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JAU TRYS KONTESIININKA! 
MILIJONAISSKASTO

R. MAZILIAUSKIENĖ IR K. SRIUBIENĖ 
PO 500,000 BALSŲ TURI

Artinantis prie kontesto už
baigos, kova tarp kontestini- 
nkų už pirmenybę darosi sma-

troit, Mich. darbuojasi. Visi 
kiti irgi gražiai darbuojasi ir 
vis dar turi vilties j pirmas

rkesrtė. V. Stancikas, atsisto-1 vietas užkopti. O ką gali ži- 
jęs pirmoje vietoje, pašte- noti. Ne vienas iš jų toki špo
ke pusę milijono balsų akai- są gali iškirsti. Pirmadienyje 
cių. Bet šiandien ir Maziliau- paskelbsime, visų kontestinin- 
skienė su Sriubiene “milio- kų darbo rezultatus, 
nierkomis” tapo. Daug pas- --------- — — ■ ■ ■
tangij p-ni Maziliauskienė pa
dėjo, kol antrų konteste vietų 
iš p-nios Sriubienės atkaria
vo. Ji gavo 500,377 balsus, o 
Sriubienė įsivarė į 500,202.
Taigi, juodvi lieveik lygiomis 
stovi. V. Stancikas irgi neto
liausia nuo jų yra "pabėgęs.

Stipriai prie “milionierių“
varosi P. Varakulis ir P. Fa- ninkai. Gedulingosios šv. Mi 
bijonaitis, kuris dabar De- Sioš laikytos trijose bažnycio
—V---------------------------------
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VAKAR PALAIDOTA 3 
GAISRININKAI

Z
Vakar dalyvaujant dauge

liui gaisrininkų palaidota tu
nelio gaisre žuvę trys gaisri-

VINCAS STANCIKAS

1543 \Yest 46tb Street, 
Chicago, III. 

turi 510,959 balsus.

R. MAZILIAUSKIENĖ

3259 So/Union Avcnue, 
Cnicago, III. 

turi 500,377 balsus.
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METAI-VOL. XVI

LATVIJAI IR ESTIJAI PREKES LENKIJA 
Slys PER LIETUVA

Plečiama Vokietijos Prekyba 

Su Maskva
» 4'

MADRIDO REPUBLIKONAI VEDA DE
RYBAS SU KATALONIJOS RESPUBLIKA
VOKIEČIAI NORI PREKY

BOS SU SOVIETAIS

1. Žmonių minios ties Švenč. Širdies bažnyčia, Notre Dame, Ind., laidojant žuvusį BERLYNAS, bal. 18. —
futbolininkų vadą Knute Rockne. 2. Anglijos princu atsisveikina su viefrašeimininke,' ”............. ""
pas kurią svečiavos P. Amerikoj. 3. Merchant Fleet bendrovės naujas preziabntas E. E.
Crovvley.—— -----------------------------------------------------———
AREŠTUOJAMI AUTOMO- JAKOBITŲ SEk 

BILIŲ SAVININKAI . VOJA Už SAVO
4-

EKTA KO- 

GYVYBĘ

DIDŽIĄJĄ SAVAITĘ PRA- 

, LEIDO SAVO ARKI

VYSKUPIJOJ

LIETUVA DARO NUSILEI
DIMŲ LENKIJOS NAUDAI

RYGA, bal. 17. — įvyko 
Vokietija būtinai nori padi- 'Pabaltės valstybių konferen- 
dinti savo preky bų su Rusija.'dja geležinkelių naudojimąsi 
Iš padarytos tomis dienomis į klausimu. Be Lietuvos, Lat- 
vokiečių pramoninkų sutarties į vijos ir Estijos atstovų buvo 
su Maskva paaiški, kad vokie- dar ir Lenkijos atstovas. Šis 
čiai daro .didelių nusileidimų pastarasis tik tėmytojo rolėje.

Iki šio laiko Lenkija nega-Chicago majoras Cermak iš TRTVANDRtJM, P. Indija,
atostogų parėdė policijai are- bal. 17. — Kada jakobitų at-
štuoti visus tuos automobilių skalūnu arkivyskupas Ivanios

. . , , . , • n- »•, « 1 pasta). — Jo Ekscelencija arsavininkus, kūne važinėja be ir vyskupas Teofilus gryzoj*
valstybės ir miesto “laisnių“. Katalikų Bažnyčion, jiedu pa- ^vyskupas Leopoldo Ruiz y 

Floros, apaštalinis delegatasI
Meksikai, Didžiųjų Savaitę ir 
Velykas praleido savo arkivy
skupijoj Morelia mieste. Te
nai katedroje pirmininkavo iš
kilmingose ceremonijose (apei
gose).

Katalikų Bažnyčion, jiedu pa-
• Palaidoti gaisrininkai: ka- APskai<™ojama, kad Chicago j skui save Bažnyčion patrau- 
pit J E O’Neill W J Cov- aP*e 1M,OOO automobilių ne- kė daugelį kita) jakobitų at-

• p Loinfi 1 QQ1 mnlii olro 1 Vir»Ti

•— se.

i Ketvirtas žuvęs gaisrinin
kas W. J. Karstens, protes
tantas, bus laidojamas šiandie 
popiet.

PAGROBTAS IR API
PLĖŠTAS ŪKININKAS

. Anų dienų keletas plėšikų 
pagrobė ūkininkų Henry Bra- 
dy, 64 m., Ransom, III. Išgrio- 
zdę jo namus rado 1,115 doĮ-, 
pinigais ir Liberty bonais. 
Automobiliu atvežę ūkininkų 
arti Chicago jį paleido ir grą
žino 15 dolerių gryžti jam na
mo.

M ENICO M T ESTĄ S (per

skalūnų
Kiti jakobičį vadai susirū

pino savo atskalos likimu. Kad 
gelbėtis, jie ^fc^-pagelbon pa-

--------------------------------- i kvietė protestantus ir angliko-

Netoli Chicago Heights, ša- nūs dvasiškius. Šie žmonės, j --------------------
le Orr vieškelio, rastas nužu- kovodami Katalikų Bažnyčių,GUBERNATORIUI DUOTA

beturi 1931 metų “laisnių.

RASTAS NUŽUDYTAS
r- VYRAS

dytas nežinomas vyras.

LIETUVOJE

VETERINARIJOS GYDY
TOJŲ SUVAŽIAVIMAS

jakobitus dar daugiau klaidi
no, :

! Atsižvelgus į tai, protaują

VĖJO

sovietams. Ilgiems mėnesiams 
prailgina kreditus ir nenusta
to prekėms kainų. Sovietai 
turės patogumų pigiau ir il
gesniu kreditu įsigyti reika
lingų prekių ir mašinerijų.

K. SRIUBIENE

1315 So. 5tbh Avenue, 
Cicero, III. 

turi 509,202 bal rus

. ..............

Įėjo siųsti geležinkeliu savo 
prekių i Labųjų ir Estijų per 
Lietuvą, kadangi Lietuva su 
Lenkija neturi jokių santykių.

Tad iš Lenkijos į tas Pa
baltės valstybes prekių siun
timas buvo brangus, kadangi 
prisieidavo siųsti aplinkui per 
Dancigu arba Rytų Prūsiją.

Konferencijoje Latvijos ir
prasideda nesmagumai. Kas-!Esti-’os atstoTai Tjiat1,T»

... ikino, kad ji nutrauktų tų savo,dien didės m skaičius. * , • vnusistatymų, atkreiptų prieš 
Madrido republikonų vyriau Lenkija, ir šiai pastarąja! lei

stų savo prekes siųsti tiesiog 
per Lietuvų.

be. Provincija Katalonija at-j. Lietuvos atstovai sutiko, 
simetė nuo Ispanijos ir suku- Lenkija naudosis Lietuvos te

ritorija.

ISPANIJAI PRASIDEDA 

NESMAGUMAI

MADRIDAS, bal. TL — 
Naujūi Ispanijos respublikai

SPRINGFIELD, Ilk, bal.l8^ veda derybas su Kata- 
jakobitai išsižada atskalfiny-' __ įstatymų leidimo rū- lQnkj°s respublikos vyriausy
bės ir pasiduoda arkivyskupo inuose vakar sukelta nepapra

stai daug triukšmo, kada duo
ta vėjo gubernatoriui Emmer-

Ivanios vadovybei.
Tokiu būdu ši sekta kaskart

Kovo mėn.‘21 ir 22 d. Kau- mo dienos, galima sakyt, jau 
ne įvyko metinis veterinarijos suskaičiuotos, 
gydytojų sąjungos suvažiavi- --------

labiau ima irti ir jos gyvavi-į sorij jęurs priešinas probibici-
rė nepriklausomą respublikų.%

Madrido vyriausybė darbuo- 
jos vykinimo įstatymo Illino- jasį Katalonijų paimti savo

mas, į kurį buvo atvykę taip 
. ?abar,‘_Si<’n.K<Lr‘Vyk0 ’l“ P41 veterinarijos

gydytojų sąjungos atstovai.
Suvažiavime buvo aptarti į- 
vairūs klausimai: dėl skiepi-

. .Šalie apskrities šerifas su wa- 
rantais suimti piktadarius, 
kurie esą žinomi. Chicagos po
licija jam. teikia pagalbos.

i _____________________________________

ŽMOGŽUDIS PRESTON 
PRIPAŽINTAS SVEIKU

Apiruliės teisme AVbeatone

KATALIKAI RAGINAMI 
PALAIKYTI KATALIKIŠ

KA SPAUDA

ise atšaukimui ir tuo būdu ta
rnauja ne gyventojų didžiu
mai, bet sausiesiems fanati
kams.

žinybon. Bet kataloniečiai ne
mano pasiduoti gražiuoju ar
ba pigiai. Jie nori turėti sa-

BUS DEPORTUOTA 3,000 
KANADIEČIŲ .

MONTREAL, Kanada, bal.
ritę gyventa,.’Sn Ispanija?18-PraneSta’ kad iS Am<!

MEXIC0 MIESTAS, bal. 
jimo nuo įvairių ligų, dėl kiau- 17. burango bažnytinės 
lių eksporto ir kita. Prof. A- provincijos vyskupai paskelbė 
leksa padarė pranešimą apie bendrą ganytojinį laišką į ti
reikalą steigti rajonines vete
rinarijos ambulatorijas. To
kia ambulatorija yra įsteigta

pasibaigė dar viena byla žmo-. Dotnūvoje. Suvažiavimui besi- 
tgžudžiui J. E. Preston, kurs'
.kituomet buvo pasmerktas mi-
( riop už Miss Agnės Jobnston, 
26 m., nužudymą.

«
j- Šiuokart jis pripažintas tu- 
! rįs sveiką protą. Gegužės 8 d. 
turi būt nugalabintas. Jo ad
vokatas darbuojasi atnaujinti 
bylų. Šis klausimas teisme bus 
svarstomas balandžio 25 d.

baigiant, p. žąmės ūkio mini- 
steris padarė pranešimą apie 
dabartinę žemės ūkio, ekspor
to ir veterinarinės priežiūros 
padėtį Lietuvoje. “M. R.”

PAGROBTAS PALIUO- 
SUOTAS

sako, galį tik susifederuoti.

DEL TRUPUTĖLIO 
DEGTINES

Teisman pašauktas Ch. Wi-

GELEŽINKELIS ŠIAULIAI 
— BIRŽAI

Susisiekimo ministerijoj y- 
ra kilęs sumanymas sujungti 
Šiaulius su Biržais plačiojo 
geležinkelio linija. Šiemet bū
sią atlikti atatinkami tyrinę

kinčiuosius.
Vyskupai pareiškia, jog kie 

kvieno kataliko yra šventa pa
reiga palaikyti ir remti kata
likišką spaudą, iš kurios ap
turima daug naudos.

Katalikai iš katalikiškų lai
kraščių arčiau susipažįsta su 
savo šventu tikėjimu. Skaity
dami katalikiškus laikraščius 
jie prisideda prie apaštalavi
mo, kas mūsų laikais kiekvie
nam yra būtina.

MONROE, Wis., bal. 17. - 
Balandžio 9 d. pagrobtas Blu- 

! mer Products Co. prezidentas 
I F., J. Blumer paliuosuotas.

BUVUSIS KARALIUS 
PARYŽIUJE

rikos J. Valstybių į Kanadą 
bus deportuota apie 3,000 ka
nadiečių, kurie neteisotai ten 
įėję ir kurių didžiuma šiandie 
gyvena Naujojoj Anglijoj.

PARYŽIUS, bal. 17. — Va-į

kar čia atvyko buvusia Ispa-1
, . . . , nijos karalius Alfonsas, kad

Pagrobėjai buvo reikalavę .. ,.
- Aon ji u t čia susijungti su žmona ir vai-

PANAJKINO KARIŠKO 
LAVINIMO STOVYKLAS

150,090 dol. Sakoma paliuo 
suotas be jokio išpirkimo.

KARO LAIVAI J NIKARA- 
GUOS PAKRAŠČIUS

kais. Skaitlingiausios francū- 
zų minios jį pasitiko geležin
kelio stoty ir sveikino kaipo 
garsiausi didvyrį. Šimtai po
licininkų turėjo ‘tvarkyti mi
nias.

. OTTAWA, Kanada, bal. 18. 
— Kanados vyriausybė panai
kino vasaros kariško lavinimo 
stovyklas. Tas atlikta ekono
mijos - atžvilgiu.

WASHINGTON, bal. 18. —
Amerikos J. Valstybės į Ni- 
karaguos pakraščius pasinn-

-------------------- tė du karo. laivu daugiau, kad
FRANCŪZŲ KLERKŲ jkaip-nors sulaikyti ten suki

UNIJA į lėlių veikimą. Matyt, ir vėl j— Pranešta, jog andai miręs
PARYŽIUS (per paštų). —siunčiama bansminini ma- trijų kongresų pirmininkas N.

PALIKO DIDELIUS 
TURTUS

. į ’

CTNCINNATT, Obio, bal. 18.

NAUJAS VICE-KARALIUS 
INDIJOJ

, BOMBAJUS, Indija, bal. 
18. — Atvyko naujas Indijai 
vice-knralius, lordas Willing- 
don. •

,lson, 48 m., kurio .taigoje, I?™“- toka rfleHnkeli.

128 So. Canal gat., policijai 
atliko kratą ir rado 3 uncijas 
degtinės.

* Teisėjas kaltinamą paliuo- 
savo, pareikšdamas, kad dėl 
truputėlio svaigalų negalima 
kaltinti žmogaus.

kaštuoti). Šis geležinkelis ga
lėtų būti tiesiamas, tik užbai
gus Telšių — Kretingos ge
ležinkelio statybų. “M. R. M

" CHICAGO IR APYLIN
KES. — šiandie, matyt, sau
lėta ir šilčiau.

