDINAMA

Lietuviškos enciklopedijos

8 valandų tuojau po mišparų 
visiems bendrai. Pasinaudoki
te proga pamatyti gerų veika
lų ir pasiklausyti garsaus Ko
legijos beno. Įžanga 35c.

X Pereitų sekmadieūį įvyko 
Šv. Vardo draugijos susirin
kimas, kuriame dalyvavo 
daug narių. Nutarta sudaryti 
du baseballimnkų tymu: ma
žųjų ir didžiųjų ir įsigyti balls 
ir bats. Kun. A. Andružis sa
vo kalboje nurodė draugijos 
tikslų ir užduotį. Susirinkimas 
praėjo gyvai ir baigtas malda. 
Visi nariai išsiskirstė kupini 
džiaugsmo.

AUTOMOBILIAI

BRIDGEPORTO ŽINELĖS.

-----  ----- kun. A. Linkaus pagerbtuves.
Šimtai lietuvių šiemet vyks Gulbe.

aplankyti Lietuvų. Keliautojai____________
visu keliu pamatys nematytų BIZNIERIUI RADIO NAUDA 
dalykų, įgys naujų įspūdžių,
Tas viskas yra labai indomu 
ir malonu.

Keliautojai kartais savo 
įspūdžius aprašo laikraščiuose 
ar knygose.

Taip yra padaręs gerb.

Kitataučiai greit pažino 
naudų garsinimosi per radio. 
Lietuviai, kur kas vėliau. Ir 
tai palyginamai nedaug juo 
naudojasi.

Anądien teko užeiti į p. P. 
Baltučio raštinę, 3327 S. Hal-

kun. P. Vaitukaitis, plačiai Chicago. j
žinomas veikėjas, Nekalto Pra 
sidėjimo Panelės Šv. par. vi
karas. Jo knyga vadinasi “Ke

39
kupinų žmonių. Ilgai palau
kus, prie progos, paklausiau 
p. Baltučio argi jis ištikrųjų

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE• .
KAINA $845.00 F. O. B.

Jei manai pirkti karą, pirmiausiai 
ateik pas mua ir persitikrink, kad 
pas raus rasite geriausios rykles au
tomobilius ui lemą kainą.

Taipgi turimo Įvairių J vai raustų 
vartotų karų už labai mažą kainą.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: Vainoras, J. Laskys 
Telefonas Lafayette 6666 
3962 Archer Avenue

Phone Victory 6576

UNIVERSAL SHOE STORE
Tomorrow’s Styles Today 

Shoes for Everybody
3265 So,. Halsted Street

R, ANDRELIUNAS
(Marąuetre Jeweiry & 

Radio)
Užlaikau visokiu 

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

2650 West 63rd St. Chicago
Telefonas HEMLOCR 8880

NAMINIAI RAKANDAI 
PARDAVIMUI

Turi būt parduoti tuojau keturių 
kambarių aukfttos rykles rakandai, 
kauras, elektrinis radio, lempos ir 
kitkas. Viskas pigiai. Jei ateisite grot 
tai. Bus galima visus daiktus par
duoti ir atskirai. Apleidžiame miestą.

3040 West 62 Gat.
Rakandai vartoti tik du mėnesiu. 

Privatlftkas namas, gražus parloriaus 
setas už $85 vertas $300. Orienta- 
likkas 9x12 Wilton kauras $20, Pil
nas .riefiuto medžio miegamosios 3e- 

Itas $75, vertas $250. StalllSkas rieftu- 
to medžio valgomosios setas $65 

įvertas $200. Coxwell krėslas ir Otto- 
(maji $25, vertas $95, Candelabra 
lempa $6, elektros radio, paveikslai, 
stalas, indai ir tt. 1-mas apt. 8228 
Maryland avė., 1 blokas J rytus nuo 
Cottage Grove avė., Stewart 1875.

Bučernė, nauji flkSčierlal. Refrig. 
Pigiai. Cash ar iftmok. Turfrn kitą 
biznj. 2741 So. Harlem avė.

Piumbing & Heatlng Supply — 
olselio ir smulkm. ha.rdware ir ma-
liavų biznis. Pigiai. Reik 
4344 W. North Avė.

$3,000.

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

Hemstitchlng ir Gift Shop, pigiai 
už cash. 5247 Irving Park Blvd,

Pigiai senai Įsteigtas paukfičių ir 
kiaušinių marketas. 1237 W. 103 st.

