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________ 1 — Padrečių k. (Veiverių
Griškabūdis. Kovo 15 d |vaL<>’ Š' VaSari° 27 d' 8 

Bliūviškių km. ūk. A. Marge-! vab pil. Pažėros bute
vičius gavo anonimj laiškų rei-įv^as išmušė langų. Bonkų pi- 
kalaujantį pasiųsti 500 litų i Jin{^ abajays ir k- d. nunešė Ii- 
Alksnėnų pašto agentūrų iki Į kitai sienai, kur senukė sė- 
pareikalavimo savininkui rusu d^° ’r verPe- Stiklai lėkdami 
rublio 036457 Kr. Parašo vie>r0 sta1^ taiP išraižė’ rodos 

I toje laiške stovėjo baisus sa
kinys “Kruvinojo teroro or. labai nugazdinta.

akėčiomis. Visa šeima buvo

ganizacijos atamanas.” Laiš- — Pažėrai. Nors nėra čia

AVASHINGTON, bal. 22. —! RYGA, bal. 22. — Bolševis-,
16 naujos Ispanijos respubli-, tinę Rusijų paliečia nauja ne- ne|ajm^ įVyj(0 los Angeles, Cal. Nesuvaldomas orlaivis netikėtai nukrito palei
kos parema ,vairumam žinių, laime, aSm komisam, apšilai- vienus „amus. Užmušta Idu asmeniu.

k,, buvo grasinama, neiSpild-i8muklė8’ h*‘t ,laž™‘ P8'
žiną reikalavimų, sunaikinti ji'“‘"k"- Ko™ 8 d- 8I»e ««*»- 
ir jo ūkį. Marg. apie jv^į1!“8 «irt'» Vyrl,kŲ S8™i pei- 
pranešė policijai. Policija po liais apsipiaustė. Bet pavyzdi

ngo jaunimo čia ir nestinga. 
— Kražiai. Nors žiemų da-

apie Bažnyčios padėti. Vieno- j dimui. 
se žiniose vienaip, kitose — 
kitaip pranešama apie laiki- kti sėklai javų grūdų. Raudo
nosios vyriausybės nusistaty- nieji praeitų rudenį iš žmo-

Išaušus pavasariui ima trū- VARŠAVA DARO PALIAU-
BAS SU GALICIJA

CHICAGO VIDUMIESČIO 
IŠKILMĖS

tarė laiškų pasiųsti, tik vieton
pinigu įdėti paprastus popie-
rius. Laiško paimti atėjo a-1 "K 8nieg0’ bet Pokšteliai ne-
pie 18 meti, Mikalojūnas >«dnvo. Prie malūno prikalta
n -»i i -.i-- t- * a 1 lentelė ir ant jos priberta mie-Gnskabudzio. Kratos metu 1

žiu. Paukštelių būrys tik zu-

mų Bažnyčios atžvilgiu.

Teisybe'1 yra ta, jog Bažny
čios padėtis ir toliaus pasilie-

LVOVAS, R. Galicija, bal.
laiku

susirinks T. Sųjungos taryba 
Genevoje ir tame susirinkime

nių atėmė visus grūdus, dabar
neturima sėklos. 21' ~ Artimiausiuoju

Maskva suskato gyventoja

pas ji rastas minėtas rubli.?.!
,... - i ja, tik zuja. Kiek daug tikru savarankiškai. J . . . , "ūkininko draugų išvengia ba-

Laiškų rašęs 
Margevičių pasirinkęs todėl,

| Chicagos vidumiestv prekv- 
jbos pakėlimui rengiama iškil-
!mių savaitė. Prasidėsianti ge-|kad kadaise jis ten tarnavęs.

Cook apskrities specialiuoju1^8 11 d- iškilmių metu i Mikalojūnas, esųs
jh_ • v . ’ is “konsamoloas ”

cialistėlių vedamos bendrovės, 
“Jėga” krautuvė, keletu me
tų šiek tiek gyvavusi, turėjo 
[bankrutuoti. Likviduota ir pa- 
•ti bendrovė.

.... ZZ I — Malėtuose kelinti-
•k*Hfcaip jauTūg35oW?^M 

Oueago^m. 25 d., vidudieni, sudege BasanavHini paminklų. Dabar

“GRAND JURY” GAVUSI 
IŠ BANKŲ REKORDUS do nagų.

— Tauragnai (Utenos aps.)
kn kaip buvus. Jei bus daro- ™ pristatyti sėklai gmidy. svarstomos aUieka. vę™ į i„į^ Vietos 2. ūkio draugijos su-

u/.leE- 1,™^,, granu juiy , kuii ivimejii į , A_. __ 1 “D”rųos bent kokios atmainos, tas Bet nebesuspėjamą ir 
Lyk s tik sušaukus tautos at- tinai neturima.

^tovų susirinkimų.
* Anot žinių, laikinųjųm mi- 

rtisterių kabinete yra visokiu 
pažiūrų žmonių. Bet laikina
sis prezidentas Ząniųja yra 
praktikuojųs katalikas.

PASIPRIEŠINTA RE
VOLIUCIJAI

mos' žiaurybes šiame krašte. papi^e būsi, išstatytos parinkti-1
Lenkija, tad daros, nejauku rk .. b jau į mansius prekės. Gatvės būsi,,;
■r todėl ddrtatonus Pilsudskį ^ išpuoštos. fvyksianėios vaikš-
darbuojas su Galicijos rusi- jSriškns įdėlius ‘^ės «atvi'mis- T« P»«« «>-
nais susitaikinti. Jau paskel- 2L„;i.xa„ kad vait* būsi^s ivestas ofisan—_ ■ ■ ■ ■ (depozitus! pareikšta, .....

BUENOS AIBES, Arge,,- \”£du uusSM*#"*- r*®M***
- k~i no nauDOs, tuo ouau nustei padėtig esanti įdomi Tai visa rengia Cine

SUDEGĖ TVARTAI IR 
KLOJIMAS

BELGIJOJ NAIKINAMOS 
VOKIEČIŲ POPERINES 

MARKĖS

tina, bal. 22. — Paragvajaus , . , . .... , . , ..... . ... bti lenku atliktas visam kraš-respubhkoj opozicijos parti- , v., . j. , , • te žiaurybes,jos tomis dienoms darbavosi J

Tai visa rengia 
Prekybos Sųjunga. kin. Belceko molinis tvartas

sukelti revoliucijų. Kalbinta 
kariuomenė. Bęt šios vadai 

________ pasipriešino revoliucijai.
BRIUSELIS, bal. 21. —

Pasibaigus karui, Belgijoj vo
kiečiai paliko galybes savo po
pe rinių markių, kurios nete
ko jokios vertės. » r 7* - pavojaus svetimšaliams.

Visoj šaly tų markių surin- Vokietijos pasalinti 3 francu-

IŠŠOKUS IŠ AUTOMO- 
BILIAUS KALBĖS FRANCUOS 

AMBASADORIUSHONDURASE PASKELB
TA KARO PADĖTIS I w

• VV aUKegctiie i» vaz»iuoj»iiriu
fnrtnT-nTzt * t * n j automobiliaus iššoko ir užsi- PHILADELPHTA, Pa.
TE?^CoI,G,ALsA’- H°nidr* mušė Mrs. Anna Paulauskv, šimet supina 150 metlb kaiP 

ras, bal. 21. — Šioj respubli m guimtag automobiliu va. pasidavė anglų kariuomenės
žiavęs |Fr. T. Byrnes, 33 m., vadas Cornwallis Yorktowne 
iš Round Lake. *r šalies kolonijos suku

_____________ rė Amerikos Jungtinių Vals-

PAŠALINTI 3 FRANC0-
ZAI KARININKAI , . ,+ .koj sukilimai plinta ir revo- 

BEBLYNAS, bal. 22. - B B™’™™ pažangiuuja. Yra

kta apie 140,000 tonų. Susi- zfti karininkai, kurie Kara- Respublikos administracija ŽUVO 14 METŲ VAIKAS tvbių respublikų. Ateinančių
tarius su Vokietija dabar Be- Haučiaus apylinkėse fotogrn- visoj šaly paskelbė karo pa- 
lgija. naikina tas lianknotes. ^avo kai-kurias įdomesnes vie- dėtį. Vyrai pašaukti tarnybon.1 Įvykus gazo sprogimui na-'mos šios sukaktuvės.

____________ tas. Visur organizuojama piliečių mų virtuvėje, 1224 Melroseį Katalikių Moterų Susivieni-į
Vokietijų jie apleido einant .sargyba. gat., žuvo Elmer Ecklund, 14 jimas ateinantį trečiadienį j

Franeijos atstovybės parėdv-. Revoliucionieriai paėmė ir m. Bellevue-Stradford viešbuty
BUVUSIO KARALIAUS 

TETA PARYŽIUJE
mu. apiplėšė miestų Progreso.

pro tvoros plyšius matosf, Irad 
au gyvuliais ir didelis kloji- 5tovi a kelil)
mas su ūkio įrankiais. Gais-Į^ slum-lrytas. Nežinia, kada

.16.
pieninė ir kontrolės ratelis. 
Jau suvežtos plytos dėl staty- 

vasarų Yorktowne bus mini-!nio mūrinės pieninės. “D.”

ras kilęs iš įtaisytos tvarte 
virtuvės. Iš degančių tvartų
dar spėjo išvaryti šešias kar- ; Marijampolėj Kvietiškio 
ves, o kita tiek galvijų, 30 a- dvare prasideda cukraus fa- 
vių ir 12 kiaulių žuvo liepsno- Ibriko statyba. Vežamos plytos 

Čia gerai veikia garinė ir kita medžiaga. “D.”

KIEK BEDARBIŲ KLAI
PĖDOJ

baigs statyti! “Š ”

ŽEMES DREBĖJIMAS 
RYTUOSE

PARYŽIUS, bal. 21. — -Iš -------------------
Ispanijos čia atvežta buvusio 'CHICAGOS KARDINOLAS 
karaliaus Alfonso teta, kuni- ' FRANCIJOJ
gaikštienė Izabelė, 82 m.

PARLAMENTAS UŽ TE
ATRŲ ATIDARYMĄ

Vasario mėn. Klaipėdos kra
šte bedarbių skaičius ne tik 
nesumažėjo, bet dar šiek tiek

• Namie nieko nebuvo jam turės metinę vakarienę ir mi- 
parėjus iš mokyklos. Matyt, nės Yorktowno pasidavimų, 
jis norėjo susišildyti vandens į- Tam tikslui pagaminta pro- 
ant gazo, kada virtuvė buvo grama. Tarp kitų įžymiųjų; — bedarbių vyrų
prisisunkus gazo. Užžiebus de- kalbėtojų bus ir Franeijos a-skaičius pakilo ligi 4b0 ir mo-

ALBANY, N. Y., bal. 21. — 
lAukštesnios New Yorko vals
tybės dalyse ir Massacbuset- 
tse vakar atjaustas žemės dre
bėjimas. Nepranešta apie nuo-, 
stolius.

CHERBOURG, Francija, i LONDONAS, bal. 21. — A- gtukų, kila sprogimas. Berniu- mbasadorius P. Glaudei. Am- ^enj ligi 217. Bedarbių skai-
PORTUGALIJA PRIPAŽI- bab — Garlaiviu Levia- nglijos parlamentas panaiki- kas susvilo

NO ISPANIJOS RES
PUBLIKĄ

than atvyko Jo Eminencija no semjjų laikų “mėlinųjį’
,kardinolas Mundelein, Chica- įstatymų ir išsprendė, kad se- PER CHICAGĄ PRAVA- 
go arkivyskupas. Greitai iš- kmadieniais teatrai gali būt ŽIAVO

LISBONA, bal. 21. — Po-,-vyko į -atviri. , ------------
rtngftliios vyriansyhė pirmnti-Į I Vakar per Gbicogų prava-
nė pripažino Ispanijos respu- KATALIKŲ SKAIČIUS AM. rapijų yra 12,475. Be to yra žiavo 1 rytines vab
klikų. J. VALSTYBĖSE

ŽEMĖS DREBĖJIMAI 
JUGOSLAVIJOJ

------- ------ • I
BELGRADAS, Bal. 21. — ’ 

iGuevgeli apylinkėse tomis die
nomis įvyko apie 4B0 žemės 
drebėjimų.