Paryžiuje valdžios tarnyluije 
esantieji katalikai klerkai (ta
rnautojai) yra susiorganizavę 
į katalikišką unijų.

Didžiųjų Savaitę švenčiau
sios Širdies bazilikoj, Mont- 
martre, šios unijos 800 narių 
vienu kartu priėmė šv. Komu
nijų.

rįninkų būriai.

WASHINGTON, link 18. — 

Žinoma prezidento Hooverio 
paskirta IVickershamo komi
sija vykinti įstatymus baigė 
save darbus ir galutinus pra
nešimus (reports) įdąvė preT 
zidentui. .

. ... r. ------------

Longvvorth palikęs apie 16 mi- 
lionų dolerių vertės turtų.

AVASHINGTON, bal. 18. — 
Prezidentas Hoover visiems 
departamentams parėdė atei
nančiais administraciniais me
tais kiek galint mažinti viso
kias valdiškas išlaidas. <

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sb rl. sv. 4.85 
Francijos 100 frankų 3.90 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.90 
Vokietijos 100 mrk 23.82 
Šveicarijos 100 frankų 19.24'
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DIENOS KLAUSIMAI
PIRMAS ŽINGSNIS.

Esame girdėję daugiau ir mažiau pa
matuotų gandų, kad dabartinė tautininkų 

vyriausybė Lietuvoje visai palankiai žiūri į 
susiartinimų su lenkais, aplenkiant Vilniaus 
krašto atvadavimo klausimų.. Bet mes, kaip 
ir daugelis, buvome nusiraminę tuo, kad Vol- 

t demaias, pradėjęs derybas su Lenkija, buvo 
iš vyriausybės pašalintas, jo įpėdinis už
sienių reikalų ministeris savo padarytas 
klaidas lyg ir mėgino atitaisyti. Tačiau, ar
tik nebūsime užvilti.į ■

Skaitydami ldetųvos laikraščius paste
bėjome, jog neseniai Kaune buvus gelžkelių 
konferencija, kurioj dalyvavo Lietuva, .1 Lat
vija, Estija ir k. Tos konferencijos svam
biausias tikslas buvęs svarstyti Lenkijos pre
kių tranzito per Lietuvą, .klausimų.dausii

tat4o"

bus leista lenkų prekių tranzitas per Lieta- tas, o už 10 dienų iš tų kir- seni žmonės nereikalingi pen- 
vą. Kai kurie Lenkijos, o juos sekdami ir'melaičių išsivysto musės. Tai-'
Amerikos lenkų, laikraščiai aiškiai pabrėžė, gi, aplaistant mėšlų kupetas 
kad tai būsiąs pirmas plyšys mūre, kuris su kalkėtais arba derva, ga- 
ligšiol skviė Lietuvę, nuo lenkų. Lietuva, gjr-jlima užmušti tūkstančius mu- 
di, norinti įrodyti Haagos teisme, jog savo'šių perų.
užsispyrimu nepadariusi savo kaimynams1 
nuostolių.

Tenka konstatuoti) kad ir Rusijos bolše
vikų vyriausybė esanti nustebinta Lietuvos Langiniai 
nusileidimu. Bolševikų spauda pažymi, kad j

4) Namų langus reik apdėti 
su dratiniais sietais, kad mu
sės negalėtų įskristi į vidų.

sietai (window 
screens) ypačiai yru svarbu

Šis argumentas yra tik dar-į 
bininkams akių muilinimas, i 
Kas metai nereikalingiems žy-į 
giams išleidžiama milionui.i 
Apie tai nėra kalbos, kadan-j 

tie milionai tenka

LIETUVIAI AMERIKOJE 
CICERO, Iii. ~~

X
Radio Stotis A J J.
Ciceros lietuviai

jos svetainėj. Muzika bus 
Sherman Svncopators. Kviečia 
visus atsilankvti.

katuli-i X ^aunM teatrų ir šokius

leidimas lenkų prekių tranzito pty lietuvę 
esąs stambus lenkų diplomatijos laimėjimas.

Šis susitarimas tranzito reikalu jau 
padarytas seniau, bet tautininkų vyriausy
bė, žinoma, bijodama tautos nepaiankaus 
žodžio, jį slėpė.

Taip ar šiaip kalbėsime, tai yra pirmas 
žingsnis, kuris veda prie susitarimo su len
kais. Dieve duok, kad jis per daug toli ne , 
nuvestų ir kad per daug nepažeistų Vilniaus 
atvadavimo, kurio siekia visa mūsų tauta.

komunistų Vergija.

Mes žinom, jog bolševikai Rusijoj vi
siems žmonėms vergijų uždėjo. Atėmė iš jų 
privatinę 'nuosavybę, spaudos, žodžio ir su
sirinkimų laisvę panaikino. Taip dabar yra

* We milionai tenka P^-i-į kai 6ven(as Velykas praleido Vhą *•«“« ir
kranams ir ta, dažną, |)UVJ vyn, di-ja, balandžio 26 d.
setai. Bet kaip tik iškeliamas -
teisotas senų -žmonių šelpimas,
išjudinant padugne.. ' . — ...... j veiksnu, komedija "Penki.

Darbininkų minios nori it v kartus po vienų, bus vienas”,
knkm ttnrc nn^ė bud ia rei- reikalau.ia Pensi.iv. Tik jų tų Lietuvos kareivių dr-jos na-j Veikalui vadovauja Jonas 
.i. .„KthiJi,, .reikalavimų neskelbia kapita- riai ištisų naktį badĄįo prie Ijapeikll

grabo, taipgi sv. Vardo drau- x praeilQ savaitę viena pa
gijęs nariai klupo.įo. ivvzdinga ir darbšti šeimyna,

Kazimierietės sesutės Alto- t y A< Salukai iš Nortli Šide 
liūs labai gražiai papuošė gv 'atsįkraustė į Cicero gyventi, 
vomis- gėlėmis. i x Labdarių 3 kuopos susi-

Clioras, ved. varg. A. Mott- rinkimas įvyks, sekmadienį, 1 
deikos, Velykų rytų labai gravai. po pietų, Šv. Antano pa- 
žiai giedojo. Po sumos visas lapijos mokyklos kambaVy. 

(choras suėjo į klebonijų pa- Kviečiami - :

ten, kur randasi kūdikiai.

5) Jei kambarin įspruktų

kia užmušti su niUŠteliu. 

Nuodinti muses tam tikrais
lui tarnauju laikraščiai.

Pasenę darbininkai reikalin-
, . • i u-.i-!£i imnsijų ir netolimoj ateitvdais yra gerai, tik reik būti®. 1 .. ....
“popieriais” ir kitokiais nuo-

iškilmingai.
adara per visų naktį. Žmonių'svetainėje. Bus at 

budėjo daugybės Rytų kiti 
j net už durų turėjo stovėti.

1 jie gaus pensijas, kada įstaty
mų leidinio rūmuose darbuosis 
buvę darbininkai arba darbi- 

Kas pavasary užmuša vienų J ninku prieteliai, bet ne apsu- 
musę, tai lygiai kad rūdenyje įkrįeji politil deriai, kuriems i 
užmhŠtų virš 40 milijonų tu juk nerūpi visuomenės gerovė 
biaurybių, taip jos yra baisiai

Įveislios. Jei dabar pavasary 
kiekvienas užmuštų

atsargienis, kad vaikučiai ne-1 
apsinuodintų.

Senatvėje pensijos nėra sve
timų šalių išgalvojimas. Ki-

bent po t0Se šalvse valstvbė rūpinasi 
M J • I
žino-į senais žmonėmis, gi ši Šalis j 
imu-'tuo atžvilgiu užsilikusi. Kiek-!

keletą šimtų musių, tai
• i * -xi- •• i r „ a ! nijai* padarytų didžiai 

Rusijoj. Bet ir lietuviškieji bolševikai Ame- „ •, • i .
• 4 i • - ’t- i dingų darbų. Kas naikina mu- • vienas dorai gvvenęs žmogus,rikoje, pasirodo, laisves netari. Jiems ne- . . ..... ri, , ! . o, v »

v > . ... . ,, ... , •> tas naikina, ligas. Tad, senatvėje yra reikalingas nevalia sava taieiatvva veikti, kalbėti kų jie , , „ . i d s
\ ’ • t iv del zm<>niJos geroves, naikin- iprįVatin,ės išmaldos, bet atatinnon, raŽytb kę „z.ąn^Hyt,. „ g,„k D,eW,

nevalia bent pusė lūpų pakritikuoti krūvi-;
veislę! 'kainos valstybės paramos. To

(reikalauja teisybė. IrIi klausimu negali biiti dviejų
d. e

taoini

i pažiūrų.

Skaitykite ir platinki-

nųjų Rusijos vyriausybę ir komunistų vadus PASeNUSIEMS ŽMONĖMS 
žydelius Amerikoje. | PENSIJA
Keletas iš lietuviškų liolševikėlių vadų i

lik pasipriešino prieš žydų pasikėsinimų už- [ ])ažnai tuomi kiausilnu ten. 
grobti jų laikraščius su jų visu taftų, už tai ka ražytL Tai delt0) kad
tapo išmesti ir komunistų partijos. Net to- žis kiawdffias dažnai patiekia- te UCtUVlŲ kataliku die-
kiam Pruseikai, vadinama lietuviškų bolše- ,nas tos ar kitos* valstybės 1 nraštį “DRAUGĄ” ir
vilai tėvui, grųsinama. Komunistų Prijos |atyiuų MdinM> ^lliams ir vi.. kuprine
centras Amerikoje jam pasiuntė ultimatu- sn sluarklinin kopiamas. Ši L ' . m .. Z ' IU
mų.- Girdi, jis bus pašalintas iš partijos, jei
nesustos tarnauti

su smarkumu kovojamas. Šį , c • i i »
svarbų klausimų kovoja tie Jir profesionalus,. kūne 

sniulkiaburžuazams •.kurjeni(S senatvė ųerūpi, nes

'vaidinta labai juokinga

sveikinti, klebonų, taip pat ir nes reikė
parapijos komitetas
Šįmet, nors išrodo 

metai ir didelė

visi ę; ,:yti, 
s daug svarbiu rei- 

susi-kalų aptarti. Praeitam 
blogesni rinkime nutarta daryti viešų

bedarbe, bet rinkliavų Ciceros mieste. Lai-
aukų sudėta arti trys šimtai įkas jau trinių F ū’ 'a Ln’a 
(k ugiau, negu pernai, būtent Įmai prisiruošti. Kviečia;:^ 

$1.949.17. Didesnes aukas da- jį šį susirinkimų kuodaugiau-
ve: klebonas kun. H. Vaičiū
nas $100, Cicero State Bank 
$25, Budei kis $25, A. Berną _ 
dišius $25, B. R. Drake $15, » 
J. P. Kimbark $20, J. Karpus 
$15, Kun. M. Švariis $10, kun,
P. Juškevičius $10. P. Masio 
kas $10, J. Arlauskas $10, 6. 
Jaškunas $10, B. B. Lenart 
$10, K. Stulgis $10.
, X Balandžio 1S d. Šv. 
Grigaliaus choras rengia šau
nų vakarų — šokius, parapi-

šiai atsilankyti ypač moterų 
ir merginų.

.A.rtkur Brisbane tiesą tur. Jisai 
sakė; — '

Ji
"Pi-k real estate. 
palaikys tave.”

lAikyk ją.

Jus žinot jj tiesą . sakius.

Istirkit Westchester

tieorge F, NiXON
67 Monroe

A Uonipany

« t A •' ’ i"
Konferencijoj bu$ę’ b,uta’i4«r lenk\r tfaft- 

zito. prekes leisti per Lietuvą su jų važta
raščiais, ko ligčiol nebuvę. Nors leftkų prekes 
ir ėję per Lietuvą, bet oficialiai jos ėję vo
kiečių firma. .

Tuo klausimu- lenkų pretenzijas stipriai 
parėmę ir vokiečiai. Konferencijai priėmus 
nutarimą ir Lietuvos vyriausybei pilnai su 

LTuo sutikus, numatoma, jog ateity būsią to
kių gelžkelių konferencijų, kuriose Lietuvai 
teksią dalyvauti drauge su ijenkija, nes, tuo 
keliu einant, norint ar nenorint, teknikinių 
priežasčių deliai, Lietuvos geležinkeliai bus 
priversti del to tranzito turėti santykių su 
Lenkijos gelžkeliais, kas ligšiol buvo skaito- 

p ma nėgalimu dalyku ir žalingu Vilniaus at- 
L. vadavimo atžvilgiif.

Teko pastebėti lenkų spaudoje, kad len
kai labai džiaugiasi sužinoję, kad jau dabar n’ėgosi.

Žodžiu Ęnueika ir kiti komunistę aĮu yir įie jurį sfau u^rii# «išwiv- 
sai tari išsižndėti1 spausdinto ir gyvo šį RUmaKvnw kovoja
J»ci veikimo laisvės ir tik aklai tarnauti sve- wanioninkai> kad jienis neiei- 
timiems, dauginusia New Yorko žydeliams, k€tŲ saVQ eentu pvisidėti su- 
jiems pavedant visą savo darbą, turtą, su- jdaryti ifondą, iš ku-
įinktas aukas ir t. t. ;rjo turg|ų mokamos paso-

Suklaidintieji lietuviai darbininkai tu-įnU!^ms įnongdlį pelijus, 
retų prasikrapstyti savo akis ir pamaty-į štai ir minoįs vaMvbės js- 

ti, kur link juos veda save, savo tautybę ir ,tatw ,leįdilWo tfnMai turi tą 
Lietuvą pardavę Pruseikai, Bimbai ir visa
eilė tokių ponų, kurie spiauja ant visko, kas 
krikščioniška ir lietuviška, kurie visą savo 
gyvenimų pašvenčia darbininkų klaidini
mui, suvadžiojimui ir išnaudojimui.

”^NASH
Galu gale, jie patys iš kailio nėrėsi, no

rėdami pavergti kitus, o dabar juos pačius 
bolševikiškos vergijos pančiais surakina, 
atimant iš jų visokią laisvę. Gerai lietuvių 
priežodis sako — kaip pasiklosi, taip išsi-

SVEIKATA - BRANGUS TIKTAS
Dr. Al. M. RaČkus
2130 W. 22 St. Chicago

Rašo:
TeL Canal 6764

ŽUDYKIME GILTINĖS 
VEISLĘ

■. Pavasariui išaušus, žolei 
sužaliavus ir musės pradeda 
rėplinėti. Musės yra aršiausios 

k ligų platintojos. Musė, — tai

kojas ir snapą, paskui nus
krenda į žmonių butus ir ap- 
teršia pienų, mėsą, vaisius, jos 
nutupia ant Žmogaus veido, 
rankų ir tokiu būdu užkrečia 
žmones įvairiomis ligomis.