Sunkiai sirgo mūs brangi 
veikėja, p. J. Šaltięnė, kurios 
pastangomis šv. Kazimiero A. 
R. D. 2 skyriaus vakarienė 
šauniai pavyko. Jinai pri
klauso prie Moterų Są-gos 1 
kp. ir ten daug darbuojasi. 
Dabar jau eina geryn.,Rėmė
jos ir sų-tės linki visiškai pa- • 
sveikti ir vėl kartu darbuotis.

lionė po Europų ir Įspūdžiai .;ng nejaučia blogųjų laiku? 
Knyga papuoSta paveikslais j Atsak6> jant48j neperskan 
ir indonriai parašyta. Kaina (lžiallsiai. Past^p |aikn 
?1.50. Galima gauti pas gerb. biznis ypttč ,„lsitaisfSj kai
autorių, “Draugo” knygyne, radio tapo pareklamuotas, 
arba per “Draugo” vajaus iDaugiau atjy0 norinči, 
kontestininkus. i ---- -- —m, - -
Knyga ypatingai indomi bus f 

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

Ir

!'
KNIGHT 
6 IR 8

Taipgt didelis pasirinkimas vartotų 
karų už labai mažą kainą. Norėdami 
pirkt pigiai gerų karų kreipkitės Į 
mus. Taisymo skyrių veda gerai pa
tyręs mekanlkas J. •‘MENZOR.

White Sox fltfotęr Sales

PRANEŠIMAS

B & M
J. BERŽINSKIS ir

A. N. MASULIS
C A F E

6200 St). WESTERN AVĖ.
Tel. Republic 4644

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

A. Jankaitis, J.
S. Rūmeli

610
Tel. T»

P-lė Niedvariutė, p. E. Nie- 
dvarienės, Moterų Są-gos 1 
kp. pirmininkės dukrelė, ran-1
dasi šv. Kryžiaus 
Jinai irgi sveiksta.

ligoninėj.

Moterų Sų-gos 1 kp. rengia 
mų “Bunco”, balandžio j 

(April) 22 d., Lietuvių Audi-r 
ior'um, 3133 So. Halsted St. i 

Ši “Bunco Party” bus ne-'

“DU VAINIKU”
8

T: -a nuo 5-to pusi).

“Pranašystė” dar ir šiandie 
yra minimas tų, kuriems jį te
ko matyti, taip ir dabartinis 
veikalas pasiliks ilgai atmini
me tų, kurieips dabar teko 
arba dar teks matyti.

Todėl lietuviai yra nuošir
džiai raginami pamatyti tų 
veikalą, nes tokių veikalų re
tai pasitaiko kur užeiti. Vei- 

alas dar bus vaidinimas Auš 
tos Vartų parapijos salėje su- 

3»to.įe baland. 18 d. du kartu: 
pietų 2:30 ir vakare 8 vai. 

nt rytojaus Melrose Parke 
aičiuno svet., 3 vai. po 

ų. Ir paskutinį kartų bus
.vaidinamas Marųuette Park 

gimimo Švenč. Panelės Ma- 
ijos fiarapijos svetainėje bal.

d. 7:30 vai. vakare. Prie vai 
ifnimo pritaikinta daug dainų

didelis benas.
Matęs.

GALUTINAS? 
IŠPARDAVIMAS

Neatsiimti siutai daugelis su 
extra kelinėmis

i Kainos
Visi nauji drabužiai pasiūti 

Kostomeriains Bet neatsiimti.

Jutu. t
2~5 N. WABASH AVĖ.
3 čias augštis Pisk Bldg.

TURKIŠKOS, RUSIŠKOS 
SULFURINĖS VANOS IR 
ELEKTROS TREATMEN- 

TAI
švediški mankštinimai ir 

elektros masažas
*< ./ ■> , v ’ *-£*r*3'' 4/ ’• zn 5 / jg-'?*

T reatri tentai visokių Ilgų, reu
matizmo nervų atitaisymo, žalčio 
Ir taip toliaua. su elektriniais 
prietaisais Violetiniai Saulės Spln- 
•in'lų treatmentai.