BUVES KARALIUS 
LONDONE

j NEW YORK, bal. 21. — P. 
J. Kennedy & Sons išleido O- 
ficialinį Katalikų Metraštį 
1931 metams. 1930 metais ka
talikų skaičius šioj Saly pa
duodamas 20,091,593.

Katalikų Bažnyčios prieša
ky yra 4 kardinolai, 16 arki
vyskupų (įėmns 4 kardinolus)

________ ir 104 vyskupai. Be to yra
LONDONAS, bal. 22. — Iš 27>854 k™ngai-

Franeijos čia atvyko buvusia < 1930 metais sukurtos nau- 
Ispanijos karalius Alfonsas, jos 62 parapijos, tad viso pa-

basadorių su svečiais supaži
ndins Jo Eminencija kardino
las Doughertv.

DAR DAUG DARBO KA
TEDROS ATSTATYME

apie 5,743 misijų bažnyčios, stYbes Siwy° karaHn« Praja- PARYŽIUS, bal. 21. - 
kuriose tūrimos pamaldos. dhipok su žmona. Pradėjus 1918 metais ligšiol

Auklėjimo dirvoje — išlai
koma 222 kolegijos bernaičia
ms ir 725 akademijos mergai
tėms. 7,387 parapijinėse mo
kyklose yra 2,283,084 mokiniai 
ir mokinės

------------------- Reimso katedros atstatvmui
PLINTA BANKŲ APIPLĖ- išleista 22 milionu frankų, 

ŠIMAI kurių 7,740,000 f r. aukojo Ro-
------------- -ckefelleris, gi 14,272,705 f r.

Šįmet pirmaisiais trimis mė • Franeijos valdžia 
nesiais Illinois valstybėje žy-, Dar daug darbo reikalinga 

1930 metais įkurta 10 teo- Pridėjo bankų apiplėši- atlikti. Reikalingas taipnt ir 
loginių seminarijų, kurių šia- ma’* nemažas fondas.

Metrašty išvardintos visos' SUIMTA 8 JAUNUOLIAI

ligi vienos katalikiškos įstai-Į Gary, Ind., areštuota 8 val
gos šioj šaly, Kanadoj, Bri- kinai, kaltinami už krimina- i 
tų Salose, Alaskoj, Hawaii ir linį vienos mergaitės užpuo- 
Filipinų Salose. limų.

GYVENTOJŲ SURAŠY
MAS ITALIJOJ

ROMA, bal. 22. — Šiandie 
Italijoj prasidėjo gyventojų
surašymas (cenzas).

čius greičiausiai padidėjo dėl 
trunkančių šalčių. Vasario m. 
pirmųjų savaitę pašalpos bu
vo mokamos 467 bedarbiams 
(5,485 litų sumoj), o paskuti
nę jau 525 žmonėms 6,572 li
tų sumai. Bedarbių skaičius 
nesumažėjo nė šį mėnesį. ‘D.’

TURĖS SKAUDŽIAI 
NUKENTĖTI

Šimonys (Panev. apskr.). 
Vietos policijos valdininkas a- 
tvykęs į Labeikių vk. pas Ku- 
rkulį mokesčių reikalais neti
kėtai surado kelių litrų nami
nės degtinės ir paties bravo
rėlio įrankius. ‘ Prieš dvejus 
metus šis pilietis jau buvo 
baustas už cukrinės gamini
mų ir toliau nesiliovęs turės 
skaudžiai nukentėti. “D.”

TRAUKINIS NUSIRITO J 
PAKALNĘ

H0NGK0N0, bal. 21. 1- 
Nuo Kowloorr—Kanton gele
žinkelio nušoko ir į pakalnę}1, 
nusirito keleivinis traukinis. 
Žuvo 30 kiniečių. Daug sužei
stų.

Nežinomi piktadariai gatvė
je suraižė J. Lagen, 50 m., 
darbininkų, 3138 W. 47 gat

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Šiandie saulėta* ir 
šalta.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 eteri. sv. 4.85 
Franeijos 100 frankų 3.90 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.90 
Vokietijos 100 mik 23.82 
Šveicarijos 100 frankų 19.24

t
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Trečiadienis, Bal. 22 d., 1931

“DRAUGAS”
tleln* kudien, išskyrus 8ekm*aranlt»

PRENUMEHA.TO8 KAINA: Metama — W 00, Pu- 
s>4 Metų — (3.SO, Trims Mėnesiams — *2.00, Vienam 4HmM«1 —- 70c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
tu — *4.00, Kopija .03c.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų ne*rų- 
Mna, Jei neprašoma tai padaryti ir neprislunčiama tam 
tiksint pašto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vaL 
kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalarua

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

paliks be reikšmės, jeigu Lietuvos valdžia 
nesiims griežtų priemonių nulaužyti klerika
lizmui ragus, kuriuos ji pati užaugino.”

Reiškia, Brookiy.no fašistai ir Chicagos 
socialistai vieni kitiems paduoda rankų, pri
tardami Lietuvos diktatoriams, padėdami 
smaugti persekiojamus katalikus ir ragin-!
darni dar griežčiau ir skaudžiau prislėgti jauji sio

Įvairūs Straipsniai.
AUSTRIJAI IR VOKIETI

JAI GRASIA KOMU 
NI2MAS?

nominius laikus. Iš bankruto 
j ir komunizmo pavojaus gali 

susijungus suišsigelbėti tik

ir taip biauriai kankinamų, katalikų visuome- balandžio
. Marshfield, Wis.,

1 Vokietija. Tečiaus tų sųjungų 
pradžioje. kovoja Francija. .Ji bijo Vo- 
Prekybos'kietijoų įsigalėjimo, bet nepa-

Tuo nauju mUM, ir MM, sutarimu kliube Aurtri-1 galvoja apie galinu Mask-

“DRAUGAS”
UTHUANIAN DAILY FRIEND

Publlshed Daily, Sncept Sunday.
SVBSCRIPTIONS: One Tear — **.00. Sla Montks 
**.**, *rhrco Montbs — *3.00, One Montk — Tie.

■uretra — One TSkr — 17.00, 81z Moutks — H-SS 
Cbpy —- ,02č.

Adrertleins in "DRAUGAS” brlngs best nsuika 
Adrertieinų ratee on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley A v., Chicago

mes nei kiek nesistebime. Bent mūsų, lietu
viškų socialistų ir fašistų siekiniai yra vieno
di. Nei vieni, nei kiti netarnauja žmonių ar 
valstybės gerovei, o tik nori panaikinti tikė
jimų mūsų tautoje.

AR ĮKURSIM BERNAIČIAMS 

KOLEGIJĄ?

DIENOS KLAUSIMAI

SOCIALISTAI IR DIKTATŪRA.

Pasirodo, kad lietuvSkieji socialistai vis 
labiau pasitenkina tautininkų diktatūra Lie
tuvoje. Jie rankas trina iš džiaugsmo, kad 
tautininkų vyriausybė uždarinėja katalikų 
privatines mokyklas, likviduoja katalikų or
ganizacijas, tardo kunigus ir bendrai — per
sekioja Katalikų Bažnyčių. Socialistai, mat, 
jaučia, jog ir jie patys nepajėgtų taip sėk
mingai naikinti vislių kas tik katalikiška 
Lietuvoje.

Kiek džiaugsmo parodė socialistų dien
raštis “N-aos”, kada atėjo žinių, jog p. Sme
tona nepriėmė nudiencijon Apaštališkojo Sos
to nuncijaus, Arkivyskupo Bartaloni. Soči ai is 
tai pajuto, kad tuo savo žygiu p. Smetona 
greičiausia suardys diplomatinius santykius 
tarp Vatikano ir Lietuvos. Vadinas, “N-nosT’ 
pamalė, kad tautininkai dirba socialistų dar
iau ir dėl to jam nuoširdaus pritarimo parodo.

Socialistams patinka, kad Lietuvos visuo
menė neturi laisvės, kad diktatūra ją smau- 
.gia. Jie patys siūlo savo rankas smaugiamųjų 
nelaimei. Socialistai čia visai sutaria su fašis
tais. Fašistų laikraštis “ Vienybė ”, kaip va
kar minėjome, rašo:

i■ . \

“Tautininkai turi ateiti Į pagalbų bažny
čiai ir išvyti jon besiskverbiančius politikie
rius. (Suprask — vyskupus ir kunigus, kurie 
gina tikinčiųjų teises — “Dr.” Red.). Jei tau 
tininkų valdžia neturės gana drąsos tų pa
daryti, gali ir vėl ta misija tekti Lietuvos mi- 
lltarinėms jėgoms; kariuomenei ir šauliams”..

Socialistų “Naujienos” juk tų patį, tik, 
žinoma, kitais žodžiais pasako, pasiūlydamos 
dar griežčiau persekioti katalikų visuomenę. 
Jos sako:

“Bet šitie Kauno kivirčiaf su Vatikanu
1

Caddugio.

(Perspausdinta iš “Ryto”).

(Tąsa)
Vž dilių kažkas ėmė ypatingai žvan

gėti. Iš ryto mačiau, kaip juodais baken
bardais tardytojas apžiūrinėjo grandines. 
-Ir dabar išgirdau tvirtų Adolfo balsų: Dėl 
idėjos. Mane išpylė prakaitas, ir paėmė 
pasiutimas: aš buvau tikras, kad jį pan
čioja. Norėjau visa gerkle sušukti: “tavo 
garbei ir jų gėdai!”, bet susivaldžiau, 
nors iš tiesų man buvo sunkiau tylėti, ne
gu sušukti. Ištylėjau, nes mano įsitikriTii- 
me vis dėlto buvo ii- mažutė abejonė, ir 
gerai, nes būčiau visai Pe vietoj subau
bęs. Adolfo niekas nepančiojo, tik jį nukė
lė į rūsį, o j jo vietų atkėlė Griscevų, ku
riam polismenai ptsakojo savo atsinrini- 
ntug iš didžiojo karo ir iš paskutinių kovų 
Marokoje per Abdel Krimo sukilimą.

jos gydytojas profesorius Dr.Į ve- įsigalėjimų visoj viduri- 
Erwin von Graff. Kalbėjo a-'nėj Europoj. Jei komunizmo 
pie Austrijos padėtį. I bangos užteltų ant Vokietijos

Jis tarp kitko pareiškė, kad J ir Austrijos, tada ir pačią 
komunizmas Austrijoje nesu-' Francijų mėgintų praryti ta&
laikomai' plinta. Plinta jis ir 

i Vokietijoje. Netoli tie laikai,

TAI BENT GREITUMELIS.

“Miss Eingland 11” (laivelis) sumušęs visus vandeni1.

K*

£ *
HH
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raudonasis slibinas.
Tai vienas įdomiausių pra- 

kada Maskvos komisarai bus i nešimų Amerikoje apie Vokie- 
Austrijos ir Vokietijos valdo-Įtijos ir Austrijos padėtį. Tuo 
vai. klausimu turėtų susidomėti!

Kaip Vokietija, taip Austri- ne tik Europa, bet ir Anieri-j greitumo rekordus. Per valandų daro 103.4 mylias.
* • -I -■ ■ja aiškiai mato tų raudonąjį ka.

Šis klausimas senai buvo aktualus. Kelios 
dešimtys metų jo negalėjo išspręsti. Tik pa
ėmus Marijonų Kongregacijai iniciatvvų į sa-
vo rankas, mūsų viltis įkarti bernaičiams Ko- kurs !»'«»«'•» slenka
legijų Amerikoje žyniai sustiprėjo. Šioji kon ka> koks slihinaa- «* | ~ .j“,7 ~

didėja ypač dėl ekonominio. ŠEŠIŲ VALANDŲ DARBASgregacija rinitų pradžių tuo reikalu padarė
Kolegijų, žinoma, mažesniame maštabe ir da- s'««il,,° abiej°se valstybėse, 
bar turi. Bet (visos išeivijos reikalavimų dėl Kad Sio I’“v«Jaus apsidraus- 
vietos stokos nepatenkino. Del to lengvais, bet A Vokieti> ir Austrija ben- 
užtat tikrais žingsniais einama prie įkūrimo <l;ronua
pilnos kolegijos, kuri šimtais bernaičių gale
tų sutalpinti. .'Aam UKS1U1 j*uuaroina eKon°-

minė sąjunga arba muitų u-
Šiontis dienomis, kaip toko nugirsti, rim-'BHa s į.