.... . . ,, . . l Muse apsivėlus ligų perais
giltines veisle. Kasmet muses, ....
C, , » , . . I— mikrobais,Užmuša žmonių daugiau, net

yra viena didžiausių žmonijos 
neprietelių.

žudykime* naikinkime, ko
vokime su ta giltinės veisle! 
Jei žmonės nenaikins muses, 
Itai musės naikins žmoniją. 
Kur mažiau randasi musių, 

(ten žmonės rečiau serga. Ge- 
* riausi kovos būdai su mm 
kėnis yra šie:

1) Kiemą ir visus pašalius 
užlaikyti švariai. Mat, musės 
švarių vietų nemėgsta, nes 
ten negali patogiai veistis.

2) Išmatų gurbus reik ge
rai uždengti, kad musės nega
lėtų prieiti ėsti ir ten kiau
šinėlius dėti.

tyliai, mums 
net nejuntant, atneša į mūsų 
namus džiovą, šiltinę, difteri- 

f Biaurvbė musė landžioja po Į jy skarlatiną, cholerą ir dau-jį savaitę reik aplaistyti pi- 
llykseiausias vietas ir visur Igy,,ę kitų pavojingų ligų. Va-' giuoju karboliu, arba derva,

!kulkos kareivių karo lauke.

'kaišioja savo snapą. Ji niitu-i^p,,^ metu tūkstančiai kfldi-
pia ant krūvos mėšlų, 

į pastipusios žiurkės, ant
inirdusio mėsgalio, ant džio- todėl, kad musės apteršta pie

nininko skreplių ir ant ligo- rių arba kūdikio vartojamą 
ūo išmatų. Apibiaurojus savo čiulpuką. Taigi ve kodėl musė

ant Itių wrga ir miršta nuo “va- 
Pni**;sūrinės” (cholera infuntuni)

nuli dm II fc.ilAli l! aai

3) Mėšlų kupetas bent sykį

arba kalkėmis. Musės yra na
miniai parazitai ir jos toli nito 
namų nelekia. Musės deda 
kiaušinėlius į mėšlyną arba į 
susmirdusių mėsą; iš tų kiau
šinėlių išsiperi baltos kirmelai

sumanymą. Kaip seniau, taip 
šiandie jis kovojamas.

Smarkiai prieš sumanymų 
nusistačiusi taip vadinama 
Civic Federation of Chicago. 
Ji argumentuoja, kad tas pen
sijų pripažinimas padidintų 
valstybėje mokesčius, kurie 
šiandie jau ir be to esą per- 
aukšti. Girdi, būtų naujų ir ne 
reikalinga sunki mokesčių naš 
ta. Tuo labiau, jog metai į 
metus didintus! pasenusių 
žmonių skaičius ir turėtų di
dėti mokesčiai.

Toliaus ši asociacija argu-J 
mentuoja, kad pensijos senat-' 
vėje tai esąs svėfimų šalių su- I-1
galvojimas ir tas nea ta tinka 
Amerikai. Sako, kur tos pen-' 
sijos yra įvestos, jos neišnai
kina vargšų žmonių ir tas v- 
ra brangintinas valstybei iš
mėginimus.

Toliaus nurodo, kad pensi
jų nereikalaujančios pačios i 
darbininkų minios, bet tik 
kai-kurios mažosios žmonių 
grupės.

Girdi, tos pensijos nėra jo
kios pensijos, bet paprastas 
valstybinis pasegusių žmonių , 
šelpimas. .Šis šelpimas^ sako, 
galįs padauginti neturtėlių i 
skaičių.

Iš visako matosi, kad svar-'i 
blausias prieš šias pensijas ar- j 
gumentas, tai pramatomas i 
mokesčių padidėjimas. Kad 
išvengus aukštų mokesčių,

ibanešame visiem lietuviam, draugam ir kostumeriam, kad 
mes parduodam naujus 1931 metų NASH Automobilius, kurie vra 
žymiai patobulinti ir kaina žemesnė nuo $14O.(X) iki $3b‘(MX) fcegu 
kad buvo pereitais metais. Dabartinė kaina yra sekančiai:

4 Nauji 6 Cilinderin nuo S7B5.00 iki $845.00 f. o. IX teettiry 
18 Nauji 8 Cnifideriu nuo $945.00 iki $2025.00 f. o. b. tactory

Ntes turime Kalesiuimyje Ant parodymo visokių modelių — di
delių ir mažų ka^ų ir esame gatavi patarnauti jums ant pareikala
vimo. Ateikite vpatiškai arba pašaukite telefonu, Vičtory 4929

Musų ilgų metų patyrimas šiame biznyje užtikrina jums gerą ir 
teisingų patarnavuną. Todėl, jeigu manai pirkti karų, tai ateik ir 
pamatyk naujų.

NASH

Bridgeport Aito Šalis
JULIUS J. JENELIUNAS, Pres.

3222 South Hatsted Street Chicago, II,

■ --
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Kantata “BROLIAI

X
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“DRAUGO” KONTEST1NINKŲ 

LIETUVOS VYČIU “DARKantata “BROLIAI”. Solistai. Duetai. 
Vyčių Choras. Kvartetai. Simfonijos or
kestras. “Prof. Kampininko nuotikiai 
radio Studijoj." Dalyvaus garsus magi- 
kas.

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

1 • »>. . '«. * .. i v...3f.W akt-fc.l a’* 9f '•vt.Jit. fa VAKARAS
d

Sekmad. LIETUVOS VYČIŲ “DAINOS” CHORAS

*

fe,

>1

f
«• » • < L I

CHICAGOS
LIETUVIŲ

AUDIIORIJOJ
3133 S. HALSTtD Si.

•Yi

/

Choristai Dalyvaus Gražiuose Lietuvių Tautiniuose Kostiumuose. Šis Choras Dabar Yra Daug Skaitlingesnis.
K . ...... . . * - - . - - - •.

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ
« -.............. --- \ —........... ................... ..................

ĮVYKIS

f

Koncertas Prasidės
5-ta vai. vakare, 

šokiai 8 vai. ir tesis 
iki videreakčie.

“Draugo” Kontestininkams Vajaus Dovanos Bus Išdr lintos Koncerto Metu.

AR UŽSIRAŠEI SAU “DRAUGĄ”?

“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chicago, Illinois
<1
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DRAUGAS Šeštadienis, Bal. 18 d., 1931

ROSELAND, DLL. seseris. Jos laidotuvėse daly
davo labai daug žmonių. Ta- 
' riame jai amžinų atsilsį.

Atsidarys banka.
! Teko per laikraščius girdė
ti, kati vietine First National 
banka atsidarys balandžio 15 

Sakoma, kad banka-tuojau 
išmokės 60 nuošimtį visiems 
pinigai. Kitas 40 nuošimtis 

Bus
itai didelė žmonėms laimė.

Koresp.

C H I C A G O J E RADIO ŽŽŽ. CENTRO SUS-MAS.

Balius, koncertas, prakalbos 
ir šokiai.

Įvyks balandžio 19 d., 7 vai. į 
vakare, Strumilos svetainėj,
107 gatvė ir Indiana avė.

Šis parengimas eis bedar- ' 
bių šelpimui, todėl visi rose-
landiočiai ir apielinkės lietu- , . .
...... . . , .. i pasiliks kokiam laikuiviai kviečiami prie to naudin- 1 

go darbo prisidėti. Tikietas 
tik 35c.

Kviečia
. Bedarbių Komitetas. H9MESTEAD, PA.

SIOUX CITY, IOWA
Velykos.

Šv. Kazimiero parapija tu
rėjo labai gražias ir įspūdin- kučiausius išradimus išgelbėt 
gas Velykas. Altoriai buvo ijgOnjuį kojų, bet bal. 15 d. 
gražiai papuošti gyvomis g,:- pranešė, jog kojų reiks piau- 
lėinis, kurios buvo paaukotos. įį Operacija skaudi,-nes turės 
Šv. Cecilijos choras, po va(^°"1pįaut nemarintam, kitaip esųs 
vyste, p-lės Elenoros Grakaus
kiutės, gražiai giedojo. Prie 
šv. išpažinties ir šv. Komuni
jos stebėtiniai daug žmonių 
priėjo. Klebonas pats klausė 
išpažinčių net arti 9 valandos.
Žmonių buvo pilna bažnyčia.
Vakare buvo pasilinksminimo 
programas. Po vadovystė ji.
Petro Stakės, buvo surengtas 
įdomus lošimas “Miške Dra
ma”. Klebonas dalino vai
kams dovanas. Orkestrą grie
žė. Visi linksminosi ir šoko.
Parapijai padaryta 
pelno.

Balandžio 26 d. mūsų svetai 
nėję įvyks angliškoje kalboje 
programas. To vakarėlio pusė 
pelno eis parapijai.

Laidotuvės.
Velykų dienoje po pietų :-u 

Šiuo pasauliu persiskyrė a. a.
Zofija Grybienė, palikdama 
vyrų ir penkis mažus vaike
lius. Ji turėjo tik 29 m. Ji pa
liko nuliūdime ir motinėlę p.
Yakubauskienę ir brolius

Kun. S. J. Čepananis yra šv. 
Kun. S. J. epanonis yra šv. 

Pranciškaus ligoninėj. .Visų 
kairės kojos pėdų apėmė gan
grena. (lydytojai naudojo pas

gyvybei pavojus.
Per paskutines dvi dienas 

ligonis laliai kankinosi. Sakė, 
jei sveikųjų kojų įkištų į ug
nį, tai nežinotų kuri smar
kiau dega. Šį penktadienį, ba
landžio 17 d., gydytojai sutarė 
nupiauti sugedusių kojų pu
siau blauzdos. Parapija nu
liūdus.

1929 metais Valstybės Iždas 
valstybės skolų amortizacijai 
ir procentams sumokėjo be-

gražaus(lna£ trįs milijonus litų. Iš 
šitos sumo užsienio skolų a- 
mortizacijai tenka 1,8 mil. lt. 
ir procentams — 900 litų, o 
iš viso — 2,7 milijonus litų. 
Vidaus skolų amortizacijai— 
100,000 litų ir procentams 12 
tūkstančių su viršum.

1930 metų sausio įnėn. 1 d. 
Valstybės Iždo skola siekė 86 
milijonus litų. Iš šios sumos 
užsienio skoloms tenka — 
— 85 milijonai ir vidaus sko-

ir loms — 900 tūkstančių litų.

MUSŲ MENO PAJĖGOS. Bus atvaidinta juokinga ko-
------------- 'mediją “Jonas Burbulas”.

l>vi didžiausios Cliiragos'Be to, bus dainų ir, ant galo, 
linksmus šokiai prie geros P. 
Stirbio orkestros.

lietuvių meno pajėgos yra j 
“Dainos” choras, kuriam va-; 
dovauja prof. Pocius ir kurioj 
pamatų sudaro Lietuvos Vy-Į 
čių šulai ir antra — Bernaičių' 
Kolegijos studentai, kurie tu-' 
ri ne tiktai gerus vaidintojus, 
chorų, vadovaujamų p. J. Ba
nio, bet turi ir gerų benų, va
dovaujamų p. A. Liaugaudo.

“Dainos” choras suvai
dino nesenai “Cukrinį Ka
reivėlį. Dabar bernaičių ko
legijos mokiniai vaidina “Du 
Vainiku”. Sulyginę šiuodu 
veikalų, matome, kad operetė 
reikalauja daugiau dainos 
pajėgų, bet tragedija reika
lauja daugiau dramatinio ta-' 
lento. Mes jų turime nemažai 
ir vienoje ir kitoje grupėje. 
Tiktai skirtumas gal bus ta
me kad “Dainos” grupėje yra 
subrendę mėgėjai, kuomet stu 
dentų tarpe tos jėgos tiktai 
formuojasi, auklėjasi, bet 
tuom pačiu jau pasireiškia 
daug didelio artizmo ir žy
maus talento.

Veikalų “Du Vainiku” ga
lima dar matyti vaidinant 
Aušros Vartų parapijos salė
je subatoje 18 d. bal. vakare 
ir Marąuette Gimimo Švenč. 
Panelės Marijos parapijos sa
lėje 26 d. bal. sekmadienyj 
vakare.

A. A.

Vaidinimas prasidės lygiai 
7 vai. vakare, kad būtų laiko 
pasišokti. Todėl nesivėluokįte.

Ši draugija visuomet su
ruošia gražus vakarus su į- 
vairais programais. Be abejo, 
kas atsilankys į šį vakarų, bus 
patenkintas, nes komedija y- 
ra labai juokinga ir t.ik nau
jai parašyta, niekur nelošta.

Todėl bal. 19 d. visi į mi
rimų vakarų, kur linksimai lai 
kų praleisite. Be to, kas no
rės, galės prisirašyti prie di
džiausios North Side draugi
jos. Nariai, nepamirškite atsi
vesti kiekvienas nors po vie
nų nauja narį.

Įžanga tik 35c.
Koresp.

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(Jobo Bagdulunaa Bordea)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telepbone Randolpb <727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak
Telepbone Rooaevelt 909< 

Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9(09

Town of Lake. — Yra pri
siųsta knygų Šv. Kaz. draugi
jos iš Lietuvos: P. Varanaus- 
kui, A. Stumbraitei, A. Riml- 
daitei, H. Krušienei, B. Vitar- 
taitei, A. Rimkiutei, M. Šats 
kaitei, S. Stašauskienei, E. 
Ručinskienei, kun. J. Čužaus- 
kui. Atsiminkite, yra šv. Kry 
žiaus par. ofise.

X Sekim, bal. 19 d. 2 vai. 
susirinkimai: draugystės Šv. 
Kaziui. L. K., dr-stės šv. Pran
ciškos Rym., ir dr-tės šv. Elz
bietos.

X Pirmas šįmet Šv. Kry
žiaus par. piknikas bus bir

želio 14 d. Černausko darže. 
Nedarykite tų dienų kitokių 
išvažiavimų.

X Gegužio 3 d. Šv. Kryžiaus 
mokyklos mokiniai rengia pro 
gramų Krenčiaus salėje.

X Kas dar neturite knyge
lės apie šv. Teresės gyvenimų, 
galite gauti dabar parap. ofi
se.