Mlnnraitnės. aųlfertue* vanos 
tuodu didžiausią kraujo clrkulla- 
■iją. kuomi galima ižsigeibėtt nuo

<>kin ligų
•< .mi.Hrlui dėt perguiėllmn
Moterų Skyrius atdaro* 11 tar

iu k«ii- nuo * iki 12 vai. nakties

A. F. CZESNA
-657 WEST 45th ST. ,

aZ jiiiv Paulina Street
v.n, a vai ryto Iki I v nakties 

lininis nuo 8 iki 12 vai. po 
metu Phone Boulevard 4652

nan, pardavėjai 
savininkas
.STREET

04»V 't

STUDE4AKER
FREE WHEELING

Vienintėlė Sttidebaker Lietuvių
• ? {staiga Chlcagoj

Didelis pasirinkimas vartotų karų 
už žemiausias kainas.

MIDLAND MOTOR SALES
4492 Archer Avė.

Tel .Lafayette 7139 
A. Kosulis ir J. Zabukas, Sav.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. RockweU St.

Tel. Republic 5099

Mes permufuojame pianus, 
forničius ir kitokius dalykus

Musų patarnavimas yra grei
•tas, geras ir nebrangus.

S

į Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

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

4412 So. California Avenue

Priešais lietuvių bažnyčių.
t •_____________________________________________________

REAL ESTATE

Mod. 5 kamb. plytų bung. k. v. S. 
gar. $7,750, 6110 No. Auztin avė. 
1 bl. Į Elaton, buaaa, atrytk.

JVA1ROS KON i k.A h I O R I A I

Ką JŪSŲ SKKYBZLZ PASAKO APIE JUS?
Ištikrųjų skrybėlė dailina arba gadina moters išvaizdą. 
Niekas geriau neįrodo moters asmenybę, gražumą ir grakš
tumų, kaip jos skrybėlė. Išsirink sau skrybėlę Fenzau’s 
skrybėlių krautuvėj.

M, ŽIŽAS
.Samų Statymo Kuntraktorius 

.šlamu įvairinusius iihihiih prieinamu 
kaina

7217 S. CAIJFDRNIA AVK.
Telefonus Hi-miock 5684

M VU8ZKA 

Piumbing A Seating
Kaipo ųetuvta He’iiviu - ■»

tnu^lti svogertauala
4426 80. Weaieru A»t

M. Lala velti 822<

CeiMl Re pu ui i, •<«>

O GRICIUS
.fe.NKf.Auir KUNTKAK1 

>.:<lrti, m.iiua kaip muro taip n
• .uedžlo nuo mažiųusto Iki didziauMi*
1 \.itno» pn< nainlauaioa.
I 2452 WLST 69th STREET

Namas ir lotas, 5-6' kamb., reik 
'cash. Reik oarduot Šią savaitę. 82,- 
200, 157 8wan St. -Tel. Van Buren 
8398 po 5 vai. vak. ,

I 7 kamb. rez. 4 mlegk., oll Ml., 2 
•karų gar. už $11,500, 1-mo margi
nio $6,600. 1120 No. Lorel avė. i_____________________________ _ ____

Pardavimui 6 kamb. forniSiuotas 
apt. 3 kamb. iSrenduoti pigiai. 641 
Oakdale avė. 1-mas apt.

2-RAS FLORAS 
VAIKŲ, MERGINŲ 

IR MOTERŲ
91.00 iki 91.88 

>
DIDELI ftTORAI 

- Viename

VIENA KAINA 
VISIEMS

93.95
93.50

92.95
1646 — 48 WEST 47 STREET

“Didžiausi Skrybelninkai Chicagoj”

J, H. RIGZKUS
4357 S. MAPLEW00D AVĖ. 

Tel. Lafayette 7546

JOHN PAKEL & CO.
Gtneraliai Kontraktoriai

Real Estate
2621 WSST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367 

Bes. Grovehfll 1980

itcnčiuH 11,600 ak., prnmatoma 
alteiUH Ir genaa Wintor Gnrden Die- 
lrikte, Dimmit County, Texas. žemė 
tinka arendžiama Ir kitokiems vai
siams. 100% tnvestmentas už kainą.

Sav. Box 658 Houston, Texas
Pigiai, sav. aukuoja 4 flatų namą 

8052 So. Elizabeth. Ineigų $2,860 m. 
Sav. 7951 So. Wood St. Radclttf 
2068.

Sav. turi parduot, didis bargenas 
So. SidėJ, arti 67xGreen, 2 flatų na
mas, lotas 40x125, 2 karų gar..
Ineigų $140 mėn. $6.000. 7»51 So. 
Wood St. Radcliff 2018.

Pigiai gražus 2 fl. namas, 6-6, k. 
v. A, ąžuolo trlmas, gar. gera tranap. 
sav. 1-mas augfttls 2922 Ne. Montl- 
cello Avė.