D. C į Minkai nenutraukia darbų tiž- 
' kandžiams arba pietums, nes 
tas jiems nei nereikalinga.

MA aau :»3 y r ai

DIENOJE.

Kellogg kompanijos, Battle 
Įkūrimo iromis jėgomis darbuojasi nu ’Creek, Mieli., prezidentas 

si mesti ekonominį slėgimą. Brou n paskelbė, kad šios kom

tai susirūpinta nupirkimu tinkamos vietos su Kaįp žinoma, miestų Vien- 
tinkamais kolegijai rūmais. Vieta, berods, jau na valdo socialistai, kurių di- 
parinkta lytinėse valstybėse, kwr gyvenama džiuma ym raadoniausieji 
daugiau negu du tiečdaliu visos Lietuvos gaivalai, artimi Maskvos ko- 
išeivijos Amerikoje. 'misarų sėbrai. Šie socialistai

Išrodo, jog senai laukiamos valandos su- miesto gyventojus spaudžia

į * • Netliūną laižyti pirštų' ’.
Tnunponfls darbo valando-J yiduraMŽi, laikais aukšto

mis darbininkai pelnu dau- jj jr rtteriai
giau atsilsio, daug.au l.uoso jm?g(hTO S|. ...
laiko. Bali jie daugiau M*"- y.,,,,,,,, j,,. MdaVo u,
rintis. Be kitko turi progos Mraiwniio„lis
daugiau rūpintis savo šeimypanijos dirbtuvėse nuolatos 

bus įvesta visiems darbinin į
anis šešių valandų darbas j įaįs asmeniniais reikalais. Ma 

dienoje (paroje). Jis sako, 
kad su tuomi trumpu darbu 
dienoje atlikti išmėginimai 
ir pasirodė gana geri ir ata
tinkami, kaip darbininkams, 
taip pačiai kompanijai.

Prezidentas Brown tiesiog

etikieto reikalavimais. Bet 
kai kur bajorų ir riterių išsi-

i lavinimas ir išauklėjimas bu- 
žiauturi iSlaidų, nes visuomet (vo 1(|(Jnk((li k,d ]K,r js. 
namie valgo. Tas yra daug p»-kUlmM, t;Ht<iaxa pan|o|.v. 
togiau motinoms ir žmonoms. >„ sto nlandagu„10

Kompanijai gi nauda ta, j Vienos miesto (Austrijoj) 
kad gamyba žymiai padidėju-! archyvuose rastas senas do
ri. Kompanijai nereikia išlai- kum utas, išleistas 1624 me- 

Padi- tais džiojo kunigaikščio dva 
ro kanceliarijos. Šiame do-

nomis, namais, daržais ir ki

lauksime. Lietuvių bernaičių kolegija bus į- begalo aukštais mokesčiais.. 'įkvti didelės valgyklos
kurta. Taigi, lietuviai katalikai dar vienui®* v^sa daroma jų valdomų.1 entuziastiškai atsineša i tas,,L. , 

darbininkų naVidai. Savo se- j darbe atmainas. Į
kėjams darbininkams jie tei-' Seniau įstaigoje, sako jis,1 Prezidentas Brovn

lietuvybės tvirtovę Amerikoje pastatys.

UKRAINI&dŲ ŽINGSNIS PIRMYN.

sako,
kia įvairiausius lengvinimus,! buvo dirbama trimis atmaino- kad gal kai-kurioms praino- 
gi visus kitus žmones išnau- [mis paroje’po 8 valandas. Šian 
deja. Ypač išnaudojama ir .‘be dirbama keturiomis atmai

nėms tas trumpas dienoje dar
bas nėra atatinkamas. Bet di-

Spauda praneša, kad lenkų vyri««vbė baudžiama, taip vadinamo-; ™,ms ,r apturnna kuopa 
yra priversta tartis su ukrainiečiais, kurie JL vidur,nė kliasa ~ įvairios į baustų sėkmių, 
taip žiauriai lenkų vra persekiojami ir kanki- rB5les '“"“>‘“>1, smulkieji ninkai pradeda 
narni. Sakoma, kad net sutartis jau pasiražy- P'rkl,al lr SPaudžia >
ta sulig kuria ukrainiečiai gauna autonomi- ?«*»»■«« «gydytojus

Vieni darbi 
dirbti ryte na. 

6:00 ir dirba ligi pusiaudie
nio. Kiti juos įkeitę dirba

džiumai pramonių tas yra ne į 
tik atatinkama, bet ir geisti

kumente išdėstytos dailaus el
gesio taisyklės bajorams, da
lyvaujantiems didžiojo kuni
gaikščio iškilminguose pietuo
se.

jų. Tačiau tos žinios dar nėra aiškios. Iš jų 
tik galima spręsti, kad ukrainiečiai, geriau 
susiorganizavę ir griežčiau kovodami už sa
vo laisvę, gali laimėti. Pirina gana svarbi po
zicija. laimėta. Reikia laukti, kad tai bus geru

aukštais mokesčiais. pigi b:00 vakare. Šiuos pakei-
Vidurinė žmonių kliasa ki- [čia kiti ir dirba ligi pusiau-

tuomet 
būvio

Anot jo, kai-kurios 
nės mielai norėtų išmėginti G 
valandas darbo dienoje. Bet 
jos bijo pasiryžimo. Tų pra
monių valdybos bijo prisiimti 

daugiau darbo kadir
trumpam laikui. Bet ateis lai
kai, kada jos nenoromis im-

Štai keletas taisyklių, paim
tų iš to dokumento:

“Į pietus užprašyti svečiai 
prarno- įul.į atvykti nesuglamžytais 

.ūbais ir išvalytais batais.
“Negalima imti pirštais iŠ 

blifidų valgių, o nugraužtų 
kaulų mėtyti ant grindų užpa
kalin arba pastalėm,

“Negalima laižyti pirštų, 
spraudyti į lėkštę ir rankšluos

buvo Austrijos ger- * nakčio, gi pastaruosius pakei- 
kaipir nugarkaulis. > dirba ligi. 6:00 ryte. sau 

Šiandie jis baigia džiūti. JĮ! Kada dariiininkams suina- 
pakirto raudonieji gaivalai. žintos darbo valandos, jiems

viartv-t; „įvrtrt.n Nuo Vieiinos raudonųjų vai 'užmokesnys ne tik nesumažins,. .vienyti, dar energingiau kovoti, kad savo tik- | tos> bet dar keliais atvejais |sls tll atmainų. Bus priverstos i čiu šluostyti nosi.”

darbininkai, kurie nepriguli 'Padidintos ligi 12 ir pusės nuojkaip elgtis. Tada bus daugiau Į

akstinu ukrainiečių tautai dar labiau susi-

slo atsiekus visoje pilnumoje.

komunistų valdomams uni-! smičių.
' • • • IBizn.’s Jungtinėse Valstybėse šiek tiek joms, kurie turi nuosavas, šešiomis darbo valandomis 

jau buvo pakilęs. Sulig laikraščio “Business krikščionių darbininkų uni- paroje darbininkai parodo
Week” pranešimo, šiomis dienomis ir vėl ke- jas.
lėtų punktų nukrito. Tačiau esama daug vii-! Anot Dr. von Graff, visa 
ties, kad laikai jau pradėsią eiti geryn. To Austrijos valstybė pergyvena ;jfc ganėtinai yra atsilsėję. I)ir 
ir laukiame. nepaprastai sunkiuosius eko- bant 6 valandas paroje darbi-

Žinoma, visi tie įdomesni -momentai 
pynėsi ant ilgo ir nuobodatls FeSe: lank
ti ir nesulaukti kada ir kuo visa baigsis.

Ketvirtų dienų išgirdome, kad Gris- 
cevų ir Domascų paleidžia. Mūsų, kali
nių “sudiev!” palydėjo juos j laisvę. Se- 
cTetaTo ir toliau buvo tardomas be pasi
gailėjimo. Iš viso prie tardytojų stalų jis 
išsėdėjo 14 valandų. D pavakare mums 
pranešta, kad tardytojas uždėjęs rezoliu
cijų mus, likusius patalpinti Madrido ka
lėjime.

(Tolia u j kas žemiau seka, Lietuvos 
tuutininkų vyriausybės cenzūra jau nelei
do “Rytui” spausdinti).

Visi keturi su didesniais it mažes
niais bagažais susitikome daboklės prieš
kambary’. Pasisveikinome, stipriai drau
giškai paspaudėn| kits kitam rankų ir di
deliam įiolisnienų nuantebėjiniui pradė
jom ,juokauti. Kalbėtis mums buvo už
drausta, bet juokauti kas gali uždrausi. 
Mažas geltonas automobilis po pora mus

daugiau energijos »ir ištvermės 
iv daugiau darbo atlieka, nes

gabeno j kalėjimų. Susirinkau visus savo 
daiktus; maišiukų minkštų riešutų pali
kau polismenams, jau nebeturėjau kur 
dėti. ' ‘ V

Automobilis sujojo. Atsidarė sunkūs 
geležiniai vartai, ir kalėjimo slibinus pra
rijo keturis nesivaržydamas, sukau, idea
listus. Polisnnmas padėjo man nunešti pa
talinę. Mažame prieškambary, kur už ge
lminio tinklo sėdėjo juodose uniformose 
valdininkai, mes buvom perduoti kalėjimo 
administracijai. Polismenai sumušė už
kulniais, atidavė mums pagarbų ir grei
tai nusigrįžę išėjo, bet vieno pagyvenusio 
polismeno akyse aš aiškiai pastebėjau n-

I nesmagumų.
į

Kellogg kompanija savo įs
taigose iš javų grūdų gamina

Bitės banditų rolėje.

Pernai vasarų Prancūzijoje 
netoli Orieano bitės užpuolė

K į traukini. Visi traukinio tar- jvainausius maisto produlaus .... ....nautojai žiauriai sukandžioti.
(cvroul) Mašinistas vos gyvas nugaben 

Aguona. tas į ligoninę.

sargas pranešė, kad naujiems kaliniams 
atgabenta vakarienė. Kalėjimo viršinin
kas įsakė vakarienės mums neduoti, ir, 
kaip vėliau sužinojome, Izabelietės su pil
nomis pintinėmis ir pilnomis ašarų akimis 
sugrįžo į “Pax Romanu” valgyklų.

— Hm... teks patalpinti su krimina
listais.

— Tamsta dvasiškis? — paklausė ma
nęs valdininkas, pažiūrėjęs į paso foto- pertverti geležiniais virbais, kurių duic-

Juos tat siūlėm sargams. Teisinasi, kad 
jiems csų negalima priimti.

— Pamėgink, mielasis, ir matysi, kaip 
suvirškins.

“Mielasis” žinoma, pamėgino.
Per du geležiniais vartais atskirtus 

kiemus prižiūrėtojas nnsh’edė mane Į ki
tų kalėjimo flvgelj, ir ten siaurais karido- 
riais mes lipome į ketvirtų aukštų, į 99 ta

grafijų.
— Ne, aš tik buvau...

les prižiūrėtojas turėjo nuolat rakinti. 
Ant kerčių vietoj durų savotiška geležinė

— Na, tai eksklierikų mes patulpin- stačiakampė prizmė, kurios vidury sėdi 
sinie į 99-tų kamerų su nepilnamečiais, sargas. Prižiūrėtojas pabeldžia raktais į 
gal jis nuims jų nesugadins. — Aš prisi- ' prizinės sienų. Pro mažų ir dar virbais iš

naras: jis geriau, negu mes žinojo, kų tai miniau, kaip neseniai buvau “sugadinęs” pintų langelį pasižiūri sargas, ir prizu
reiškia kalėjimas.