I-__________________________
I
| Lietuvos linų eksportas taip 
išrodo: 1927 metais iš Lietu
vos išvežta už 66,6 mil. lit., 
1929 metais už 32 mil. lit., o 

! pernai už 19,6 mil. litų. “Š.”

Šv. K. A. R. D. Centro sus
inąs bus rytoj, baland. 19 d. 

į 1931, 2 vai. po pietų, šv. K. 
A. Seserų Vienuolyne.

Sus-man prašomos visų sky 
rių atstovės suvažiuoti su pil
nais vajaus raportais.

Seimas įvykę ta gegužės 17 
dienų. Reikalinga geros prisi
rengimas; tad ir svarbu skait 
lingas susivažiavimas.

Valdyba.

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

GRAŽUS VAKARAS. y.

-«
Theodore Rooaevelt tiesą turi. 

Jis sakė:
■'Kiekvienas, kurs investuoja i 

real estate augančioj ir- bujojan- 
eioj apylinkėj, tikriausia ir sau
giausia siekia neprigulmybės.”

Jus dabar žinot, kad ts tiesą 
turi. -

Ištirkit Westchester 

George F. NIXON & Coinpany 

67 West Monroe

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

Rast. P. Fabijonaitis 
2320 W. 23 PI.

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

AGITATORIAI:

Kun. K. Matulaitis,
’ 2334 S. Oakley Avė.

V. Duoba
. 2328 W. 23 St.

J. Dimša
3230 So. Emerald Avė.

M. Šlikas
10555 S. State St.

Visokiais Labdarybės rei- 
Įkalais kreiptis į valdybų arta 
'agitatorius.

DIDIS PAVASARINIS IŠPARDAVIMAS
Dalykai reikalingi namuose ir namų aptaisvinui. Dabar 
kainos žemės. Geras pentas 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

RADIO
North Side. — Bal. 19 d.I

,7 vai. vakare parap. svetainėj 
! įvyksta labai linksmas ir gra-I
žus vakaras, kurį rengia dr- 
ja JH) šv. Cecilijos globa pa
gerbimui narių, neėmusių pa- 
šelpos per dešimtį metų.

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

t Ofisas vldunnleatyje 
J Roorn 2414

ONE NORTH LA SALLE BLDO.
ONE NORTH LA SALLE ST. 

(Cor. La. Šalie and Madlson Sta.) 
Ofiso TeL STATE 2704; 4412

J. P. WAITCHES
Lietuvos Advokatas

Iki 2 vai. kortuose — nuo 2 Iki 9
Subatomis nuo 9 iki 9

52 East 107th Street
Kampas Michigan Avė.

Tel. PulUpan 5950—namų Pull. (S7T 
Miesto ofise pagal sutarti

127 N. Dearborn Street
Ketvergals afišai uid&rytl.

Kaip Pbilco, General Mo
tors, Bi;ųnswį<}k^ Victor, 
RCA Radiolas, Sparton, 
Stromberg Caflson, Atwa- 
ter Kent ir kitų.

Refrigeratoriai, skalbi
mui mašinos.

Parlor setai. Jus rasite 
Budriko krautuvėj už pri 

i einamų kainų.

i

ATNEŠK IR ATSIIMK, GAUSI
20 NUOŠ- NUOLAIDOS

l'ž atnešamus ir atsiimamus pundulius WET \VA8H Pancdėllais ir 
rtarninkais 25 svarai $1.02, kiekvienas svaras viršaus 4c.

Scredonds ir Ketvergals 20 svaru — 82c., kiekvienas svaras viršaus 
4c.

Pėtn.veinj 15 svarų — O2c., kiekvienas svaras viršaus 4c.

HYDRO Pancdėllais ir rtarninkais 25 svarai — $1.58, Scrcdoj, Ket
verge Ir Pėtnycloj 20 svarų — $1.22.

ROUGH DRY 15 svaru — 81.30.

ANCHOR WET WASH LAUNDRY GO.
1217—19 South Cicero Avenue

TELEFONAI: CICERO S058, LAWNDALE 2628. FOREST 417

TVIRTAS
KAIP

UOLA
« f z

Kai depozituoji pinigus į Bankų, tai pirmiausiai rūpinies apie jų 
saugumų. Dabar sunkiuose laikuose saugumas dar labiau turi rūpėti.

METROPOLITAN STATE BANK buvo ir tebėra tvirtas, nežiū
rint pablogėjusių laikų. Metropolitan State Bank yra “ROLL OF 
HONOR” bankas, tai yra mes esame atsargon padėję penkis sykius 
dauginu, negu valstija reikalauja.

Vesk reikalus su tvirtu lietuvišku, saugiu METROPOLITAN 
STATE BANKU.

Prirengiame kelionėn Į Lietuvų per geriausias linijas; siunčia
me pinigus į visas pasaulio dalis ir darome visokius dokumentus.

Telepbone Dearborn 0057

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

160 North La Šalie Street 
ROOM 1431

Nuo 9:30 Iki 6 vai. vak.

I Local Office: 1900 8. VKIOV A VE. 
TeJ. Koosevelt 8710 

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 Soutb La Baile Street 
Room 1791 Tel. Randplph 9821 

Valandos nuo 9 ryto Iki 6 vai. vak. 
8241 8. Halsted St. Tel. Victory 0582

Valandos — 7 iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. Ir Subatos vakare

Metropolitan 
State Bank

2201 West 22nd St. Kamp. Leavitt St. Chicago
Bankas atdaras šį vakarą iki 8:30 vai. vakaro.

C. V. CHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas 2221 W. 22nd Street
Telefonas Canal 2552 

Trečiadieniais Ir Penktadieniais 
vakarais namie pagal autart].
6503 So. Oampbell Avenae

Telefonas Republlc 4499

T A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas viduriuientyjo 
ltooni 1502

CHICAGO TEMPLE BLDO.
77 West Waahtngton St.

Cor. Waahlngton and Clark Sta
Ofiso Tel. Central 2978 

Namų Tel. Hyde Park 3895

Nauja radio, screen grid, 

7 tūbų gražus kabinetas

už $30.00

METIVIY RADIO VAL.

NEDĖUOMIS
Nuo 1 iki 2 vai. po plotą 

stotis WCFL, 970 klloc.

KETVERGAISv
Nuo 7 iki R vai. vukars 
stotis WHFC, 1420 klloc.

JOS. F. SUDRIK
Ine.

3417-21 S. HALSTED ST.

Chicago, III.

Tel. Bouievard 4705

M

V

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES BROLIŲ RAŠTINĖJE
52 E. 107 St. Kampas Michigan Avenue

Telefonas Pullman 5950
Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs 

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

Lietoviska Drabužiu Krautuve
Didelis Pasirinkimas Pavasarinių Drabužių

VYRAMS, MOTERIMS ir VAIKAMS 
Vvriški Marškiniai

95c, $1.45, £1-95
Vyriški B. Y. I). apatiniai 

marškiniai
49c, 89c ir $1 OO

Vyriški dviejų šmotų marš
kiniai ir kelinės

5Oc ir 79c
Vvriški Union Siutai Visokių šaižų
89c, $1.19, ir S 1.45

Vaikams B. V’. D. Apatiniai Marškiniai
39c, ir 59c

Vaikams Blouse ir marškiniai
50c, 79c ir 98c

Moterų Šilkinės Paneekos
49c, 79c ir 95c

Šilkinės Moterims Bloomers
49c, 69c ir 95c
Mergaitėms Plaunamos Prūsės

69c, 95c ir $1.45
Moterims Žiurkšt ii 95c ir

Vaikams Plaunami Siutclini 79c, !«•
#1.49 

98c

JUOZAS PIKELIS
2945 West 63rd Street

Telef. Grovehill 0989 Arti Richmond St.
Nedaliomis atidaryta nuo 9 iki 1 vai. po pietų.
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SPORTIVELY SPEAKING.

I paid a mytliical visit to 
the managers of some of the 
teams entered in our baseball 
race this year in order to find 
out wliat tliey thought of 
tlieir cliance to win the chani- 
pionsliip. Eevery one of them 
was full of confidence and 
expressed liiinself in self- 
assured tones. There were 
two versions to each of their 
stories; one intended for tlie 
public, the otlier for only the 
ears of the team.

This is what the Gary ma- 
nager had to say to the pub
lic: “The teain I’m to pilot 
this year is stronger than. e- 
ver. The boys have trained in 
the steel mills, and they’re as 
fit and liard as iron. The.paee 
the otlier teams will sėt will 
be a fast one, būt Gary has 
the stamina to win out.”

This is wliat he had to say 
don’t movė any faster I’ll or- 
stronger this year than ever, 
all right. lf you were any 
stronger ld have to hold my 
nose. If you can’t warm up 
on the field witliout a stove 
it’ll be the cellar for us.”

Here is- what the Providen- 
ce manager had to say to the 
AVorld. “I pride^^įy^df. pu 
the fact that every one of 
the players is in excellent 
condition. The wliole squad 
functions on the field likę 
single doubt, first place is 
ours”.

Uis adress to the team; 
“You’re a veritable liūneli 
of hams on the diamond. I’ll 
have to order hammocks to 
niake you feel comfortable 
out in the field. I suppose 
you want a little more lemou 
in your tea to grow hair on 
your cliest? Don’t look for 
the handle on the bąli before 
you catcli it, tliey don’t make 
them with handles anvmore. 
If we win a game this year 
it’ll be a surprise to me as 
veli aš to you.”

South Chicago’s manager 
had this to say to the public; 
“It is contrary to our cus- 
tom to boast of our bąli club 
and we refuse to violate this 
tradition. Būt, I vvould liko to 
remark in passing, that we 
have the best pitcher in the 
league. Our catcher is r-elia- 
ble and accurate. There isn’t 
antoher infield vvhich can 
match ours. We may piay 
vvithout an outfield this year 
because our pitcher vvon’t 
neėd any. Will we win every 
game? Why certainly!

This is what he said to the 
team: “Oli, vvbat a group of 
blockheads I’m supposcd to 
manage. It’s a strange coinci- 
dence that the bąli this year 
will he a dead one. It’ll match 
your lieads. If the outfielders 
don’t movė anl faster 11” or

der bicycles. You won’t get 
along without them.”

I din’t have tiiue to infer- 
vievv the otlier managers būt 
I’ll do so in the near future. 
Somebody informed me that 
the National and American 
league teams have. already 
started playing. Pooli! Pooli! 
Tliese minor teams always 
start early. Wait till the K 
of L’s start then you’ll know 
the season is officially open. 
It won’t be long now.

Konnie.

Both teams predict victory. 
Both teams have marvelous 
records, neither team liaving 
lošt more than three gailies du 
ring the past season. Cicero 
won the Cliicago cliampion- 
sliip and then stepped out 
and defeated the strong Wau- 
kegan five. Sheboygan also 
vvon all of its gailies and in 
the finais decisively trounced 
Kenosha 65 to 25.

Don’t miss tlie finai game 
of the year because it’s going 
to be the hardest fought con- 
test you ever savv. Let’s vvel- 
come the Wisconsin champs 
witli a large attendance. The 
game is at the Cicero Stadium 
and there vvill be no charge 
for admission.

KENOSHA, WIS.

■m

K OF L CHAMPIOfiSHIP 
GAME AT THE CICERO 

STADIUM TONIGHT

Cicero meets Sheboygan at 
7:30 P. M.

At 7:30 P. M. this evening, 
at the Cicero Stadium, 20 

St. & 52 Avė., tw« of the 
strongest K of L teams in 
the country, both champions 
of their respective districts, 
vvill meet when Cicero dashes 
against Sheboygan, Wiscon- 
sin Dist. K of champs.

This game should prove to 
be the hardest fought contest 
of the season, eclipsing even 
the Cicero AVaukagen. game 
a few vveeks ago, when Cice- 
rjo.’s lašt period rally carried 
them to victory.

Spring has just arrived and 
all our winter sports have

passed with the vvinter sea
son. Our Litliuanian youtli of 
Kenosha during the past lew 
years have been in the field 
of sports progressing greatly, 
especially in baseball and 
basketball. Many of them have 
won lionors in variuos tour- 
naments, leagues, and track 
meets.

A uiontli ago our K of L 
,boys entered the basketball 
tournament vvhich vvas sta- 
ged at Sheboygan, Wis., wlie- 
re many otlier K of L teams 
of the statė of Wisconsin al
so competed. The result of the 
tournament shovved that our 
boys had vvon second and 
third lionors of the event.

With tiie opening of the 
baseball season just around 
the corner our boys are alrea
dy rarin’ to go. Tliey will 
have a real first rate team 
this season as many new and

promising recruits have joi- 
ned. There is štili a cliance 
for any young Litliuanian fel- 
lovv in Kenosha to join the K 
of L’s and get on the team. 
We hope this year not only 
to vvin the chainpionship of 
the Wisconsin K of L dist riet 
būt also tlie national K of L 
pennant.

More news froin our group 
vvill appear later. Pavasaris.

yers meet every sunday mor- 
ning, at 11 a. m.

Unity Club, 4558 So. Marsh- 
field avė. Member.

BRIGHTON PARKO ŽINU
TĖS.

UNITY L. B. C.

Unity baseball under the 
leadership of William Kasiuos 
ki figure on liaving the stron
gest team in the Litliuanian 
circuit this season. Tliey vvou- 
ld likę to book some gailies 
vvitli some strong teams. Pla-

Ir vėl proga parašyti apie 
Vyčių 36 kuopos veikimų, Vy
čiai statys veikalų “Potašas 
ir Perlamutras”, ketvirtadie
nyje, balandžio 23 dienų, 8 
vai. vakare, parapijos svetai
nėj. Kadangi vakaro nauda 
skiriama Vyčiams, tat kvie
čiama atsilankyti visa jaunuo
menė iš visų Vyčių kuopų.

Vyčių 36 kuopos šokių va
karas įvyks sekmadienį, balan 
džio 19 d., 8 vai. vakare, Mel- 
dažio svetainėj, 23 ir Oaklev 
gatvės. Daug dėta pastaugi},

kad vakaras kuopuikiausiai 
pavyktų. Atsilankusieji turės 
“Good time”.

Girdėt, kad Vyčių 36 kuo
pos debatų tymas supliekęs 
Cicerus vyčius balandžio 13 
dienų, Ciceroje. Linkime de- 
betatoriains tokių sėkmių iki 
pabaigos. Ateinantį ketvirta
dienį Vyčiai turės “Sočiai” 
McKinley parke svetainėj. 
Visi prašomi atsilankyti.
¥r

Marshall Field tiesą, tuil. Jisai 
sakė:

"Pirkit KEAL ESTATE yra ne 
vien geriausias, greičiausias, bet 
ir saugiausias būdas praturtėt."