Geras vasarnaknls prie Post ei. įei
tos nuosavybės, IMlrbtos ūkės. 16,066 
ak. nedirbamos Teisinga kaina. 
Ijinglade Land Co. Antlgo, Wla

L, VYČIŲ SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO
BENDROVĖS

* •
“Spulkos” 65-tą serija prasidėjo tik šiomis dienomis, 

lietuviai kviečiami prisirašyti prie šios tvirtos finan
sinės įstaigos. Ofisas atdaras kas fentradienį.

Mokėti gulima kas savaitė nuo 50c. ir aukščiau

> Ofisas 3255 SO. HALSTED STREET

SS®
Geros išdirbystės pilnai už

tikrintos maliavos.
Kainos numažintos 

Wall blot maliava .... 92.40 
Aliejinė maliava 92.10
Aliejinė maliava ......... 93.00
Aliejinė maliava ......... 93.66
Kopėčios 6 pėdų ......... 91.30

Phone Virgtnla 1864

JOSEPH VILIMAS
V AM v STATYMO KONTRAK- 

TORIUS
♦556 s. ROCKWEIJ. ST

Pigiai nuo sav. naujas 6 kamb. 
bung., prie 62 A Cicero avė. stotis 
PI gis indas pirkimas So. Bldėj. 7418 
So. Ash and avė., Steurart 2447.

Rendon ar pardavimui 20 ak., 
2 upės | rytus nuo Benton Harbor, 
5 kamb. namas. 2 aukžčlų bar n ė, 4 
ak. javų, tik $25 per mėn. Kreiptis 
4109 No. Lowell avė. po 6 vai. vak. 
Sav. Alka.

Aapos Telef. 
Hąmlock 2267

JOHN YERKES
Piumbing A Heatlng lietuvis

KONTRAKTORIUS• •
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

1 TIKRAS BARGENAS
Namų Telef. 8 kamb.. 2 aukžčlų plytų rez. tai- 

lių virtuvė Ir maudynė. 2 karų plytų 
Rcp^u^'Hc 5668 gar., vertas 618.060. Sav. Ižvažtuoja, 

parduoda už $8.800. 2 bloku 63 Ir 
Western. Turi parduot. Beverly 0687 
| mainus mažas bung. ar namiukas.

. Rez. lotas arti Dee Rd. Sta. H. S. 
sav. J. -Parene, Fox Rlver Grove, III.

Reik vasarnamio ar karpenterlo 
darbo už lotą miesčiuke Posen, III. 
7112 Union Ava. Vlnc. tiki.

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nusiunčlame pinigus Lietu

von paitu } dvi savaites, tele
gramų J dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
J Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome Jgaliojimus ir visus 

legaližkus dokiknentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paskolas pirmų ir 
antrų morgičių.

Apdraudžiame nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų ilgų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P, BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
Tel. Yards 4669

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad veadainaa vlaua reikalus pei

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

CHICAGO
THU BOUL. MII ARBA 0774 

autanpyal daatg iėlaidų

Perkam .Mortgečlus Ir Bonu* 
Mkoltnam p|algus ant Namų 
Parduodam. ISmalnom tr InSluri 

■ ftam. visokį tvirtą.
Padarom davernastes t r Pirkimu 
bei. Pardavimo Notarialifikus raitus 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
T ra pamatu musų Paeekmingnmc 
MES GVARANTUOJAM SAVO 

ATLIKTA DARBĄ

Skolinam Pinigus
Neimam komiso, nuo $60 iki $300 
Sis departmenta* yra pc valstijos 

priežiūra

Taipgi paskolos ant pirmų morgičių

J. NAMON FINANGE CO.
6755 S. IVESTERN AVĖ.

Mes mokame
už Lietuvos Laisvės Pas
kolos Bonus Vangiausia, 
negu visos kitos įstaigos 
Amerikoje. $80.00 už $100 
vertės Boną 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 ąnt visų ekskursijų ren
giamų per Lietuvių I,alvakor- 
Člų Agentų 8ąjungą.

Siunčiame pinigus Lietuvon.

John J. Zolp
4559 So. Paulina Street

CHICAOO, ILL.

KAM REIKALINGI 

PINIGAI?

Skolinu ant pirmų morign- 
čių; mažas komišinas, teisin
gas patarnavimas.

JUSTIN MACKIEWICH
* J AV

2342 South Leavitt Street 

Ganai 1678-1679