— Kepures nusiimti! — šiurkščiai įsa
kė kepurėtas sargas, ir mes nusiėmėin sa
vo skrybėles. Pusbalsiu pradėjom dalintis 
pirmais kalėjimo įsĮnidžiais.

— Nekalbėti! — Mes mdilome. 
jregistravo. Tarėsi, kiti mus dėti,

mat, politiniai kalimai sirgo influenza, ir 
su jais negalėjo mus patalpinti. Tuo tarpu

visų savo kursų ir nusijuokiau.
Dar kartų mus smulkiai iškratė. Ra

do ir valdančiųjų monarchistų sąjungos

pavažiavus ant ratukų susiglaudžia, sta 
čiakainpainiai virsta rombais ir pro to
kios geometrinės figūros kampų praeina

išleistus lapelius, kuriuose buvo šmeižia- I nie mudu su prižiūrėtoju. Rombai vėl vir
inas Ispanijos Episkopatas ir kuriuos • sta stačiakampuiniais, ir jau nė blusa pro 

mes važinėdami “komentuodavom”. Šį tas duris nebepralįstų. Kino filmuose bn- 
kartų ir juos konfiskavo, nors ispanų mi- ' vau matęs lygiai tokius kalėjimo korido- 
litarinės cenzūros jie buvo leisti. Obudlift ' rius, bet -niekados negalėjau suprasti to
taip pat negalima įsinešti kalėjimai), sunkaus nepakeliamo įspūdžio,

Brookiy.no
daug.au
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Kantata “BROLIAI”. Solistai. Duetai. 
Vyčių Choras. Kvartetai. Simfonijos or
kestras. “Prof. Kampininko nuotikiai 
radio studijoj.” Dalyvaus garsus magi- 
kas.
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ŠOKIAI
Kantata “BROLIAI

KONTEST1NINKŲ
LIETUVOS VYČIŲ “DAINOS” CHORO

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

IR “DRAUGO” RADIO DAINININKŲ VAKARAS

LIETUVOS VYČIŲ “DAINOS” CHORAS

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

CHICAGOS
LIETUVIU

auditorijoj
3133 S. BALSI tfl Si.

B

DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ ĮVYKIS

Koncertas Prasidės
5-ta vai. vakare.

Šokiai 8 vai. ir tesis 
iki vidurnakčio.

“Draugo” Kontestininkams Vajaus Dovanos Bus Sšck Skitos Koncerto Metu.

AR UŽSIRAŠEI SAU “DRAUGĄ”?
“DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė., Chicago, Illinois
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Trečiadienis, Bal. 22 d., 1931

IŠ ROMOS.
Velykos. Itu šalių suvažiavusiems, kurio |

Didžiajai Savaitei ir Šv. Ve‘101’i daugiau sužinoti ir įvai- 
lykoms į Romą privažiavo dau resnių vietų pamatyti. Lietui 
gybė žmonių ir įvairių grupių užėjus, turi kur nors pastogė- j 
maldininkų iš visų kraštų. Per Į jo laukti iki jis praeis ir vel- 
žymesnes šventes visados Į tui laiką gaišinti. Bet dažnai 
Romą suvažiuoja daug žmo- ludus judėjimo nesustabdė, 
nių, bet Šv. Velykoms dau-! Bazilikos pilnos žmonių, 
giausiai, nes žmones suirau- Pu Didžiąją Savaitę ir Ve- 
kia ne vien gražios Didžiosios ivkas bazilikos buvo pCnos 
Savaitės iškilmės, ir įvairios žmonių, ypač Šv. Petro. &v. 
apeigos, bet ir Kristaus kan- Petro, Šv. Jono Laterano, Šv. 
eios relikvijos, kurios rodo- Povilo ir Šv. P. Marijos Di- 
naos tik Didžiosios Savaitės džiosios. Per tas dienas., dau- 
dienomis. Be daugybės kata-'gvbei žmonių supludus, kaip 

bazilikose, taip ir didesnėse 
bažnyčiose, policistai pagelbė
jo palaikyti tvarką, kad nuo 
didelio spaudimosi neįvyktų 
kokių atsitikimų.

šventinimai*
Didžiąjame Šeštadieny, ba-' 

landžio 4 d., Šv. Jono Latera- Į 
no bazilikoje daugelis klierikų 
buvo įšventinti į kunigus, dia-' 
konus ir subdiakonus; kiti: 
gavo mažesnius šventinimus,

MŪSŲ KONTESTININKŲ 
STOVIS ŠIANDIEN:

PETRAS KABI J ONAI TI8

biednesnes šeimynas, bet iš 
jų gyvenimo, grįėių rakandų 
galimu spręsti, kad ir jie nė
ra per daug biedni.

Dauguma, pa* kuriuos tą 
dieną teko apsilankyti, labai 
puikiai gyvena. Galima saky
tį, kad jie turi daug gražes
nius kambarius ir brangesnius 
lakandus negu kaikurie ir tur 
tingi amerikiečiai.' Didesnes 
šeimynos turi nuo 10 iki 15 ir 
daugiau kambarių ir visi pui
kiausiai išfornišuoti, ištiesti 
tvrangiais kaurais ir kiekvie
name tinkami rakandai, o ant

kokį priešingą žodį ištarusi, dina, bet tiesiog ašaras iš a-
kad mums kunigo nereikia, 
arba panašiai. Kiekvienam 
name priėmė kuogražiausiui 
ir su pagarba. Nespėji prie 
r.amo prieiti, prie durų jau 
laukia šeimyninkas-kė, kaip 
kad Lietuvoje kalėdojant, ka-

kių traukia. Tokia motina ga
lima pasitikėti, kad ji savo 
vaikelius gražiai išauklės.

Čionai aprašiau savo tos 
dienos įspūdžius, kuriuos pa
tyriau tik turtingus žmones 
lankydamas. Nežinau, kokius

Remkite tuos biznierius ir 
profesionalus, kurie garsi
nasi dienraštyje "Drauge.’

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

sienų brangūs šventųjų pa- apa£įOt. pradedi, tai aukštyn,

da kunigą iš vieno kiemo iš- įspūdžius bučiau gavęs, jei bu- 
lydi, o prie kito pasitinką. Ičiau patekęs į biednųjų kolo-

I 1
Į didesnį namą įėjus, kurie 

yra po 4-5 aukštus, jei pra 
dedi nuo viršau tai džianito- 
rius elevatorių užveža į viršų 
ir kaip viena aukštį baigi, 
veža ant kito žemyn, o jei iš

mją.

’likų, suvažiuoja nemažai ir 
nekatalikų.

Didžiausias judėjimas.
Per Velykas Romoje buvo 

didžiausias judėjimas. Paleis
ti į darbą per tas dienas ex- 
tra autobusai nespėjo žmonių 
vežti. Mat, daugybė suvažia
vusių maldininkų važinėjo iš 
vienos bazilikos, bei bažny
čios,. į kitą, taip pat ir vie
tiniai žmonės, kadangi tose

2320 West 23rd Plaee, 
Chicago, III. 

turi 514,476 balsų

K. SRIUBIENE

veikslai arba statulos. Jokių 
svietiškų nepadorių paveikslų 
neteko pastebėti. O kas gra
žiausia, kad beveik kiekvie-

Kaip pradedi eiti, didelį namą 
kuriame daug šeimynų gyve
na, tuojau pirmoji šeimininkė 
šaukia kitai, kad jau kunigas

dienose kiekvienas nori nors kurių tarpe buvo ir p .ra
didžiąsias bazilikas aplankyti. 
Tik lietus pratarpiais užėjęs 
kiek pakenkdavo, ypač iš ki-

Daktaro Receptas
Gelbsti Viduriams
Pripratink vidurius veikti ,re- 

guleriai taip, kad išeitum lauk tuo 
pat laiku kasdien kad tą1 atliktum 
pilnai be užlaikymo liekaną. Sy- 
rup Pepsin — daktaro receptas 

■— pagelbės jums tą. atlikti. Kai 
Imi tą vaistą iš laksatyviSkų žolių, 
tyro pepsino ir kitų naudingų pri- 
dečkų, jus gelbstate viduriams 
atlikti savo pareigas.

Dr. CaldweH’s Syrup Pepsin 
yra protinga imti, kaip tik jauti 
galvos skaudėjimą, koktumą, 
blogą skonj, blogą kvapą, kas 
rodo, kad jūsų viduriuose aps
čiai randasi surūgusių nuodingų 
atmatų.

Dr. Caldwell studijavo vidu
rių ligas per 47 metų. Jo vaista 
visada veikia pilnai. Jis nega'.i 
kenkti. Jis tik valo ir šviežina vi
są virškinimo kanalą. Persidir- 
busiem viduriam jis suteikia tal
ką.

Imk Dr. Caldwell’s Syrup Pep
sin šiandie ir pamatysi kaip ge
rai rytoj pajusi. Jausis gerai ir 
vėliau. Duok jo ir vaikams, kai 
Jie sargaliuos ar karščiuos. Jiems 
patiks skonis! Aptiekose buteliuo
se, gatavas vartoti. /

lietuvių būtent Juozas Gri-
jgaitis, iš Lietuvos, ir Petras j 

Biskis amerikietis. Abu gavo! 
subdiakono šventinimus.

Iškilmingos mišios.
Velykų rytą visose baziliko

se ir didesnėse bažnyčiose bu
vo iškilmingos mišios ir viso
se buvo daugybė žmonių. Ve
lykų pirmą ir antrą dienas, 
kaip bažnyčios, taip ir visas 
miestas šventė, per abi dieni 
dirbtuvės, krautuvės ir visi 
bizniai buvo uždaryti.

Nors šventės ir pasibaigė, 
bet da daugybė svečių po mie
što važinėja; visokie vadai bu
dus žmonių vadžioja po įvai-1 
resnos vietas ir rodinėja ypač 
senovės liekanas ir kas įdo
miau. Tokių svečių vietiniai 
gyventojai ir visokie biznie
riai tik ir laukia.

Ex-Amerikietis.

1315 So. 50tli Avenue, 
Cicero, III. 

turi 513,898 balsus.*

R. MAZILIAUSKIENĖ

Du. W. B. Calovvell's

SYRUP PEPSIN
c A. Doctor's Family Laxative

Jos Nieks 
Nekviečia

Ar žinot, kodėl Jos nieks 
nenorit Ji pati to nežino.
Jos kvapas nemalonus. O 

to visi nekenčia. ISgarga- 
iluodami su Llsterine, Išva
lysime burną ir užmušime 
ligų perus. Vartok kas
dien.

LISTERINE

Namų šventinimas.

Kaip Romoje, taip ir viso
je Italijoje, kaipo katalikiško
je šalyje, užlaikomas labai 
gražus paprotis — prieš Vely
kas šeštadieny šventinti, na
mus ir valgius, arba švenčiu- į 

nūs, kaip daugumas iš mūsų 
lietuvių vadina.

Taigi, prieš Velykas šešta
dieny beveik visi kunigai y- 
ra užimti šventinimais. Kiek
vienas klebonas iš anksto 

užsiprašo kunigus šeštadie
niui į talką. Jei kuris pavėli
na, tai ir nebegauna kunigų, 
kadangi tą dieną visur ir vi
si klebonai reikalauja pagel-
bos.

Ir aš, pasitaikius progai, 
prieš Velykas šeštadieny suti
kau eiti į talką Šv. Agnietės 
par. klebonui ne dėlto, kad už
sidirbti keletą lirų, bet kad 
geriau pažinti ir pamatyti vie 
tinių žmonių vidujinį gyveni
mų.

Po piet 12:45 nuvažiavęs į 
Šv. Agnietės kleboniją radau 
ir daugiau kunigų atvažiaviu- 
sių. Tuojau klebonas visiems 
padavė po kamžą stulų, Ir po 
mišių tarnautoją, su gatvių 

;sąrašu, kokiomis gatvėmis tu
ri vedžioti.