Jus tai dabar žinot.

Ištirkit Westchester

George F. NIXON & Company 

67 West Monroe

in
V*SM ..rS-V-MU i-

$5,000.00 Už $10.00
VYRAMS IR MOTERIMS NUO 18 LIGI 59 METŲ 

Apsidrauskit Nuo Automobilių Nelaimės
Mes Apdrąudžiame — Insurinaine j vienų iš didžiausių 
Insurance Kompanijų nuo automobilių aceidentų. 
Ištikus nelaimei iš priežasties automobiliaus kaip tai 
važiuojant savo, ar svetimu, ar public autopiobiliu, ar, 
einant gatvėje užgautų, ar expluoduotų bile koks auto
mobilius, tuomet ši apdrauda moka $25.00 į savaitę pa- 
šelpos per šešius mėnesius. Jei sužeistasis asmuo būtų 
ligonbutvje ar namie turėtų nursę, tada moka $40.00
į savaitę. O mirus išmoka .........  $5OQO>OO
Mokesčiai tik $10.00 už visus metus.
Norintieji plačiau sužinoti kreipkitės; v

VINCAS RUKSTALjS
6942 South Maplewoo4 Avė. Chkago, III.

TELEFONAS HRMLOCK 5219. 

Pasitikėjimas
Išaugino Ši Banką

Pasitikėjimas — svarbiausias veiksnys šios įstaigos augime 
— išaugintas j**r atsargų reikalų vedimų — sustiprintas per 
vedėjų gabumus — ir tvirtai įaugęs į protus virš 50,000 de- 
pozitorių, prisilaikymas griežtų saugaus ir tvirto bankavimo 
principų, padarė tų, kad ši įstaiga pasiekė Aštunto Didžiausio 
Taupymo Bankų Chicagoj.

Bile vienas iš šių lietuvių maloniai jums patarnaus, kada 
atsilankysite į mūsų bankų: Sedemka, Yagminas, Rvmkevi- 
čius, Žabelio, Miekcwicz, Laurinavičia, Adomavičia ir Lau- 
caitė.

Z2
1

bl

Grąžųs pleituoti 
sinkų fixturiai 
muilui .

su

PASINAUDOKITE
TIKRAIS DABAR ESANČIAIS

BARGENAIS ant plumbingo 
ir apšildymo prekių.

Išmintingi žmonės _
pasinaudos šiomis _

nepaprastomis f Klozetų Sėdynes, kurios 
virrty^rkss f tiks kiekvienam toileto 

daba' puodui. Golden ąžuolo ar ber
žo mahogany

indu

$3.45 $1.65

f -

'Peoples .National 'Bank
and ‘Nrust Company

of Chicago
47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių visoj 

Amerikoj savo stiprumu ir geru patarnavimu.

Susivienijęs au National Republic Bancorporation

8A 7 A"

Mes turime perdaug 
šio didumo Basin ir 
mes 100 parduoda

me po

$5.75

18x21 R. 
R. Basin

Pilnas Maudynės kambarys už dideli sutaupymą. TRIJŲ ŠMO
TŲ SETAI SU VISAIS TRIMINGAIS $44 90
17x19 Prausykla—plataus užlenkimo stiliaus su china kranų rankenomis, nikeliuo
tais sieteliais ir P. O. plūgas. Pilnai tiktai
•už ............................................................ ........................ ........ . .... $9.90
4, 4y2 ar 5 pėdų maudynė ant kojų su vieno šmoto kranų kombinacija su china 
rankienomis dėl šalto ir šilto vandens —sujungti waste ir over- $22.50flow. Pilnai tiktai už ..............................................................................
Tikro blizgančio china Klozeto kombinacija, susidedanti iš tanko, puodo ir iš arba 
Golden Ąžuolo ar Beržo Mahogany sėdynė Pilnai tiktai
už .. .......................................................... ...................................... $12.50
PAČIOS GERIAUSIOS RŲŠIES BALTAI ENAMELIUOTOS SINKOS SPECIALIAI 
52 colių nulenktais kraštais sinkos, kol jų išteks,
kiekviena ........................................................... .................... ............. ........
42 colių kampinė apron sinka, kiekviena ' - . į ^21 75$20.00
APŠILDYMO PLANTAI UŽ NEPAPRASTAI ŽEMAS KAINAS.
Dugnas jau tikrai tapo pasiektas, ant kiek paliečiamos yra apšildymo plantų kai
nos. Jus galite užsisakyti dabar ir busite tikri, kad jus gaunate geriausį ką pinigas 
gali pirkti už žemiausią kainą kokios nebuvo per daugelį metų.

, Įsidėkite sau boilerį dabar. Užmokėkite už ji ateinančią žiemą.
NE1MAM NUOŠIMČIŲ PER TRIS MENESIUS. - '

Radiacija 30c už ketvirtainę pėdą.

BUY^NOW

.LEVY&CO.
- VYRIAUSIAS OFISAS IR ŠIORUIMIS <

2113-33 South State Street
Telefonai Cahmiet 9642-0643-0<>44-0(>45

SOUTH CHKAGO SKYRIUS 
9302 Con» ra erčiai Avė.

Tel. SAG4NAW 4t<17

SOUTH WEST SKYRIUS
41104-5 Aircher Avė.
Tel. LAFA^ETTE 03R7

...
...

...
...

...
.. • ■ ..

.. 
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 *4



'•* \ r G A s St*šradi«nis, Bal. 13 d., 1931

C H I C A G O J E Kas iM'atsilankys, ištikrųjų 1802 W. 46 st. Į ketvirti} die- ,lionis .T. Sucila buvo jo košto- riame vaidino “Du Vainiku’’. Sidėje Aušros Vartų parapijos
gailėsis. Vakaras Įvyks nedė-tną įio laidotuvių likusią nutilę i įnoris.

RYT KUN. A. LINKAUS 
PAGERBTUVĖS.

----------- Į lioj. balandžio 19 d., 1931; pradžiugino Augustas Jurgi-!
Vienuolyno Akadomikių orkos pradžia 6:30 vai. vakaro Šv. Įlus, \Vostorn & Southern Life 
tra. p. p. Romanas, Kaulins-.Panelės Gimimo parapijos svo Insurance kompanijos agen-
kas. Giapas, M. Janušauskiė-į tainėje. tas. .Jisai našlei atnešė staru-j

Balandžio npt ą Oždienė, O. Biožieno. i

Viską žinantis.

AR TU MATEI?

salėjo, ant rytojaus Melrose 
Parko, <> bal. 26 d. vakare Gi-

• Tovvn of Lake.
A9 d. įvyksta pagerbimo va- į^uraitionė, Rakauskienė ir dėlios vakaro, 
karas kun. Anieitui Linkui, į,, pUs vaikučių pro-

pj. Krenčiaus salėj. lownof- gianias, kurį surengs S. M. _____
lak iečiai deda visas pastan- |glIlatia

įgas, kad vakaras kuopuikiau- ])ar dalyvaus pianistas M. 
šiai pavyktų. Nėra abejonės,; y,.znvjtus Taipgi p; E. Jovai- 
kad taip ir bus. šaitė.

Gerb. kun. A. Linkus v ra• _ ____ ____
didelis jaunimo prietelis ir 
;visom idėjinėm organizacijom 5 
daug laiko pašvenčia, Taigi, = 
townoflakiečiai ir rengia tų = 
vakarų, kad pagerbus veikė- E 
jų sųryšv su jo vardo ir gi- Ę 
mimo diena.

Sųjungietės ir rėmėjos pa- E 
gamins vakarienę ir visus 
svetelius skaniai pavaišins.
E Kas nežino Town of Lake 
mergaičių mandagumo. Taigi 
Nekalto Prasid, mergaičių so- 
dalicija mandagiai prie stalų = 
patarnaus.

Parapijos komitetai svete- = 
liūs priims ir tvarkos žiūrės. E

Programas bus labai gražus S 
ir'-jvairus. Dalyvaus geriau- Ę 
šieji dainininkai, žymus sve- S 
čiai, kaip tai Lietuvos kon- E 
solas p. A. Kalvaitis, adv. B. E 
Mast, “DraugD“ redak. p. L. E 
Šimutis, Dr. Rakauskas, dain.
E. Rakauskienė, A. Pieržins- 
kienė, K. Sabonis, Saboniutė, E 
O. Skiri utė, V. Daukša,, N. = 
Alauraitė, A. Norkaitė, H. jg 
Auzbikaitė ir kiti.
: Iš dvasiškių gerb. kleb. = 
A. Skrypka, kun. H. Vaičių- = 
pas, kun. K. Bičkauskas, kun. = 
Ig. Atbavičius, kun. Gasiunas, S 
kun. Vaitukaitis, kun. A. Va- Ę
lančius, kun. A. Deksnis.

' i s
Bus .daug visokių pamargi- E 

nimų.
Taigi, visi townoflakiečiai = 

•ryt trauksim į Krenciaus sa- 5 
lę, kad pagerbus brangų mūs = 
veikėjų. Ę

Zulelė.

I ikimės visus pamatyti ne- bų čekį. Mat velionis buvo toj j — Ar tu matei ką aš ma- 
!kompanijoj apsidraudęs antičiau pereitų sekmadienį ■— 

Rėmėja. i$l,752. Kadangi, per penkis klausiu p. S. šimulis, sutikęs i

PRADŽIUGINO NAŠLĘ.

Town of Lake. —
.Justinas Sucila, gvv.

Nesenai 
po num.

•Tai vienas gražiausių veika
lų, kuris man toko matyti.

Ka žiu, ar daugiau jau mimo ftvenč. Panelės Marijos 
nevaidins? Aš ir norėčiau n m- pa ra p. salėje, Marųuette Park. 
įtvti. į B.

— O, taip. Dar vaidins su-i 
jbatos vakare pas mus \Vesl rLATTNKITE “DRAUDA**

metus kompanijai buvo ap-'savo seną kostunnerį.
Idraudų mokėjęs, tai našlė ga- _ Kl) gi tu įau tokiw ste. 

jvo pinigus su nuošimčiais — bėtino matei, kad taip džina
is viso gavo $1,816.38.

Agentas A. .įurgilas darbuo
«ui:miiiiiimiimtiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiimiiiiuiHiiiiiiiiiiiiiiii!tiiiiiiiiiiiiiiiiiii:imM jasi ant Town of I^ike ir ve-

Peoples Furniture ( 
Company

I DIDU OISBTUVĖS ?ASIl!L!l!HAS Į
ANT AUKŠTOS RŪŠIES |

Parlor Setų
Sutaupymai Siekia Daugiau

KAIP PUSĘ PINIGŲ!

gi esi

— Žinai, pereitų sekmadie- 
Įnį buvau nuėjęs į bernaičių 
Ikolegijos studentų vakarų, ku

.JOHN A. O’KEEFK, l’resident 
TIIOMAS .J. O’KEEEE, lst \’ice Prcsi.lciit

O\\'EN A. O’KEKKE, 2nd Vice I>resident 
JAMES J. O’KEEFE, Sceretarv arui Trcasurer

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pat- 

į tikrą specialistą, ne pas kokį nepa 
i tyreli. Tikras specialistas, arba pro- 
' fesorius, neklaus jūsų kas jums ken- 
1 kia, ar kur skauda, bet pasakys pats. 
į no pilno išegzamlnavlmo. Jus su
taupysit laiką tr pinigus. Daugeli; 

i kitų daktarų negalėjo pagelbėt jum 
' dėlto, kad jie neturi reikalingo pa 
tyrimo, suradymui žmogaus kenks 

| mingumų. \ . * .
Mano Radio — Scopo — Raggi j 

E 4 dideli aktai, juokingi ir stebėtini, i X-Ray Roentgęno Aparatas tr vi- 1 
E j pažiūrėti bus įdomus dalykas Karu-1 slškas bakteriologiškas egzaminavi 
E Į ža pasakys bile kuriam žmogui kaip jrnas kraujo atidengs man jūsų tik
si surast savo laimę. Jeigu turi min-l ras negeroves. Ir jeigu aš paimsiu 
S | tyje kokj dalyką, klausk Karužo-jis ' Jus KYdyti, tai jūsų sveikata Ir gy 
= i,vnnms niiervft iitiik tnin Vain Huvė

O’KEEFE BROS. COMPANY
aŪ-M” ANGLIS

ATVYKSTA ARTISTAS
JURGIS KARUŽA

i Chicago su savo teatru OFISAS IR DIDYSIS SANDELIS
Cicero Avenue and 16th Street

f

Cicero

J atspės apie kelionę, giYnines, žennt- vumas sugryš ums taip kaip buvo 
5 vę, ar jūsų pati ar vy.ras arba mer- I pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil 
— gina ar vaikinas yra teisingi. Neda-jvio- žarnų, inkstų, odos, kraujo nėr 
3 ro skirtumo ką norite žinot, klaus-
S kit Karužos — jis viską žino, vis
ai ką mato ir viską pasako.

. NEDĖLIO J
BALANDŽIO-APRIL 19

So. Chicago j
Šv. Juozapo liet. par. salėj.

SE REDOJ,
BALANDŽIO — APRIL 22
Krenčiaus salėj, Town of l.ake 

NEDĖLIOJ,
BALANDŽIO — APRIL 26

Nek. Pras .Pan. šv. par. salėj B.righ- 
ton Park.

vų, širdies, reumatizmo. kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užsisenėjusią, |st- 
kerėjusią. chronišką ligą, kuri ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėliokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės

• ifiso Valandos Nuo 10 ryto Ik’
1 po piet. Vakarais nuo 5 iki t 
Nedėlioniia nuo 10 ryto tki 1

po ple»

$85.00MES MOKAME CASH 
UŽ LIETUVOS 5% BONUS
Money Orderini į Lietuvą per Radio tiktai 25 centai 

Paskolos teikiamos ant Real įstate

- KAUFMAN STATE BANK
124 N LA SALLE St., CHICAGO, ILL

Gerumas

MŪSŲ OBALSIS:
Teisingas Svoris Patarnavimas 

Patenkinti Kostumeriai

a, 'kt Si«’> HmT

MES PARDUO

DAM IR REKO

MENDUOJAM

“The Standard of Fuel Satisfaction”

VIST TELEFONAI

lAnuulalc 0637 - OA38 - 0630 ar

Cicero 5700 - 5701 - 5702 - 5703

ĮDOMUS VAKARAS.