3259 So. Union Avenue, 
Chicago, 111. 

turi 513,248 balsų. ’

VINCAS STANCIKAS

1543 West 46tb Street, 
Chicago, 111. 

turi 512,982 balsų.

name name žymesniame Įa jūtaį, trečiai ir per
bary randi papuoštus paveik
slus Šv. Širdies V. Jėzaus,
'V. Jėzaus, Šv. P. Marijos,
Šv. Teresės Maž. Gėlelės ar-

8PEC1ALI8TAS
Taleri nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas koki nepa
tyrių. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas Jums ken
ki*, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno iiegzamlnavimo. Jus su
taupysit laiką ir pinigus. Daugeli! 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt juou 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, suradymul žmogaus kenks- 
mtagumų.

Mano iladlo — Scopo — Raggt 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves. Ir Jeigu aš paimsiu 
Jus gydyti, tai Jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš uxns taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų sk.il- 

Kadangt Phillips *1°. žarnų, inkstų, odos. kraujo ner- 
Mllk of Magncsia' ”1. Širdies, remnatlamo. kirminų 
gelbsti užlaikyti vai- j uždegimo žarnų, silpnų plaučių arbi

Kun. Jonas Zabulionis.

MOTINOS dabar 
sužino vertę 
’ MAGNEZIJOS

Įsi-

porą minutų jau visos šeimy-
ninkės žino. ---------------- . . . . „tas geriausia pašalina 

, valkuose tuos simptomus, kurie pa- 
Daugelyje namų, kaip prieš prastai k-Jla dėl surūgusių vidurių, 

i, , , . . v . .i Vėmimo, karščiavimo Ir dieglio,
ba kokio kito šventojo-ios, ko- i šventes, teko rasti seimymn- Kaipo lengvai įinosuojantis, jis 

kį k) namo Seimą turi pasis-rankoves atsiradusias;”"”"' Į'‘klįįJn'į
ksu-usi už globėja. Altorėlių! deSras dirbant, kitas pyragus Įphllllpj o[
lomioje ir prie tų paveikslų' kepant, kitas grįeias valant ir gnesta atlieka darbą pu&ės palutės 

i , * , L ta šAtitc I i kalkinio vandens‘prirengiant karvėsbei statulų dega lemputės, kas P- net teJus 1 pieną kūdikiui. Daugelis vartojimo
daro labai irražu r e trini ir at- šeimininkas ar kas kitas ive-ibudi yra ^aiškinti knygoj “Uaefui uaio įaudi graižą i eglių II ai v . . _ i Information". Ji jums DYKAI bus
silankęs i tokius namus gau1 seimynmke meta darbus pasiųsta. Kreipkis i The Phillips co.,

* * ® . ! D'rlz/la lYtoo 9 iii v Alz Ir ooavv+i ftilrseo

kus sveikat-oj Ir ge- l’Uru turit kokią užsisenėjusią, 
rame upe, tai kiek- Arėjusią, chronišką ligą, kurj ne 
viom. motina privalo' Pasidavė net gabiam šeimynos gy 
apie jį žinoti. j Rytojui, neatidėliokjt neatėję

Sis nekenksmingas j man*-
į DR. J. B. ZAREMBĄ

SPECIALISTAS 
Inėjlmas Rūmas 1018 

20 W. JAOKSON BLVD.
Arti State Gatvės ♦ 

Ofiso Valan<Čor‘ Nuo 10 ryto Iki 
1 po piet. Vakarais nuo 5 iki 7 
Nedėllomls nuo 10 ryto iki 1 
' po pl«t

velk be skonio vais-

ADVOKATAI

kiekvienas sau paskirtoje vie
toje pradėjome darbą. Tą 
dieną niekam nebuvo nuosta
bu, kad kunigai vaikšto gat
vėmis iš vieno namo į kitą su 
kamžomis, nes kunigų buvo 
pilnos gatvės. O kita, visi ka
talikai žino, kokiu tikslu tą 
dieną kunigui vaikšto po na
mus.

Man teko vaikščioti po tur
tingesnių žmonių namus, taip 
ir kitiems kunigams, kurie sy
kiu su manim buvo, nes 6v.
Agnietės parapija yra naujo- 

Nuo pirmos vai., apsirengę !je miesto dalyje, tarp turtin-
kamžomis, stulomis ir birie-! gesnių žmonių rezidencijų. Jų 
tais,'išėjome visi į gatves ir'tarpe užėjau tįk apie penkias

ni jaudinantį įspūdį.

Didesniuose namuose, 
rių vaikai eina mokslus, yra 
ir ypatingi studijų kambariai. 
Pianai kiekviename name; 
kaikuriuose teko pastebėti ir 
po du, vienas studijų kamba
ry, o kitas kuriame nors vie
šame kambary. Radio irgi be
veik visi turi. žodžiu, gyve
na kaip tikri turtuoliai.

Nuo pirmos iki 7:30 vai. va
kare, virš šešias valandas 
vaikštant, daug namų teko 
apeiti ir nei viename nepasi
taikė, kad kuris nors savinin-

ku-

• i - . . vi Pirkdamas žiūrėk, kad gauti tllu-ąir bėga prie kunigo, prašo >170 Varick st Ne^ York> 
šventinti namą’ ir vedžioja po • pl;llnPs „Mi|k of Magnesia. DaktaM c ri rnl ii ligrir. virpą sklivluvn nnr fU
kambarius. Kada pašventini, metų. 

kambarius, paprašo ir valgius, " 
pašventinti, kurie daugiausia 
būva virtuvėse, o kaikuriuo
se namuose ir frontruimiuo- I
se ant stalo sudėti.

Daugely vietų, kada viską 
pašventini, motinos . susišau
kia visus vaikus, paklupdo 
juos ir pati atsiklaupia ir 
prašo palaiminimo. Tai tikrai 
žavėjautis ir graudinantis įs
pūdis, kada žiuri, kaip motina 
su buriu vaikelių klupo ir

kas arba šeiinyninkė būtų1 laukia palaiminimo. Toks 
atsakiusi, nepriėmusi arba gražus reginys ne vien sujan-

Jaunatvė, sveikata, gyvenimo smagumas gali vėl 
jums grįžti. Skausmai, dėl inkstų, kepenų ar pūslės

V D A netvar^os’ jus,i smagumo neužmuš.
$f J\ /y Naujoj medicinoj pažangos dėka, ši sena

H gyduolė, kuri virš 200 metų li- 
Ijl/ĮJ goniams gelbėjo, padaryta ma-

MEDALI S
tikrąsias ir neimkite T\>I? VT/AC 
kitų. Vaistinėse trijųl/JUC/il 1/0 

dydžių. Ieškokite "Gold Medai” vardo kekvįenoje dėžutėje.

ŠIOS

IHOIS PAVASARTOIS IŠPARDAVIMAS
Dalykai reikalingi namuose ir namų aptaisvmui. Dabar 
kainos žemos. Geras pentas nuo $145 gal. ir aukščiau.

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

A. J. LUTKUS
1421 So. 49 Coort Oioero, III. Tai. Cicero 2725 B

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

Apsidrauskit Nuo Automobilių Nelaimes

Mes Apdraudžiamo — Insuriname į vieną iš didžiausių 
Insurance Kompanijų nuo automobilių a«’cidentų. 
Ištikus nelaimei iš priežasties autotnoliibaus kaip tai 
važiuojant savo, ar svetimu, ar public automobiliu, ar 
einant gatvėje užgautų, ar expluoduotų bile koks auto
mobilius, tuoinet ši apdrauda moka $25.00 į savaitę pa- 
šelpos per šešias mėnesius. Jei sužeistasis asmuo būtų 
ligonbutyje ar namie turėtų nursę, tania moka $40.00 į savaitę. O mirus išmoka . $5000.00
Mokesčiai tik $10.00 už visus metus.
Norintieji plačiau sužinoti kreipkitės;

VINCAS RUKSTALIS
6942 South Maplewood Avė. Chicago, III,

TELEFONĄ^ HEMLOCK 5219.

60

RADIO
Kaip Philco, General Mo

tors, Brunswick, Victor, 
RCA Radiolas, Sparton, 
Stromberg Carlson, Atwa- 
ter Kent ir kitų.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 211'

Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vi
Telephone Roosevelt 9090 

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

PAUL M, ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vldurmie8tyje 
Ro*m 2414

ONE NORTH LA BALI.E BI.M 
ONĖ NORTH LA SALLE

(Cor. La Šalie and Madlson Sis. 
OHso Tel. STATE 2704; 4412

Refrigeratoriai, 
mui mašinos.

skalbi- J. P. WAITCHES
Lietuvos Advokatas

Parlor setui. 'Jus rasite 
Budriko krautuvėj už pri
einamą kainą?

S vai. kortuose — nuo 3 iki 
Subatomis nuo 9 iki 9

52 East 107th Street
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950—namų Pull. (3‘
Miesto ofise pagal sutarti

127 N. Dearbom Street
Ketvergais ofisai uždaryti.

Iki

Telephone Dearborn 0057

F. W. CHERNAUCK AS
ADVOKATAS 

160 North La Šalie Stree
• ROOM 1431 

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

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

(Išskiriant Seredas)

Nauja radio, screen grid, 

7 tūbų gražus kabinetas

$39.00uz

EIETL'VIV RAMO VAU.

NEDĖUOMIS
Nuo 1 iki 2 vai. po pietų 

stotis WCFL. 970 klloc.

KETVERGAIS
Nuo 7 iki 8 vul. vakar* 
stotis WHFC, 1420 klloc.

JOS. F. BUDRIU,
Ine.

3417-21 S. HALSTED ST.

Chicago, 111.

Tel. Boulevard 4705

03

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 South La Šalie Street 
Room 1701 Tel. Randolph
Valandos nuo 0 ryto iki 5 vai. v; 
<241 8. Hatet«l St. Tel. Vlctory 0

Valandos — 7 iki 9 vakare 
UlArn., K«tv. Ir Subatos vakar

---------- -----------------

C.1 CHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas 2221 W. 22nd Sti
Telefonas Canal 2552 

Trečiadieniais Ir Penktadieni)
vakarais namie pagal sutartį.
6503 So. Campbell Avena

Telefonas Republic 4499

A, A, S L A KIS
. ADVOKATAS

Ofisas vldurmlcstyjc 
Rootn 1502

CHICAOO TEMPLE BI.DG 
77 West Washington St.

Cor. Washington arrd Clark Kts 
Ofiso .Tol. Central 2973

Namų Til. Myde Park 3395
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LIETUVIAI AMERIKOJE
KENOSHA, WIS.

Garsios žinios.
Mūsų kolonijoj jaunimas vei 

kia. Po Velykų nebuvo nei 
vieno sekmadienio, kuriame 
jaunimas nebūt surengęs ko
kio nors vakaro.

Po vaidinimo bus linksmus 
šokiai.

Visi tų dienų j šv. Petre 
parapijos salę.

Vakaro pelnas skiriamas pa 
rupijos naudai. Pavasaris.

INO, HARBffl. INO.

C H I C A G O J E DAKTARAI:
VYTAUTO PARKO ATI

DARYMAS,
RUOŠIAMA NEPAPRAS 

TOS IŠKILMĖS.

Liet. Vyčių 38 kuopa, turė
dama didelį skaičių narių, 
dabar stato scenoje 3-jų veik
smų komedijų, “Nervai”. 
Veikalas bus statomas scenoj 
sekmadienyje, balandžio 26 
d., 6:30 vai. vak.

Visi mūsų kolonijoj jau ži

Operetė.

Sekmadieny, bal. 19 d., 6v. 
Pranciškaus parapijos svetai
nėj 7 vai. vakare buvo su
rengtas labai gražus vakaras 
— operetė ir šokiai.

Pirmiausia atvaidinta vei
kalas vardu ‘“‘Apkalbos ir

Chicagos lietuviai katalikai, 
pagalios, įsigijo savo parkų iš 
važiavimams, piknikams reng 
ti. Parkas yra prie 115 gatvės 
tarp Cicero ir Crawford avė., 
už Šv. Kazimiero kapinių. To
kio parko, taip moderniškai 
įrengto piknikams rengti, vi

ja© je Chioagos apielinkėje nie
kur nėra.

darže girdėtų kalbas, muzikų t»i. canal 6764 

ir dainas.
Atidarant Vytauto parkų, 

bus iškelta ant dviejų stie-j 
bų (po 50 pėdų aukščio) J,1 
A. Valstybių ir Lietuvos- vė
liavos.

Į parko atidarymų kiekvie
na lietuvių parapija Chieagoj j 
ir apielinkėj atvyks, bendrai, i

OR. i RAUKOS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTBTRIKAS

Gydo stalgias Ir chroul&kas ligas
vyrų, moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS

Telefonas Grovehlll S262 nn I I VAH/inCV10

DR. A. G. RAKAUSKAS 1 J* J‘ MWAR^
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.

Seredonila nuo 9 — 12 vai. ryto

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 2403 W.63 Street

no, kaip Vyčių lošėjai moka meilė”, kurį vaidino atvykęs
prijuokinti publikų. Veikalas iš Gary, Ind., Šv. Kazimiere
yra labai juokingas. Antai, parapijos choras, po vadovy-s-
Cliicagos Vyčiai jį net kelis te gerb. varg. A. Šlapelio.
metus lošė. Mums, harborečiams, tas gra-

Visi Kenoslios ir apielinkės Žus lošimas labai ir labai pa

‘‘in corpore” papuoštais au-
tomobiliais ir kitokiomis sus
ino priemonėmis. Čia prie 
“geito” jas pasitiks priėmi
mo komitetas su benu. Žo
džiu, bus tai nepaprastos iš
kilmės, kuriose dalyvaus, kaip

Parkas aptvertas geležine pašalinės pub
tvora, viduje pastatyta bufe-1 life®8’ žmonių,
tas, moderninė šokiams sale, ’ Taigi, visi Chicagos it apie- 
moderniškas restoranas — sa- .linktų lietuviai prašomi iš
lė valgyklai, aiskriminė, į- anksto pasižymėti gegužės 24
rengta nauja bowltog alley, < ir visi kviečiami į iškilmin- 
vaikams žaismavistė (play- ’ SV Vytauto parko atidarymų.

lietuviai nepraleiskite šios ;tlk° ir, negreit užnni«ime *asjground)} basebolui Jošti šv. Kazimiero kapinių di-
progos. Pamatykit vieną juo- grarraas- ir losejns, Ru- d) pastatyta dvi rektorių pildomoji taryba, vi-tė (diaiuond), pastatyta aktorių pildomoji

Llgoniue priima kasdien* nuo 
pietų iki S vai. vakaro. 

Nedėliomls ir, eeredomle tik 
lškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

NedSUotnla pagal sutart}.

Kertė 8o. Weet^rn Avenue 
Tel. Prospect 1028

Rezidencija 23S9 So. Leavltt St 
Tel. Canal 2339 

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

Tel. Dearborn 1883

OR. RENJ. W. MACU,
DENTISTAS

Sulte 1920 The Pittsfleld Bidg.

55 E. WASHINGTON ST.

Tel. Prospect 1157

DR. JOHN N. THORPE

Ofiso TeL Vlctory 4891 

Rezidencijos Tel. Dreiel 9191

OR. A. A, ROTH
Rusas Gydytojos Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų Ir visų chroniškų ligų

Ofisas 8102 B. HALSTED ST. 
Kampas 21 Street 

VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak. 

Nedėliomls Ir Šventadieniais 10-lt

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Res. Phone
kingiausių veikalų. Atsilan- (straikeriai), įrengta ’ sa daro, kad daržo atidarymas S’Š !!S
kp Ofllpsit nulvD-inti savn npr ^tliko. As manau, kad geriau ...Kę, galėsit palyginu savo nei- įvairių žaidimų, k. a. “tuge-

meks negalėtų atlikti ir labai? ., ,, v, . 'rukai , pieno bonfeos , sau-malonu yra matvti, kad Garės . , , • . •dymo ereliai ir daug kitokių. 
Parkas apželdintas tiršta žo-

vus su šio veikalo tipų ner
vais. Sužinosite, kaip galima

būtų įspūdingas.
Rap.

Tel. Lafayette 4799

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

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedalioje pagal sutarti.

Ofiso Beulevard 6913
Res. Kenw«od 6107

DR. A. J. BERTASH
SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL’IS

3464 SO. HALSTED STREET 
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po

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

OFISAI:
t - , • • nv i4®01 “ 14 st- 2#*< WashingtonLietuvis Gydytojas ir Clu- i».w. 2-4. 7-9 13-2. 4-«, bitą

_________ ^1 -1- ___ „ <- ■ Tel Cicero (62 Tel. Kedzie 2450-2461rurgas perkele savo ofisus į1

Office Phone 
Wentworth 3000

DR, A. R. McGRADlE
gyvenime išvengti nervų. Bus '.)auninLas taip gerai yia orga- 
gera proga susipažinti su ne- « savo vienybėj pa
senai grįžusiu iš Lietuvos ,^a^ko galybę. Garės Šv. Kazi- 
uošviu. Jis tikrai prijuokins. lInievrQ ParaPM^ tikrųjų, turi 
Veikale jis nesuprantųs-žodSio Akdžiuotis turėdama tokį cho-

GRAŽI “GEGUŽINĖ

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
6558 SO. HALSTED STREET

Vai. 2-4 ir 7-9 vai. vakare

naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avė., 
Tel. Prospect 1930.

OR. S. A. OOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PL 
Tel. Cioree 2888

Nedėliomis
Susitariu

nervai.

Iš viso YViseonsino lietuvių 
kolonijų bus jaunimo — Vy
čių. Mat, tų dienų įvyks L. 
V. Vis Apskričio suvažiavi
mas, tuojau po pietų.

JONAS VENSKAITIS
mirė bal. 21 d., 1931 m. 7:12 
vai. ryt. sulaukęs pusę am
žiaus. Tauragės Apskričio, Ba
takių Parap. Mišeikių Kaimo. 
Amerikoje išgyveno 25 metus.

Paliko dideliame nulludline 
moterį Uršulę po tėvais šlic- 
kaitė, 2 dukterį Oną ir Bro- 
nisiavų, sūnų Juozapų, žentų. 
Jonų Parkauskų, marčių Fran
cis. 4 anukus, brolį Stanislovų 
ir brolienę Petronėlę, švogerį 
ir švogerkų Paulinų Sliekus Ir 
gimines. Gyveno po num. 4347 
So. Maplewood Avė.

Kūnas pašarvotas 4436 So. 
Fairfield Avė. Laidotuvės įvyks 
Subatoj bal. 25. Iš namų 8:39 
vai. bus atlydėtas J Nekalto 
Prasidėjimo I’anelės Šv. Baž
nyčių, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vislia 
gimines, draugus ir pažštanius 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę;
Moteris, D.ukterjs, Sunūs, 

Žentas, Marti, Arnikai,
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Tel. Yards 1741.

Ofiso Tel. Vlrglnia 0036
Rezidencijos: Van Buren 6858lė; dideli medžiai teikia gerų' -•

pavėsį. Vytauto parkas yra! Šv. Kazimiero Akademijos 
nuosavybė visų lietuvių para-. alnmnės (baigusios šv. Kazi- 
pijų Clūcogoje. i miero Akademijų turi savo or-

Oficialas parko atidarymas 'ganiaacijų — alumnių) rengia 
įvyks Gegužės (May) 24 d. pirmų ir gražiausių pavasario 
didelėmis, iškilmėmis. Progra- pramogų

sis, tai gaišioji “Eonr Horse-
men” muzika.

Tel. Hemlock 8700

Rez. Tel. Prospect 0810
DR. T. DUNDULIS

Tad kviečiamas lietuvių jau 
niuias, studentija ir abelnai
visi pasižmonėti šion roman 

šoktos gegužės 2!tingon vietoių pavasario va 
mon įeis prakalbos, jungtinis d., šeštadienio vakare, dailia- ;Rarėly k tuomį kilniQ
visų parapijų -choras, basebal •>» Shoreland Hotel (Casti- organizacijų,
lošimas tarp dviejų stipriau- lian Room) 55 St. ant ežero
šių L. Vyčių Chicagos Apskr. kranto.
Baseball Lygos tymų. Irainu-! Komitetas veikliųjų aluin- 
jęs žaidimų tymas gaus gra- nių, susidedantis iš panelių:

tv”Šv Pranciškaus naranrios lži* trofg^' sesu6ių E/ ir
svetainėj, « vai. vatare. | 808 P»s»"'dyta ««• orkes' f;

tra šokiams griežti. Tų dienų tęs, daro visų, kad si pramo- 
po dąržų bus išvedžioti “am- ga gerai pavyktų. Įžanga tik 
plifier’iai (garsiakalbiai), $L00 asm. Orkestrą, prie ku-] 
kad suvažiavę žmonės 'visam »ios gražus jaunimas linksmi

rų ir gabų vadų varg. A. Šla
pelį. Mes, liarborečiai, esam 
labai dėkingi visiems tiems, 
kurie pas mus buvo atsilankę. 

Po vaidinimo sekė šokiai.

Ateinantį sekmadienį, bal. 
26 d., Šv. Pranciškaus dr-ja 
rengia labai gražų vakarų, 
tai yra “Card & Bimco Par-

Visi širdingai kviečiami at
silankyti ir smagiai laikų 
praleisti, gražiausių dovanų 
laimėti, nes visiems atsilanku- 
siems dovanos užtikrintos, o 
kai kam gal ir po dvi. Be to, 
kam nors tarės tekti gražus 
kauras. Tikietus pardavinėja 
dr-jos nariai ir visi dirba, kad 
tik daugiau pardavus. Visas 
vakaro pelnas skiriamas para
pijos labui.

Aš.

GRABORIAI:

J. F. RAŪZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIU8 

CHICAGOJE

S. D. LACHAVICN
LIETUVIS - GRABORIUS

Alumnių prietelis.

AKAŲ GYDYTOJAI:

OR. VAITOSI, OPI.

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS

OR. 0. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oftsaa 6166 South Kedzie 

Rez. 6622 8. Wihpple 
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 
2 ikf 4 Ir 6 Iki 8 v. v.

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

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

A. L. OAVIOONIS, M. B, OR, S, BIEZJS
4910 80. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 6107
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryto: 
Nuo 6 iki 8 valandai vakare

Apart šventadienio Ir ketvirtadienio

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 23nd

Ofiso Tel. Vlctory 8687
Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 8874

DR. J. P. POŠKA

Cor. So. Leavltt St. TaL Canal 688f 
Rezidencija: 6649 So. VapteirooS

Avenue TeL Republic 7868 
Valandos 1 — 8 & 7 — 8 vai. vak. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto.

OF. 3133 S. HALSTED STRETT 
REZ. 6504 S. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 9-12 rytais: 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vai.: 8-6 po plet. Utarn. ir Subat. 
3-t vak. Šventadieniais pagal sutarti

Tel. Canal 02 67 Res. Prospect 6659

D E N T I S T A I

OR. P. Z. ZAIATDRIS
Gydytojas ir Chirurgas, f
1821 SOUTH HALSTED ST.

Lietuvos pensijas gauna a- 
pie 3900 žmonių, daugiausia 
atsargos karininkai, karo in
validai ir buvusieji valdinin
kai. Pensijų kasa twi apie 10 
milijonų litų. “Š.”

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

OFISAS
668 Weat 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 8238 S. 
Haleted Street, Tel. 
Vlotory 4088

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. RooMvelt 2616 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Chicago 
SKYRIUS

1439 S. 49 Court, Cicero, III. 
Tel. Cicero 6927

Palengvins aklų įtempimų kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karštį. Nulmu 
cataractua Atitaisau trumpų regys- 
t« Ir tolimų regyato.

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

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučlama

Phone Boulevard 7042

DR. G. 2. VEZELIS
Keeidencija 6600 So. Artesian Alt 
Valandos 11 ryto Iki 3 po pietų 

8 iki 8:80 vakare

DENTI8TA8
4645 SO. ASHLAND AVĖ.