Marąuette Park. — Šv. = 
Kazimiero Akademijos Rėmė- = 
jų 8 skyrius rengia labai įdo- | 
mn vajaus vakarų.

Čionai da nėra buvę tokio 
rogramo, koks bus tų vaka

rų. Tai bus lig ir koncertas.
Dalyvaus Šv. Kazimiero

r--------------------------------------------- —----------*
“ diedukas ir

DEDIENE 
Tiestą turėjo;
Jie žinojo, kad RE AI. ESTATE 

yra saugiausias Invest manius.
Jus tą žinot dabar.

Ištirkit Westche3terB*' *■*
George P. NIXON * Company 

67 West Monroe

■ ■■■■■■■■■■ »
Reumat'zmassaasgėlė-

Nestkankyklte savęs skaua- 
mals. Reumatizmu, Sausgėla, ® 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu g 
— raumenų sukimu: nes skau- _ 
dėjimai naikina kūno gyvybę ™ 
Ir dažnai ant patalo paguldo. ■ 
, CAPSICO COMFOUND mo- ■ 
•tls lengvai praAallna virtini- _ 
nėta ligas; mums iiandle dau- ' 
fcybė žmonių siunčia padėka- ■ 
rones pasveikę. Kaina BOc per g 
*a**a 55c arba dvi už SI.05.

Knyga: "8AI.TINIS 8VE1- 
1 KATOS” augalais gydytles. kal-

5 B0 centų.

dustin Kulis
3269 30. HALSTED ST. 

Cblcoge, III.
!■■■■■■■■■■

Peoples Kompanija ir vėl padarė didį |
pirlc’mą už labai mažę kainą. Puikios mede- |
gos dėl padarymo seklyčiom cctu, kas daleis š
lankytojams šįų krautuvių įsigyti puikų setą I

| tiesiog nuo išdirbėjų, dar už mažiaus kaip |
1 isdirbystės kaštas. |
= $80.()Q Vertės 2-jų šmotų Jacqunrd dengti =

seklvčiom setai po . . $44.00 |
S Vertės 3-jų šmotų Jacquard dengti

seklvčiom setai po .... $58.00 I
S .$110.00 Vertės 2-jų šmotų gražios spalvos

tikro Moboir setai po ... $64.00 Į
$140.00 Vertės 3-jų šmotų Moliair arba ta-

pestrv seklvčiom setai po . . $87.50
$175.00 Vertės mahogany medžio, apdengti

su importuotu frieze iki .. $95.00 i
$250.00 Vertės 3-jų šmotų aukštos rūšies

Frieze, arba antkpie velvet po .. $139.00
Labai skaitlingas pasirinkimas madų, piešimų, ir spalvų. 
Imamu specialius užsakymus ir greitai išpildome pagal

pirkėjo norą.
Duodame gerą nuolaidą už senus rakandus imdami į 

mainus ant naujų.
Lenftvfm pritaikinami vitiems papai išgalę.
Didžiausios, saugiausios, ir prieinamiausios krautuvės 

lankyti lietuviams dėl pirkimo namams reikmenų.
PILNAS ržGANSDYMAS ARBA PINIGAI ATGAL!

= UB

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Ijefavette 3171 Hemlock 8400

M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKROftIS, Vedėjas
t iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiK

SKANDINAVŲ — AMERIKOS LINIJA
ATLANKYKIME IJETCVĄ 

Remkime Savo l’ostą — Klalu»ė<lą
Kam baladotis po svetimus kraštus, kuomet dėl lietuvių yra 
palaikomas nuolatinis susisiekimas New York — Kopenhaga | 

— Klaipėda

SVARBI PASTABA!
Labai numažintos kainos trečios klesas tiktai |150 J Klai

pėdą Ir atgal ant sekančių išplaukimų iš New York:
Balandžio April 25 d. Laivu “FREDERIK VIII’’

laivakortės geros dviem metafcrt

Didžiausia Bendra Ekskursija
Gegužes May 15 d. Laivu “UNITED STATES’’

Lietuvių laivakorčių Agentų Sąjungos užgirtos.

Lietuvių R. K. Suslv. Amerikoje Pirmoji Ekskursija
Gegužės-May 29 d. Laivu “FREDERIK VHI’’

Linksmiausia Vyčių E k skursi a Tiesiog i KLAIPĖDĄ
Birželio-June 6 d. Laivu “HELLIG 0LAV’’

Amerikos Lietuvių Jaunuolių Ekskursijas 
Rengia • \ .

Amerikos Lietuvių Ekonominis Centras
Liepos July 3 d. Laivu “FREDERIK VIII’’

Liepos-July 25 d. Laivu ‘ ‘ UNITED STATES ’ ’
Lietuvių laivakorčių Agentų Sąjungos užgirtos..

Visos pastangos bus pašvęstos padaryt kelionę atmintina ir ttllna 
(vairumų ir malonumų dėl tų kurie dalyvaus ekskursijoje. 

Reikalaukite Nuo Savo Agento Laivakortės ant

SGANDINAVIAN - AMERICAN LINE
Lietuvos Paltų VaJdybos Kontragento Paltui Vežioti 

37 Whltehall Street, Nsw York City 
248 Waahlngton 8t.. Boston. Mass. 180 La Šalie St., Chicago, III.

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos
užgirtIs ir tvarkomos

DVI DIDŽIOSIOS EKSKURSIJOS

I LIETUVAv
1) Iš New Yorko GEGUŽES-MAY 27 

O iš Bostono GEGUŽĖS-MAY 28
Stačiai j KLAIPĖDĄ, be persėd’mo

Gražiuoju CUNARD Laivu
LANCASTRIA
2) BIRŽELIO - JUNE 16

Iš New Yorko per Southamptona i KLAIPĖDĄ
Puikiausiuoju CUNARD Expresiniu Didlaiviu

AQ U ITA N I A
Dovnal apiankant Dldžiausi| Pasaulio Miestą Ix>n<loną.

šiai Ekskursijai Anglijos Lietuviai rengia speciali priėmimą 
Londono Lietuvių Kliube.

Abi rk>-kiin<IJ<)s plauks | Klaipėdą tiesiu keliu per puikųjį 
Kiel Kanadą.

Parduoda laivakortes, bei Keleivių Čekius; lšrflplna dokumentus 
bei pilnai išrengia kelionėn 

LIETUVIU LAIVAKORČIŲ AGENTU SĄJUNGA:

AMBRAZIEJUS J.
16S Grand St..

Brooklyn, N. Y. 
••AMERIKOS LIETUVIS”

14 Vernon St.
Worcester, Mass.

BAI.TUTIS, P. P.
3327 8. Halsted St.

Chicago, III. 
BARTKEVIČIUS P.

678 N. Main St.
Montello, Mass.

BOGDEN J. G. —
432 W. Long Avė.

Du Bois, Pa.
•DIBVA”

6820 Superlor Avė. 
Cleveland. O.

KRANKLJN 8AV. * TRU8T CO. 
R. Vaišnora, Manager

2615 Penn Avė. 
Plttaburgh, Pa.

GENDROLIUS N.
395 W. Broadway

Ro. Boston, Mnss. 
KAZEMftKAS K. CH.

797 Bank St.
Waterbury, Conn.

MAKARF.VIČIUS K.
95 Liberty St.

Ansonla, Conn.
MOLIS P.

1730 — 24th St.
Detrolt, Mleh.

"NAUJIENOS"
1739 8. Halsted St.

Chicago. III.

RICHMOND TRUST CO. 
2701 E. Allegheny Are.

Phlladelphia, Pa. 
RAUKTYTft MISS J

123 Millbury St.
Worcester, Mass.

SEKYS JOHN
2326 Park St.

Hartford. Conn. 
SIDABRAS K.

875 Cambridge St.
Cambridge, Mass.

STULPINAS V. M.
3255 S. Halsted St.

Chicago, TU. 
MIKOLATNIS P.

188 Sands St.
Brooklyn. N. Y.

TREČIOKAS A. S.
197 Adams St.

Newark, N. J. 
ITBBSZO J. J.

187 Oak St.
Lawrence, Mass.

VASTI.IAUHKAS J.
814 Bank St.

Waterhury, Conn. 
••VIENYBft"

193 Grand St.
Brooklyn. N. Y.

VARASHI8 A.
8o. 12th St Carson

Plttaburgh. Pa. 
WET8UL K. J.

1128 Washlngton St. 
Norwood. Mass.

ZOI.P .1. J.
4559 R. Paulina St.

Čhlcago, III.

Z i



ŠeStadienis, Bal. 18 d., 1931
DRAUGAS 7

C H I C A G O J E
narys irgi prižadėjo pasidar
buoti. Pirm. J. Bubnis dirbs 
tame paknike ir dar prane- 

Rytoj ir vėl girdėsime gra- šė, kad ir jo moteris mielai su- 
žų Peoples ir “Draugo” i tikus šeimininkauti - Vytauto 
rengiamą radio koncertą iš W Pferke. Tikietai pikniko plati- 
BBM stoties, tarp 2 ir 3 vai.-narni. J. Sutkui bene geriau- 
dienų. Programą, išpildys pa-, šia sekasi. Be to P. Sekleckie- 
garsėjęs kvartetas, Onos — i nė, P. Paleliunienė ir P. Ka- 
Elenos ir “Bernelių” duetai, marauskienė — visos žada 
Dainuos Lietuvos operos dai- labdariams smarkiai padirbę 
nininkas K. Kriaučiūnas ir p-

“DRAUGO” IR PEOPLES 
RADIO.

ni Ona Juozaitienė. “Prof.” 
Kampininkas paskelbs, kuris 
iš stojusių į juokų kontestą 
laimės pirmų dovanų. Bus ir 
kitokių įvairenybių.

ti. *
Taigi meldžiam visų Bri- 

dgeporto biznierių atsilankius 
musų Labdariams kolektuoti 
neatsisakyt šį bei tų paaukaut 
ateinančiam piknikui.

Rast.
IŠ LABDARIŲ VEIKIMO.

Bridgeport. — Labdarių 
Sąjungos 5 kuopa, balandžio 
12 d., turėjo susirinkimų.
Kuopa laimėjo’ 3 naujus na
rius: M. Matijošaitį, J. Biki- 
nų ir A. Gudaitį.

Svarbiausi nutarimai buvo 
šie: Kogeriausia prasirengti 
prie gegužio 30 d. pikniko Vy
tauto parke. Visi pasižadėjo 
dirbti su pasišventimu. Visų 
ūpas pakilus. B. Sekleckis pa
siryžo “subytint” kitas kolo
nijas. J. Sutkus sutiko būti 
manadfžieriu būdoj ant kapi
nių. Jam pagelbės p-lė O. Kaz- 
lauskiutė, kuri niekuomet ne
atsisako nuo labdaringo dar
bo. Taipgi finansų rast. S. 
Trumpulis ir kiti ateis jam Į 
talkų, M. Matijošaitis naujas

n .t
VINCENTAS

BERNATAVICZ
mirė bal. 16, , 1931 m 2:30 
vai. po pietį/, 47 metų any
žiaus. Kilo iš Raseinių Apskri
čio, Jurbarko m.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Oną po tėvais Kundro
taitė, 3 sūnūs Joną. Vincentą 
ir Juozapą, markias Oną Ir 
Teresę, dukterį Juzefą Ged- 
will, žentą Henrikas, 2 anuku 
lr gimines, o Lietuvoj dvi se- 
scri Juzefą ir Teklę ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas 3322 So. 
Morgan St. Laidotuvės /vyks 
panedėly, bal. 20. Iš nalnų 8 
vai. bus atlydėtas j šv. Jurgio 
par. bažnyčią, kurioj į\yks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:
Moteris, SunaJ, Marčios.. Duktė, 

žentas. Anūkai lr Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
S. P. Mažeika, Yards 1138

Of «

St. ir Archer Avė.) Pirmiau 
tas miestelis vadinosi Willow 
Springs, 111. Tai yra visai ne- -■■■ 
toli nuo C’llicagOS rubežių. Tel. Canal 6764 

Kuomet atsirado puikios pa 
vasario dienos, tai sumaniau 
aplankyti tų ‘Lietuvių Rojų’.
Nuvažiuoju ir nustebau: ne
begaliu pažinti to miestelio;

X Pirmadienio rytą, ŠV. Sa
kramentas bus išstatytas 5:30 
vai., suma su pamokslu — 10 
vai., pamokslas mokiniams po 
pietų 2 vai. ir vakare mišparai 
7:30 vai.

X Šių savaitę sunkiai s usir
go A. Matutis, 2305 S. Oakley 
avė., B. Dimfortas, 2310 W.
23 sti\ ir Jeva Lecaitė, 2345 kiek Jau gražių namų prista- 
W. 23 Pi.; pas visus ligonius 
kįlo karštis, tai užsišaldymo 
ženklas.

DAKTARAI:

DR. A. RACKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

i Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų Ir valkų 

DARO OPERACIJAS

PRADĖJO “SPRING 
CLEANING.”

Brighton P&rk. — Dabar 
eina visokeriopas “Spring 
Cleaning”. Malioriai, plum- 
beriai, karpenteriai darbuoja
si apie namus. Pas dentistų 
Dr. Jos. A. Paukštį taipgi

‘ ; darbymeti s. Pas jį ir-gi savu-
X Aušros Vartų svetainėje tiškas “Spring Cleaning” va-

WE3T SIDE ŽINIOS.

Šiandienų bus “Du Vainiku’ romas. Dentistas Dr. Paukš-
teatras pirmu kart mokiniams tis yra mandagaus budo, savo 
po pietų 2:30 vai. ir antru | profesijos darbą gerai atlieka, 
kart bendrai visiems vakareĮ turi naujausių pagerinimų in- 
8 strumentus. Todėl jo pacientai

X Ryt Aušros Vartuose pa- Sauna gerų patarnavimų, 
rupijos mokyklos vaikų per
antraisias šv. Mišias 7:30 
vai. piniįoji šv. Komunija.

X Rvt per sumų 10:30 vai.

LIETUVIŲ ROJUS.

Aušros Vartuose iškilminga'

S. P. K&zweil snbdivizija

S. P. KazUell (Kazlauskas) 
Žinomas Chicagos lietuvisprocesija prasideda 40 atlai

dai. Sumų laikys kutu Dr. K. i realestatininkas<(suWivider),
Matulaitis, M. I. C., o pa- 2839 W- 63 St turi dideli Pa
mokslų sakys kun. Dr. J. Na- Pavadintą, “Uetu-
vickas M 1 C įjojus”. Tas miestelis va-

X Vakare 40 mišparai ir Einasi,.Sprirtg Forest, III. (87

tyta ir dar statomų, net ma 
lonu žiūrėti.