Virš Marshall Drug Store 
ArU 47th Street

TeL Canal <221

Tel. Mldvray 6613

OR. R. G. GUFLER

y| MODERNIŠKOS KOPLYČIOS “t DYKAI DEL ŠERMENŲ

H
" ■

M

AMBL’LANCE PATARNAVIMAS DIENĄ w NAKTŲ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų’ 
patarnavimų, kuomet jie yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JMŲ GRABO&IAI

‘ Didysis Ofisas

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

1

____

Pilone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRARORIŪS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų 'užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

E Z E R S KI
LIETUVIS GRABORIUS

O f I ■ • ■

4603 So. Marshfield Avenue 
T»l. Beuhsvnrd 9277

S. M. SKUOAS
UBTUV18 GRAMMUOa 

Didelė graši koplyėla dykai
718 WRRT 18 JBTREET

TeL Rooeevelt 7188

linus
CO.r. » h«jwt aio. 

Koplyčia Dykai
710 WEST 18th STREET

Canal 1161

_____ ______

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei-

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

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

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

CbL

OR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTA8

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakiey Avenue ir 34-tas Streei 

Teist. Wllmetto 196 arba 
Caual 1718

Valandos: 8 iki 4 p. p. Pansdėllak 
ir Ketvergals vakare

BR. CHARLES SE6AL
Valandos Nuo 9 Iki 11 ryto 

ano 1 iki 9 vakare 
Beredoj pagal sutarti

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, UI.

DR. G. SERNER
LIETVVia ADŲ 8FBCIALI8TAS

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. L P. KAZUUSKIS

Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

SPECIJALISTAB
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 

Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 p*
pietų: 7—8:40 vakare . 
Nedėliomls 10 iki 12

Telef. Midway 2880

I J.2OLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

*6tk Šr PeeR

Nulludltno valandoje kreipkitės 
prie manęs. patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai ir plgtan 
negu kitur, ttoptyėia dėl Še i menų 
dykai.

A. PEIKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmau Avė. 

Tel. VitgiHia 3390

Yards 1138

Chicago, III,

Ofiaee ir Akinių Dirbttiv* 
756 West 35th St. 

Kampas Baletai 84. 
Valandos: nw> W—tiso R—4 

Nedėliomia: ano 10 iki 12.

JOHN SMETANA, 0. D.

D E N T I S T A S 
4712 So. Ashland Avenue 

Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakare I OR. MAUR1CE KAHN
Tel. Cicero 19W

OR.60SSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

VdL: kasdien nne 10 v. ryto Iki • 
vai. vakare

Nedėliomls pagal sutarti
4847 W. 14 ST. Cicero, BĮ.

OPTOMITRISTAS

Aklų Ekspertas ir pritaikymo akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bidg.. kamp. 18 St 9 aukštas 

Pastshėklt mano iškabas 
Vai. 9:19 ryt Iki 1:39 vak. Šarado
mis 9:19 iki 13 v. Nedėliomls nėr 

skirtų valandų. Room S

Del susitarimo Tel. Cicero <40

DR. «.l. MAI
DENTISTAS 

VAI.: 9 Iki 12, 2-4 Ir 8-9 v. ▼. 
4930 W. 13 ST. CICERO, ILL. 

Del nedarbo kainos sumažintos
Auksinės erowns ............................... |6.00
Poreellno ftlllng ............................... 2.00
Sidabro fllling .................................... 2.00
Pleltoe ................................   20.00
Brldgosrork dančiui ................... 6.00

ims—...............  ..............

Gydytojos ir Chirurgas 
4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 4904
VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nuo 2 Iki 8 po pistų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Medėl. nuo 19 iki 11 dienų

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTDN
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STREET 

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakara

■ * i aštih



s DRAUGAS Trečiadienis, Bal. 22 d., 1931

C H I C A G O J E KLAIDOS PATAISYMAS.

KAS NAUJO MUSŲ 
KONTESTE?

P. F ABI JONAITIS BIRMO
JE VIETOJE.

Ir P. Varakulis jau įsivarė į' 
500,000 balsų.

Mūsų ko-ntestininku lenkty
nės darosi begalo įdomios. J 
Šiandien pirmų vietų užima 
P. Fabijonaitis. Mus nuste
bino P. Varakulis, kuris atsis
tojo į trečių vietų, gaudamas 
net 513,326 balsus. Taigi abu 
Petrai smarkiai pasivarė pir
myn. Ir jie jau “milionieriai” 
ir už pirmų vietų j kovų, įs
tojo. Pirmųjų eilėje yra toks 
stovis:

P. Fabijonaitis.........514,476
R. Sriubienė ............ 513,898
P. Varakulis ...............513,326
R. Maziliauskienė .. 513,248
■V. Stancikas .............. 512,982
' Kiti mūsų talkininkai irgi 
varosi pirmyn.

!vo Apveizdos par. Gyvenime 
!patyrė daug visokių vargų: 
nepasisekimų šeimynoje ir 
'kelių metų sunkios ligos. Ve- 
lionies laidotuvėms rūpinasi 
jo sesuo, pas kurių ir buvo 

i šermenys.
Koresp.

suteps sukneles ir ‘siutus’. 
Dabar be baimės galėsite juok 
tis ir virst.

Jei ieškote meilės, tragedi-

Vakarykščiam “Draugo” 
rnumery p. Icliaus parašyta,
ka.l Sv. Kryžiaus lugoninSu ’lahia^iai
Rėmėjų Draugijos dviejų me
tų sukaktuvių paminėjimas šv.
Mišiomis įvyks šiandie rytų,

juoko, ateikite ir pamatykite 
“Potašų ir Perlamutrų”.

RADIO ŽŽŽ.

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
ŽINUTĖS.

Praeitų sekmadienį gerb. 
klebonas išdalino Velykų au
kų atskaitų ir dėkojo parapi- 
jonams už jų duosnumų. Pasi
žiūrėjus į ilgiausių vardų ei
lę, malonu yra pažinti tikruo
sius parapijos rėmėjus. Keis
ta, kad atskaitose nesimato 
vardų kaikurių parapijonų, 
kurie dažnai norėtų pasirody
ti esu dideli katalikai ir vei
kėjai. Tokių, be abejo, visur 
rasime, kurie tik įžiūri į sve
timų kešenę.

Dievo Apveizdos par. pirma 
sis piknikas įvyks sekmad., 
birželio 14 d., Bergmans Gro- 
ve, Riyerside, Ilk, gi antra
sis Vytauto darže rugpiučio 
2 d. Gerb. klebono, prašė sa
vo draugijų, kad šitomis die
nus .nedarytų jokių parengi
mų. Jau pradedama rengtis 
prie pirmojo pikniko. Rengė
jai žada daug naujienybių.

Bal. 28 d. mūsų svetainėje 
įvyks Komercijos mokyklos 
Mažosios Gėlėlės Mergaičių 
Ratelio “bunco party”. Ši
tas parengimus yra daromos 
parapijos naudai. Komercijos 
kursų lanko nemažas jaunuo
lių būrys, kuris gauna profe
sinį išsilavinimų už labai ma
žų atlyginimų. Koks tai dide7 
lis palengvinimas tėvams, ku- 
ie nori suteikti savo vaikams 

daugiau mokslo.

Trečiadienį balandžio 22 d. 
įvyks laidotuvės a. a. Kons
tanto Beneševičiaus. Jis per 
ilgus metus priklausė prie Die

PRANEŠIMAI
L. V. “DAINOS” CHORO 

NARIAMS.

Kad patobulinus išpildymą 
gražios C. Sasnausko kanta-

Gimimo P. S. parap. bažny- Šitame , Vyžių 36 kuopos“? “Broliai” ateinančiam 
- - - - - - -- sekmadieny, “Dainos cno-

tikti mirusių a. a. Antininų juosto narvo paimta '28,000 do-
Kraujienę. Visos skaitlingai 
atsilankvkit.

Dr-jos rašt.

lerių pinigais ir čekiais. Su
imtas vienus įtariamas.

R. ANDRELIUNAS
(Marąuetre Jewelry & 

Radio)

APIPLĖŠTAS MIESTO, 
IŽDININKO OFISAS

DETR01T, Mich., bal. 21. 
— Vietos City Hali (miesto 
būte) vakar keli plėšikai a-

Užlaikau visokių 
auksintų Ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio. planų rolių, 
rekordų Ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muslkos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago
Telefonas HEMLOCK 8380

veikale, kuris buvo loštas šv 
Kaz. Ak. rem. naudai, kovo 
mėnesyje, dalyvauja šie: Per
lamutras — p. L. Gritis, Po- 
tašas — p. J. Švilpa. Kiti 
dalyviai: A. Lindžius, J. lan
džius, C. Šeputis, S. Barkaus
kas, S. Rokaitis, Z. Vyšniaus
kas, Ed. Gritis ir daugelis ki
tų. Ponia K. Laučienė yra 
Perlamutro žmona, o p lė F. 
Norbutaitė Potašo pažadėta. 
Kitos: B. Lindžaitė, A. Stan- 
kaitė, T. Mažeikaitė; kitų ir 
pavardes nepamenu.

Dargis ir ponia A. Daunoras. Neužmirškite, balandžio 23 
Taipgi daug prisidėjo dova- d., 8 vai. vak. atsilankyti į

čioj. O draugijos senai yra 
[nutarta, paminėjimų pamal
domis padaryti ligoninės ko- 
jplyeioje. Todėl visi prašomi 
[įsidėmėti, kad pamaldos bus

Town of Lake. — Town of jne Gimimo P. Š. parap. bažny- 
Lake pigesnis žmonėms dar- eioje, bet ligoninės koplyčio- 
bininkams pragyvenimas, pa- je.
togi komunikacija su visomis 
Chicagos miesto dalimis. Šiaip 
jau, Town of Lake apielinkė 
gražinama ir gerinama. Apie 
47 ir Ashland gatvės biznis 
taip kaip ir vidurmiestyj, bet 
čia pirkti galima pigiaus, 
kaip vidurmiestyj.

X Town of Lake stipriau
sia ir gyviausia vyrų draugi
ja tai Šv. Kazimiero L. K. Ši 
draugija priklauso prie vieti
nio Federacijos 7 sk.

X Šeštad., bal. 25 d. Šv.
Kryžiaus baiž. 6:30 vai. vak. 
bus iškilmingas šliubas Pran
ciškaus Vaičiulio su Veroni
ka Stasiulyte.

X Townoflkikiečiai ruošiasi 
prie 40 valandų atlaidų, ku
rie prasidės sekm., bal. 26 d.,
Šv. Kryžiaus bažn.

X Ketvirtad. penktad. ir 
šeštad. vak. Šv. Kryžiaus 
bažn. bus pamokslai ir palai
minimas Šv. Sakramentu. Pa
mokslus sakys tėvas Augusti
nas, Franciškonas. Tai bus į- 
žanga prie 40 vai. atlaidų.

X Sekm. bal. 26 d. 7 vai.
Šv. Kryžiaus bažn. bus Pir
moji vaikų Šv. Komunija.

X “Lietuva” taupymo ir 
skolinimo bendrovė naujai 
persitvarkius, dar geriau ver
čiasi. Ofisas, 46 ir Wood St.

Keista, kad korespondentas, 
nežinodamas kaip yra drau
gijos nutarta, rašo į laikraštį, 
klaidindamas rėmėjas ir vi
suomenę.

Narė.

nomis ir ponai Šambarai. 
Daugiau tokių vakarų.

Iclins.

j Nekalto Prasidėjimo parap. 
salę.

Kviečia
“Potašas ir Perlamutras Ko.”

EI, PASAULI!..
WEST SIDE ŽINELĖS.

PAVYKO ŠOKIAI.

TJarąuette Park. — Poga- 
veninis šokių vakaras, sureng
tas šv. Teresės draugi,jos, vi
sais atžvilgiais pavyko. Šo
kiai buvo parapijinėje salėje 
Dalyvavo daug žmonių, ypač 
jaunimo.

Vakare matėse daug ir žy
mių asmenv, kaip: ponai 
Morden, vice prezidentas 7tkt 
ge State bankos, ponia ir dak
taras Rakauskai; ponia ir 
daktaras Ijauraitis; ponai Eu- 
deikiai, kurie ypač daug ti- 
kietų pardavė, ir ponas Za- 
remki, iždininkas Depositors 
State bankos.

Už surengimų pavykusių 
šokių komitetas užsipelnė 
daug pagyrimo, ypač p-lė A. 
Kušlaikaitė (už publikacijų).