Savininkas subdivizijos aiš
kina, kieno koks namas pasta
tytas. Lietuvių namų yra dau
giausiai. Bet ir vienas vokie
tis nesnaudžia: jis šįmet su-j 
pirko daug gerų kampų ir 
niekam dabar jų neparduoda.

O keliai kaip puikiai ištai
syti. Po visų sufyįiviziją gali
ma lengvai automobiliu išsi-' 
važinėti. Tokie dideli aržuolai: 
išrauti ir keliai nutiesti. Taip-1 
gi yra gasas ir elektra.

Daug jau žmonių čionai 
gyvena, vaikai bolę žaidžia ir 
džiaugiasi puikia gamta. O tų Vai.: 3-4; 7-8 vai. vak. Ned. 11-12 d. 

paukščių giedojimas įvairiais 
balsais, aš nenotėjau nei na
mo važiuoti.

Čia gyvenimas, tai jau tik- 
lai gamtiškas: jokių durnų nei 655g g0 HALSTEI) STREET 
dulkių, o nuo Chicagos visai į Val 2.4 lr 7_9 val vakare 
netoli. i . ...............

Įjotų kainos irgi nebran
gios: nuo $300 ir aukščiau. O
taksai čionai visai pigus,■ — Lietuvių dainų ir muzikos 
nuo $1 iki $4 už lotų. Reiškia, iS stoties WCFL, 970 kiloc 
čia galima nusipirkti sau lo- nuo j. j^į j vai. po pietų. Da
tų, pasistatyti namukų ii- gy- jyvauja: Budriko orkestrą, 
venti dar pigiau, negu t bica-,Luri užgrieš lietuvių himnų,

kun. A. Bublio, M. I. C. pa
mokslai bus 7:30 vai. 17

PAMKONŠ
t
A U

PRANCU&KUS
VASILIŪNAS

Mirė kovo 22„ 1931, o po 
gedulingų pamaldų šv. Anta
no bažnyčioj palaidotas šv.. 
Kazimiero kapinėse.

Kadangi musų vyras ir tė
velis yra amžinai nutilęs ir 
nebegali padėkuoti už jam su
teiktą paskutinį patarnavimą, 
tai mes tą atliekame.

Dėkuojaine gerb. klebonui 
kUn. H. J. Vaičiūnui už šv.

' Mišias ir už įspūdingą pamok
tą bažnyčioj ir kapinėse. Ačiū 
už šv. Mišias gerb. kun. švur- 
liui ir kun. Juškevičiui. Taipgi 
ačiū vargonininkui Mondeikai. 
seselėms Kazimicrietėm. moky
klos vaikučiams, aukuoto >anis 
nevystančių gėlių vuinikus, gė
lių aukuotojums, vištomis gimi
nėms, draugams, kaimynams it 
pažįstamiems už dalyvavimą 
pamaldose, l.ydėjimą Į kapinės 
ir kitokius patarnavimus.

Ačiū graboriul Eudelktui už 
priotelingą patarnavimų.

O tau musų mylimus vyre 
ir brangus tėveli, lai suteikia 
Gailestingas Dievas amžiną at
ilsį.

Nuliūdę:
MsKMs, Valkai J r DroHs.

Andre w Carnegie sakė:
"Aš ingijau turtų perviršį pirk

dami REAL ESTATE su pinigais, 
kiti« p°. jw vr*-

Jus žinot jį tiesą sakius. i

Ištirkit West£hester

George F. NIKON & Company 

€7 West Monroe

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

i

J

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

J. F. EUDEIK1S & CO,
JOSŲ ORATORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avehue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Ligonius priima Kasdieną bih 
pietų iki 8 vai. vakare. 

NedėllomlB Ir seredomis tik 
iškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray

2130 ĮVEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Dearborn 1883

DR, BENJ. W. MACU,
DENTISTAS

Suite 1920 The Plttsfield Bldg.

55 E. WASHINGTON ST.

Tel. Prospect 1157

DR. JOHN N. THORPE
GYDYTOJAS Lr CHIRURGAS

1637 AYEST 51 STREET

Res. Phone 
Englewood 6641 
\Ventworth 3000

Telefonas Grovehill 3262

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo L vai.— 
4 ir 6:30 iki 8 vai. vakare. 

Seredomis nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedaliomis pagal sutarti.

DR. J. J. KONARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W.63 Street 
Kertė So. Wes?«rn Avenue

Tel. Frospect 1028

Rezidencija 2369 So. Leavitt St 
Tel. Canal 23311

Valandos 2-4 po pietų lr 7-9 v. v 
Nedėlloj pagal susitarimą

Ofiso TeL Vlctory 6898

Rezidencijos Tel. Drexel 9181

DR. A. A, ROTU
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų lr visų chroniškų Ilgų

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 81 Street 

VALANDOS: 1—8 po plet. 7-8 vak. 
Nedėltomls it“ Šventadieniais 19-18

SVARBI ŽINUTE

DR. M. T. STRIKO

Tel. Lateyette 6798

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

Office: 4459 S. Califof nia A v* 
Ned Ūloje pagal

Ofiso Boulevard 6913
Res. Kenwood 5467

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. WALLACE STREET

Office Phone 
\Ventworth 3000

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS'ir CHIRURGAS

RADIO PROGRAMAS.

OFISAI:
T. , «!■,.. • *M1 “ 14 st~ VVashingto.
Lietuvis Gydytojas ir Clu- 19-13. 2-4. 7-9 12-2. »-», bivž

1 »• • Tel. Cicero 662 Tel. Kedzle 2450-246rurgas perkele savo ofisus į
naujų vietų po num. 4645 S.
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar-r ° Rezidencija
ti. Tel. Boulevard 7820. Na- «r«9 12 pi Nedėiiomu

mai: 6641 So. Albany Avė., _________ . _______________

DR. S, A. DŪWIAT
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Tel. Prospect 1930.

Tel. Hemlock 8700

Rez. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6166 South Kedzle 
Rez. 6622 S. Wihpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Ofiso Tel. Virginia 0036
Rezidencijos: Van Buren 6858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

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

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

goj brangias rendas mokant.
Transporteri ja įęera: geležin
keliu gatvekariu ir automobi
li *

K/ts dabar nia^o, pirkti sau 
kavalkų žemes, nepadarys klai 
dos, jei atsilankys į S.
Kazwell subdivįpijų (Spring Į5utjrįi<0 orkestrą užgrieš( 
Forest, III.) ir išsirinks sau|daug naujų šokių> taip kad' 

pms ką, pasiklausyti.

dainininkams pritariant: p-lė 
Jadviga Gricaitė — soprano; 
Juozas Olšauskas — barito
ną^; Stasys Rimkus — barito
nas ir dar keletas extra dai

—

A. L. DAVIDONIS, M. D, DR. S. 6IEZIS
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

. Tel. Kenwood 6107 
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryto:
. Nuo 6 iki 8 valandai vakarą ______ ______ _________________________

nininkų. Mikas Yozavitaš vi-ApaJt Šventadienio ir ketvirtadienio Cor So Leavnt st ’rėi. Can'ūi
Rezidencija: 8640 So. Maplewood

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

v X — Spinduliai 

Ofishs 2201 West 22n< BOTeet

įsiems prie piano akompanuos.

tinkamų lotų art daugiau
Ant.

CRABORIAI:
—«

J. F. RADZRIS
PIGIAUSIAS LIET. GRABO RIUS 

CHICAGOJE

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

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 8238 S. 
Halated Street, Tel. 
Vlctory 4088

S. D. LACRAV1CH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd«'PL, Chicago

SKYRIUS *
1439 S. 49 Court, Cicero, Ilk

Tel. Cicero 6927

Ofiso Tel. Vlctory 8687
Of. lr Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
OF. 3138 fa. HALSTED STRETT 
REZ. 6504 S. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 9-12 rytais; 7-9 vak. 2-ro Of.
mis Jos. F. Budriko krautu-'vai.: 3-6 po piet. utam. ir sub&t.

3-9 vak. Šventadieniais pagal sutartį

Progiamas duodamas lėšo-

vės 3417 So. Halsted St. 
Boulevard 4705.

Tel.

J.

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. YAITUSH, OPT.

DENI1STAl
Phone Boulevard 7942

DR. C. Z. VEZEUS
DENT1STAS 

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Virš Marshall Drug Store 

Arti 47th Street

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Muąų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
mo išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETU VI8 GRABO RIUS

O f 1 ■ a e

4003 So. Marshfield Avenue 
Tfel Boulevard 9277

S.1S0BAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graši koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET 1
Tai. Rooeevalt 76»

BUTKUS
UNDBRTAKINg CG.

P. B. Hadiey Ua 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREFT
Canal 3161

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
/ Chicago, 111.

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAJDOTUVIU

▼eraftjAfl
1859 Weet 46tb St.

Kamtoae ddth ir Paaiina. ma 
Tai. Boulevard 6208 . 8419

Kulludimo valandoje kreipkitės 
prie maaes. patarnausiu simpatiš
kai mandagiai, gerai ir ptgtaa 
negu kitur. Koplyšla dei šermenų 
dykai.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą kuria 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nalmu 
cataractua Atitaisau trumpą regys- 
tę ir tolimą regystą.

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

8 pečiai e atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams

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

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7580

Tel. Canal 6221

ŪR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt 8t)

Valandos Nuo S Iki 11 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

SeredoJ pagal sutartį

Avenue Tel. Republic 7888 
Valahdos 1 — 8 & 7 — 8 vu.1. Vak. 

Nedėlloj: 10 — 12 ryto.

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 8659

OR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6600 So. Artesian Al e 
Valandos 11 ryto iki 8 po pietų 

t Iki 8:80 vakare

Rea Tel Mldway 6bl2

DR. R. G. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

Oakley Avenue Ir 24-taa Street
Telef. WUmette 196 arba 

Canal 1718
Valandos: 1 iki 4 p. p. Pam 

lr 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 ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų lr Vyrų Kdgą 
Vai.: ryto nuo 10—12 nu e 1—-4 pe

pietų: 7—8:30 vakare * 
Nedėliomis 10 Iki 13

Telef. Midway 2880

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmaa Avė. 
Tel. Virginia 1290

r Yards 1138
Chicago^ Hl.

TeL Yards 1821

DR. G. SERNER
kCBTVVia AKIŲ SPECIALISTO

Tel. Cicero 1366

DR. GUSSEN
LIETUVI8 DENTI8TA8 

Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9 
vai. vakare

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

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Kesideneljos Tei. Pluša 8399

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 iki II diena

Ofisas ir Akrnią Dirbtnvl
756 West 35th St
Rampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 8—8 
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

Del susitarimo Tel. Cicero 49

DR. 6. L. MAD6E
DENT18TA8 * *

Vai.: 9 Iki 12, 2-4 Ir 6-9 v. v.
4930 W. 13 ST. CICERO, ILL.

Del nedarbo kainos sumažintos
Auksinės crown» .............................. |6.00
Porcelino fiillug .....................   8.90
Sidabro fllllng   3.00
Pleitos ................................   20.00
Brldgework dančiui ................... 6.09

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTOH '
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET 

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
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BASEBALL TYMUI 
PAREMTI.

{^Veikli L. Vyčių 36 kuopa 
’ smarkiai ruošiasi baseball se

zonui. Tymas jau sudarytas 
i iš jaunų, gabių vyrukų, kurie
, pasiryžę šių vasarų laimėti 
t laurus. Bet jiems da trūksta 
•naujų uniformų, “batų”, bo- 

► lių, pirštinių ir tt.
Taigi kuopos nariai pasiry- 

* žo ketvirtadienį, balandžio 23 
’ d., parapijos salėje atvaidin
ti labai gražų veikalų, pilnų 
juoko. Veikalas jau buvo pir
miau vaidintas šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų skyriui. 
Žmones labai juo gėrėjosi. Ka- 

’trie nematė, gailėjos pralei
dę progų.

Bet, štai, vėl proga ji pa
matyti. Šį kartų jis bus da 
geriau suvaidintas, nes ge
riau prisiruošė. Visas vakaro 
pelnas eis beisbal tymui pa
remti.

kitę dalyvauti, nes turime 
naujų reikalų svarstymui. 
Taipgi nepamirškite užsimo
kėti mokestis draugijai.

P. K., nut. rašt.

Town of Lake. — Draugija 
Nekalto Prasidėjimo P. Š. M. 

j ir M. rengia labai smagų va- 
ikarėlį labdarių naudai,’ nedė- 
lioj, balandžio 19 d., P. Tri-Programas prasidės 8 vai. 

vakare. Patartina atvykti ank 
sti, jei norima gauti gera sė-’ AR ŽADI KRAUSTYTIS? 
dvnė, nes salė maža. 1 .. .ohioietis. A, ALEŠAUSKAS & SON

7126 So. Rockwell St.
Tel. Republic 5099

Mes permufuojame pianus, 
forničius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

ponje svet., 4501 So. Hermi- 
tage. Pradžia 5 vai.

Brangūs sveteliai širdingai 
' - —-----

PRANEŠIMAS
B & M

A. J. BERŽINSKIS Ir
A. N. MA81TLIS

C A F E
6200 SO. VVESTERN AVĖ.

Tel. Republic 4544

ISRENDAVIMUI

prašomi atsilankyti į tų va
karėlį. Visi būsite patenkinti 
ir linksmai laikų praleisite.

S. Zukevskaitė.

Atydžiai skaitykite biznie
rių garsinamus bargenus 
ir įvairius išpardavimus.

REAL ESTATE

PRANEŠIMAI

ANT KEMIOS.
Viems kambarls vaikinui ar mer

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

Atsišuukite vakarais po 6 vai.: 
(1820 S. TAI.5IAN AVĖ.

Chieago, UI.

Bridgeport. — P. L. K. Vy
tauto draugija laikys mėnesi
nį susirinkimų sekmadieny, 
balandžio 19 d. šių metų, 12 
vai. dienų’, Cbicagos Lietuvių 
Auditorijos svetainėj, 3133 S. 
Tlalsted St., Chieago, III.

Visi nariai būtinai malonė-

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Melrose Park
VIEŠAS MASINIS
MITINGAS

------- Rengia ------
Provaiso Liet. PolZt. kliufoas

Drauge su
x Administration Party

(BUVUSIA)
Civic VVelfare Party

PANF.DfcLYJE,

Balandžio 20 d.
1931 m., 8 v. vak.

P. WAICHUNO SALĖJE
15-tos ir Lake Gatvės 

Visi Lietuviai esate kviečiami atsilan
kyti kuoskaitlingiausia, kur galėsite 
y pat i Akai sužinoti stovį savo mieste
lio ir jojo nuveiktus darbus. Pasiro
dykite Lietuviai, kad esate veiklus 
politiškoje dirvoje.

n enk- n 
«PltTKItWICZ<S(g-

CONTRACTORS

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 4083

R. ANDRELIUNAS
(Marąuette Jewelry & 

Radio)
Užlaikau visokių 

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

2650 West 63rd St. Chieago
Telefonas HEMLOCK 8380

JAUNI MEDELIAI
Didelis pasirinkimas jaunų topelių, 

tinkamų apsodinimui aplink namus. 
Kreiptis;

(7 blokai J žiemius nuo Archer avė. 
1% bloko j rytus nuo Cicero Avė.)

JONAS GRIGONIS 

4501 S. Kilpatrick Avė.

AUTOMOBILIAI

NAMINIAI RAKANDAI 
PARDAVIMUI

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

3040 West 62 Gat.
Plumbing & Heating Supply — 

oiselio ir smulkm. hardware ir ma- Į 
liavų biznis. Pigiai. Reik $3,000. 
4344 W. North Avė.

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

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

Parsiduoda bolinė, 7 stalai, ciga
rai, gėrimai, standas. 4958 W. Divl- 
sion St.

REAL ESTATE

Lietuviai Turėtų Žinoti
Kad Universal State Banke galite gauti užtikrin

tus ir saugius pirmus morgičius su G-tu nuošimčiu.

Taipgi, keliaujanti Lietuvon galite pasiskirti lai
vus į Lietuvų ant geriausių linijų.

Savininkai namų galite gauti paskolas, jeigu 
turit atsakančių nuosavybę.

Taipgi mokame 3-č.ių nuošimtį ant pinigų padėtų į 
taupymo sąskaitas, kur saugumas yra užtikrintas.

Tautiečiai yra kviečiami atsilankyti į jiems žino
mų vietų.

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
KAINA $845.00 F. O. B.

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

Taipgi turime {vairių {valrausių 
vartotų karų už labai mažų kainų.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: Vainoras, J. Laskys 
Telefonas Lafayette 8,6(0
3962 Archer Avenue

Pigiai senai {steigtas paukščių ir 
kiaušinių marketas. 1237 W. 103 st.

Grocernė,, pamatyk, geriausia vie
ta apylinkėj. Kampas. Daug stako. 
Geras listas. 1500 W. 63 St.

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

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street
Chieago, Illinois

WILLYS KNIGHT 
WILLYS 6 IR 8

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

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

S. Rumchaks savininkas
610 WEST 35 STREET

Tel. Yards 0699

(PARSIDUODA grocernė su 
namu ar be namo. Biznis eina 
gerai. Namas medinis, vienai 
šeimynai, yra beizmentas. Par
davimo priežastis — keliuos 
į kitą vietą.
4412 So. California Avenue

Priešais lietuvių bažnyčią. ,
PARDAVIMUI grocernė už 

casli arba mainysiu į namą, j 
automobilių, ar į lotą. Atsišau | 
kit:

3247 So. Morgan St.

SAUGIAUSIA VIETA PINI
GAMS. TAI PIRK NA

MĄ ARBA LOTUS.
Parduodam pigiai žemę nuo 1 a- 

kerio iki 5, arti Chicagos miesto 
Ir prie pat karų linijos. Vieta gera 
dėl vištų ūkės. Mokestis sulig iš
galės.

2 flatų medinis namas ant muro 
pamato ir garažas. Mainysim į bun- 
galow.

5 flatų medinis namas ant muro 
pamato, garažas, lotas 35x125, ir- 
geroj vietoj. Mainysim ant bunga- 
low arba 2 flatų muro namo.

2 flatų muro namas, 5 ir 5 kamb., 
ir garažas. Randasi Brighton Par
ke. Kaina tik $7,700. Įmokėt $1.500.

5 kamb., namas, beismontas, ga
ražas ir lotas 125x125. Randasi arti 
111 St. Mt. Greenwpod. Galima lai
kyti vištų ir karvę. Kaina tik $4,250. 
Įmokėt $1,000 arba daugiaus.

Publiškas garažas pabudavotas ant 
loto 100x125. Gera vietų bizniui, nė- 
rų kitų garažių arti. Gražus parodos 
kambarys. Pirmas "mortgage” tik 
$19,000. Mainysim ant lotų arba na
mo nuo 2 iki 8 flatų. Naudokis pro
ga.

4 flatyj naujas gražus namas.. Ran
dasi arti Vienuolyno . ir Marąuette 
Parko gražiausioje lietuvių apielin- 
kėj Chicagoj. Mirtis šeimininko var
čia pigiai parduoti arba mainys J 
jūsų senų namų.

\ 2 flatų naujas muro namas, ga
ražas ir platus lotas. Randasi arti 
lietuvių Bažnyčios, mokyklos ir Mar
ąuette Parko. Savininkas priverstas 
atiduoti tik už $11.800. Įmokėt $2,- 
500 arba daugiaus. Namas vertas 
$3,000 daugiaus.

Del platesnių informacijų kreipki
tės kasdien arba nedėli-omis pas:

K. J. MACKE & CO. 
(Mačiukas)

6812 So. Westem Avė.
Tel. Prospect 3140

KAM REIKALINGI 

PINIGAI?

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

JUSTIN MACKIEWICH

2342 South Leavitt Street 
Canal 1678-1679

Namas ir lotas, 5-6 kamb., reik 
cash. Reik parduot šių savaitę. $2.- 
200. 1 57 Swan St. Tel. Van Buren 
6398 po 6 vai. vak.

Renčlus 11,500 ak., pramatoma 
aliejus ir gesas Winter Garden Dis- 
trikte, Dimmlt County, Texas. žemė 
tinka orendžiams ir kitokiems vai
siams. 100% investmentas už kainų.

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

8052 So. Elizabeth. Ineigų $2,860 m. 
Sav. 7951 So. Wood St. Radcliff 
2098.

Sav. turi parduot, didis bargenas 
So. Sidėj, arti 57xGreen, 2 flatų na
mas, lotas 40x125, 2 karų gar.,
ineigų $140 mėn. $8,000, 7951 So. 
Wood St. Radcliff 2098.

Pigiai gražus 2 fl. namas, 6-ė, k. 
v. S., ųžuolo trlmas, gar. gera transp. 
sav. 1-mas augštls 3922 No. Monti- 
cello Avė.

Geras vasarnaimis prie Post ež. ki
tos nuosavybės, išdirbtos ūkės. 10,000 
ak. nedirbamos. Teisinga kaina. 
Langiade Land Co. Antlgo, Wls.

Pigiai nuo sav. naujas 6 kamb. 
bung., prie 63 & Cicero avė. stotis. 
Pigiausias pirkimas So. Sidėj. 7415 
So. Ashland avė.. Stewart 3447.

Rendon ar pardavimui 20 ak.. 
2 upės, j rytus nuo Benton Harbor. 
5 kamb. namas, 2 aukščių barnė, 4 
ak. javų. tik $35 per mėn. Kreiptis 
4109 No. Lowell avė. po 6 vai. vak. 
Sav. Alke.

TIKRAS BARGENAS
8 kamb., 2 aukščių plytų rez. tai- 

lių virtuvė ir maudynė, 2 karų plytų 
gar., vertas $13.000. Sav. išvažiuoja, 
parduoda už $8,800, 2 bloku 63 ir 
Westeirn. Turi parduot. Beverly 0687 
Į mainus mažas bung. ar namiukas.

KĄ JŪSŲ SKRYBĖLĖ PASAKO APIE JUS?
Tštikrųjų skrybėlė dailina arba gadina moters išvaizdą. 
Niekas geriau neįrodo moters asmenybe, gražumą ir grakš
tumą, kaip jos skrybėlė. Išsirink sau skrybėlę Fenzau’s 
skrybėlių krautuvėj.

STUDEBAKER
FREE WHEELING

Vienintelė Ktndehaker Lietuvių 
Įstaiga Chicagoj

Didelis pasirinkimas vartotų karų 
už žemiausias kainas.

MIDLAND MOTOR SALES
4492 Archer Avė.

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

įvairūs kontraktoriai

M. ZIZAS
Namų' Statymo Kontrak torius 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5528

t
f liet ttepubllt 6896

2-RAS FLORAS 
•VAIKŲ, MERGINŲ

IR MOTERŲ
$1.00 iki $1.88 .

• $
' DIDELI STORAI 

VIENAME
1646

VIENA KAINA 
VISIEMS

$3.95 
$3.50 

$2.95
48 WEST 47 STREET

“Didžiausi Skrybelninkai Chicagoj”

AR WESTCHESTER TURI 7 PAGRINDUS, 
KURIAIS REMIASI PELNAS

NO. 1 TRANSPORTACIJĄ 
NČ. 2 PAGERINIMUS
NO. 3 ZONAVIMĄ IR RESTRIKCIJAS 
NO. 4 VIEŠKELIUS
No. 5 KULTŪROS IR POILSIO PATOGUMUS 
NO. 6 PASITTKftTINA ORGANIZACIJA 
NO. 7 KAINA

ATVAŽIUOK IR PATS PAMATYK

Public Information Dept.

George F. N ! X O N Company 
67 West Monroe S4. , Chieago

BENNE’S AUTO REPAIR 
SHOP

2444 West 22 Street

Taisome visų išdirbysčių au 
tomobilius. Darbas geriausias 
ir garantuotas. Kainos pigios.

Atliekame: Ovęrhauling, 
Welding, Carburetors, Igni-
tion.

Užvažiuokite, susipažinsime.
BENNIE F. DIRŽIUS, Sav.
Biznio Tel. Roosevelt 3365 

Namų Tel. Cicero 6372

GARADŽIUS
I’ardavimui arba parenda- 

vojiiaui. dera vieta geriems 
mekanikams. Randasi 4644 S. 
Western Avė. Kreiptis:

JULIUS SLICKIS
2019 West 22nd St

Tel. Canal 5529

M YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis lietuviams para* 
įmoki,i k negerta usia

4426 So. Western Avė 
Tel. Lafayette 8227

J, H. RIGZKUS
4357 S. MAPL1WOOD AVĖ. 

Tel. Lafayette 7545

į ort.
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

D. GRICIUS
. ENE lt a LIS KONTRAKTO RIl ly 
Statau namus kaip muro taip Ir

.nedžto nuo mažiauaio lkt didžiausio 
Kainoj pri» namiauslos.
2452 WEST 69th STREET

Reik vasarnamio ar karpenterio 
darbo už lotų miesčiuke Posen. Iii. 
7113 Union Avė. Vlnc. 9196.

PARSIDUODA geram stovyje 3 
augštų kampinis muro namas. Sto
ras ir 5 flatai: randasi ant gyvos 
biznio gatvės. Rendų $181.00 { mė
nesi: kaina 16,000 vertas $20,000 
Parsiduos su mažų {mokėjimų. Da
bar yra grocerio biznis išdirbtas 10 
metų, iysas baigiasi galima ūžianti 
gerai išdirbtų biznį. Į mainus pri
imsim lotų arba mažesnį namų. Ma- 
tykit savininkų sekančiai.

, 8847 Archer Avė. Užpakalyje

I Reik parduot mod. 6 kamb. ply
tų bung., lotas 35x125, vertas $9,000. 
dabar ,už $7,000, $3,000 cash. 3513 
Gunderson avė., Berwyn, Iii.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VAIJ.FY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių. 

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Bouievard 1389

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Nusiunčiau)® pinigus Lietu
von paštu j dvi savaites, tele
gramų į dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
Visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
} Lietuvų.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome {galiojimus ir visus 

legališkus dokumentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paskolas pirmų ir 
antrų morgičlų.

Apdraudžiame nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų ilgų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chieago, UI.
Tel. Yards 4669

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad vebdamas visus reikalus p-

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

CHICAGO
m. BOUL. 0811 ARR4 »77s 
Visados sutaupysi daug Išlaidu

Perkam Mortgečiug Ir Bonu- 
-tkolinam pinigus ant Namų. 
Parduodam, išmalnom Ir Inšlurt 

nam vlsok) turtų.
Padarom daverąastes Ir Pirkimo 
bei Pardavimo Notariallškus raštu.- 
Siunčiam Pinigus Ir Laivakorte* 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 

Yra pamatu musų Pasekmtnguino 
MEf GVARANTUOJAM SAV,, 

ATLIKTA DARBĄ

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

priežiūra

JOHN PAKEL & GO.
,Gi_neraliai Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367

Res Grovehfll 1680

f ,

Phone Vlrgtnla 20(4

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIU8
4556' S. ROCKWELL ST.

ftapoa Telef. 
Hemlock 28(7

Namų Telef. 
Republic 54(8

JOHN YERKES
Plumbing A Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

5 kamb. plytų bung,, mieg. por- 
čtus, gar., Jėla tšbruk. ir išmok. 
Pigiai, mažai ųnokėt. 4914 Concord 
PI. Berk. 3939.

7048 Eberhardt avė., išvažiuojam, 
parduodam 8 kanrub. plytų na$pas, 
mod. št. š., aliejaus šild., gar. ma
žai (mokėt. Likusi, kaip .renda. $8,- 
500. Vlnc. 1484.

PAR8IDUODA vieno augšto muro 
namaa Storas ir 4 kambariai; karšto 
vandenio šiluma; randasi netoli di
delio teatro; tinka blle kokiam biz
niui. Navininkas parduos stebėtinai 
pigiai su mažų {mokėjitnų. Kreipki
tės sekančiai,

9847 Archer Avė. Užpakalyje

MAŽOS FARMOS PIGIAI.
Turime keletą mažų puikių 

fffrmų 2 iki 5 akerių. Tinka 
vištoms, triuškiams ir daržo
vėms. Arti transportacijos, 
mokyklų, bažnyčių, krautuvių. 
Mažai įmokėti, maži mėn. iš
mokėjimai. Tš tų farmų turė
si gerą pragyvenimą. Pasko
linsim pinigų namams pasis
tatyti. Galime aprodyti fer
mos bile dieną.

Z. S. MIOKEVIČE 
2505 W. 63 Street

Taipgi paskolos ant pirmų morgičlų

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

Mes mokame
už Lietuvos Laisvės Pas
kolos Bonus brangiausia, 
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 ant visų ekskursijų ren
giamų per Lietuvių laivakor
čių Agentų Sąjungų.

Siunčiame pinigus Lietuvon

John J. Zolp
4559 So. Paulina Street

CHICAGO, ILL.