Daug pasidarbavo ir auko
jo šiam vakarui: ponia F. 
Woidat, ponia A. Snorewicz, 
ponia F. Vizgard, ponia J.

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

2-RA8 FLORĄS 
VAIKI.;. MIH'HNIi 

IR MOTERŲ
11.00 iki $1 88 . —-'TVVIN-

MILEI
DIDELI STORAI 

VIENAME
1646 — 48 WEST 47 STREET

“Didžiausi Skrybelninkai Chicagoj”

VIENA. KAINA 
VISIEMS

$3.95
$3.50

$2.95

ras laikys specialę repeticijų1 . . .VJ. . ,, , ipiplese miesto iždininko ofi-
treciadieny, 8 vai. vakare,1 T» • • , .. ,,Af i nrv o ’ są. Is vieno vielų tinklu ap-Mark White Sųuare salėj, o
penktadienio vakarų bus pas
kutinė repeticija Lietuvių 
Auditorijoj. Choristai prašo- a. j 
mi nepraleisti šių svarbių re
peticijų.

• Valdyba.

PRANEŠIMAS
B & M 

BERŽIN8KIS ir
A. N. MASULIS

C A F E
5200 SO. WESTERN AVĖ.

Tel. Republlc 4544

L'Ul.',,'.

Bridgeport. — Moterų Sų- 
jungos 1 kp. “Bunco Party” 
įvyks trečiadienį balandžio 
22

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

NAMINIAI RAKANDAI 
PARDAVIMUI

Turi būt parduoti tuojau keturių
4644 SO.

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųfiles 
ir patarnavimo, šau
kit

GREFN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių. 
PAULINA STREET

d. 8 vai. vak. Lietuvių 'kambarių aukfttos rųšies rakandai.
i kauras, elektrinis radio, lempos Ir 

Auditorijoj, 3133 So. Halsted [kitkas. Viskas pigiai, jei ateisite grei 
;tad. Bus galima visus daiktus par- 1 

St Rengimo Komisija rupi- duoti ir atskirai. Apleidžiame mles'ų.

naši, kad viskas kuogeriausia 
butų ir atsilankiusius užga
nėdinti. Todėl visus kviečiame 
atsilankyti.

Valdyba.

3040 West 62 Gat.
Velk dykai, pulkus 4 kamb. ra

kandai, kaip nauji. Gražiai išmar
gintas parloriaus setas vertas $300 
už $85. Pulkus 9x12 WWton kauras 
$20, Super Heterodyne elektros ra
dio $45. Coxwell kėdė ir ottoman 
$25, pulki lempa $5. Valgomosios

— | setas $65, francuziško pieno miegk.
-p, . v l setas, stalas, vazos Ir tt. 1743 E.
Dr-JOS SV. I78 gt. l-mas apt. Saglnaw 9786.

Tel. Boulevard 1389

Bridgeport. -
Petronėlės narės malonėsite ! 3 kėdžių barbernė. Oyv. kamba-

susirinkti šv. Jurgio par. sa-'rial 360 No acero Ave-
X Jauna Krušų šeimyna su

silaukė įpėdinio Ronaldo Jo
no, kuris pereitame sekmadie
nyje Aušros Vartuose pakrikš-vftl’ IT^°' ® ten in cor- 
tyta. Kūmais buvo tam. A. / re ,r vWiava eisime P“'“ 
Valančius ir O. Lenkart.

lėi hnlAndžin 29 d Bučernė Ir grocemė, pigiai, geraiej seiecioj, Daianazio u. u. vieta pu8(, )neSf, ,enrvus išmokėji
mai. 5405 So. Maplewood avė.

Paieškau Juozapo Veršelio, kilęs iŠ 
Degionių k.. Traupio par. Prieš ke- 
liolikų metų Išvyko iš Pittsburgo } 

jaučiamo krutinėję SUnkamO, j Chicago u- nieko apie jį nežinau, 

nebegali IŠ namų išeiti ir pe- nj Gyvena taipgi Chicagoj. Patys ar 

reitame šeštadienyje prašėsi^08 ^jonaVkopijstar

jį aprūpinti šv. Sakramentais. 1 305 Prospect Street
Binghampton, N. Y.

X* Juozapas Vabalas, dėliai

Delicatessen ir bekemė, pilnai j- 
rengta, West Slde $43,000 metinis 
pardavimas. $8,500. Lock Box 85 
Congress Park, IŪ.

Pigiai senai Įsteigtas paukščių ir 
kiaušinių marketas. 1237 W. 108 st.

Bowllng — Bolinė — 6 alleys, 8 
stalai, gera vieta, senas biznis. 1454 
W. Madison.

Delicatessen ir grocemė, $400 sav. 
biznio, 4 kamb. gyv:., maudlnė, pigi 
renda. 2853 No. Kedzie Ave.

Ei, brightonparkiečiai! town 
oflakiečiai! bridgeportiečiai! 
marcpietiečiai 1 westsidiečiai! 
ciceriečiai! north sidiečiai! Vi
si, kaip vienas, atvažiuokite j 
Nekalto Prasidėjimo parapi
jos salę ketvirtadieny, bal. 23 
dienų. “Potašas ir Perlamut
ras” parodys, kaip reikia 
vesti biznis.

Ne ofiso kvapu, bet šeimos 
dvasia dvelkiąs mūsų darbo 
kambarys. Ir dar kai^! Pata
šąs vis stengias parodyti, kad gv Kazimiero Akademijos 
jo kompanionas Perlamutras p) skyriaus “bunco party” i 
ir koks, toks, šitoks, netoks, ;vyks ketvirtadienyj> ba^d^il l|C»š||QKiC £ Cfl|l 
betkoks, burloks, ir visoks!...'23, 1931, Aušros’Vartų para- ' ' & OUN
Jis kvailas, durnelis, beprots, pijos svetainėje. Ši “bunco” 7126 So. RockweU St. 
kad jam mulkis per kaktų ,j)US viena didžiausių. Tel. Repnblic 5099
P* j Tikietų. labai daug parduo-1 yfes permufuojame pianus,

Juoksitės net voliodamies bi. Jei kas da neturite, dabar |forniėjUs ir kitokius dalykus.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?
Perkame vartotas

KONCRETINAS
1738 No .CaJifornia Ave.

po kėdes. Mat, salės grindis nusipirkite. Bus' labai daug 
nušveitėme. Sakome, bus įvairių dovanų. Visiems jų už- 
daug svečių ir kai pradės iš teks.

REIKALINGAS pusinin
kas su bent kiek pinigų prie 1 
meat market biznio.

319 E. 58 Street 
Chicago, UI.

Parsiduoda 2 krėslų barber-

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nuslundame pinigus Lietu

von paštu Į dvi savaites, tele
gramų Į dvi ar tris dienas.

Inivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
Į IJetuvų.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome Įgaliojimus ir visus 

lcgališkus dokumentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paskolas pirmų ir 
antrų morglčtų.

Apdraudžlame nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų ilgų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, III.
Tel. Yards 4669

juoko visi virsti nuo kėdžių, 
 a

AUTOMOBILIAI

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
KAINA $845.00 F. O. B.

Jei manai pirkti karų, pirmiausiai

Musų patarnavimas yra grei nė, arba pasirenduoja. Geram 
tas, geras ir nebrangus. barberiui aukso mainos. Prie

žastis — pirkau namų.Lauksime svečių iš visur, j Mes pervežame daiktus iš ir 
Mrs- M. Dobrowalski, pirm. į kitus miestus.

! V AI R O S K O N TRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina

’ ulei KepublIC 4SV4

ateik pas mus Ir persitikrink, kad 7217 S. CALIFORNI'A AVE. 
>us mus rasite geriausios rųšies au

tomobilius už žemų kalnų.
Taipgi turime Įvairių Jvairauslų

vartotų karų už labai mažų kainų.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

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

WILLYS KNIGHT 
WltLYS 6 IR 8

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

White Sox Motor Sales
A. Jankaitis. 3. Bagdonas, pardavėjai 

8. Rumcbaks savininkas
610 WE8T 35 STREET

Tel. Yards 0699

FREE WHEELING

STUDĖBAKER
Vienlntėlė Studebaker Lietuvių 

Įstaiga Chicagoj
Didelis pasirinkimas vartotų karų 

už žemiausias kalnas.

MIDLANŪ MOTOR SALES
4492 Archer Ave.

Tel .Lafayette 7189 
A. Kasulls Ir J. Zabukas, Sav.

Telefonas Hemlock 5524

M. YUSZKA 
Plambing & fleating

ttųlpo įletn via lietuviams pats r 
■susiu Kuogsrlsuala

4426 So. Western Ave
Tel. Lafayette 8227

J. H. RIGZKUSI
4357 S. MAPLEW00D AVE. 

Tel. Lafayette 7545

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

Phons Vlrglnla 2064

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIU8
4556 S. ROCKWELL ST.

ZALAGINAS 
1951 Canalport Avenue

REAL ESTATE

D. GRICIUS
GENERALIS KONTRAKTOKIUb 
Stųtau namus kaip muro taip Ii

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio 
Kainos prl« namiaualos.
2452 WEST 69th STREET

KAM REIKALINGI 

PINIGAI?
t

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

JUSTIN MACKIEWICH

2342 South Leavitt Street 
Canal 1678-1679

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

-<&d vesdamas visus reikalus p«>

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

CHICAGO
TEL BOIJL. 0414 ARBA 0774 
Visados sutaupysi daug Išlaidu

Perkam* Mortgečlus ir Bonu. 
skolinant pinigus ant Namų. 
Parduodam. Išmalnom ir Inšlurt 

nam vleok) turtų.
Padarom davernastes Ir Pirkimo 
bei Pardavimo Notarlallškus raštu.- 
siunčiam Pinigus ir Laivakorte. 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 

7ra pamatu musų Pasekmlngumo 
MES GVARANTUOJAM 8AVO 

ATLIKTA DARBĄ

Skolinam Pinigus
Neimam komiso nuo $50 iki $300 
šis departmentaa yra po valstijos 

priežiūra

JOHN PAKEL & CO.
Generalini Kontraktoriai 

Real EsUte
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367 

Res. Grovehfll 1680

Rendon ar pardavimui 20 ak.,
2 upės, Į rytus nuo Benton Harbor,
5 kamb. namas, 2 aukščių barnė. 4 
ak. Javų, tik $35 per mėn. Kreiptis | 
4109 No. Loveli ave. po 6 vai. vak. 
Sav. Alke. Tel. Klldare 5074

| Pigiai dėl ligos 4 kamb. stucco 
namas, puiki tieta Rlverside, lotas 
50x100, gera transp. Kaina $5.250 

i Sav. 192 Burlington Rd. Tel. Rlver- 
slde 6641 M.

$17,000 plytų namas S—6 kamb., 
2 karų gar., cemento belam., už $18,. 
000, $2,000 cash, $50 mėn.. Įplaukų 
$120 mėn. Sav. 1-člam augšte. 1421 
No. Westem Ava

F A R M O S

Taipgi paskoloe ant pirmų morglčlu

J. NAMON FINANGE CO.
6755 S. WESTERN AVE.

fiapos Telef. Namų Telef.
Hemlock 2867 Republlc 5688

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTO RIUS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

80 ak. farma 69 mali. nuo Milwau- 
kee su viskuo. 2 arkliai, 11 galvijų, 
400 vištų, 3 namu, gera barnė, šilo 
Ir tt. Pigiai.

MADSOM, CHRIflrrENRON 
INOBRETSON CO.

3616 W. National Av. Mllwaukee, Wis| 38 1

ri140 ak. pager. Iri g. farmon geros 
'vandens išlygos ir ganyklos, 2 mali. 
) kaUntės miestų North Platte klo- 

įny Nebraakoj. Pulki vieta pieno far- 
mal. O. P. Krata, Sldney, Nebr.

200 ak. galvijų ar pieno ūkia Pui
ki vieta. Geros Išlygos norinčiam 
apsigyventi. Box 115 Mnnchester, 
losva.

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

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

Prirengiame dokumentus ke
liauninkam, parduodame laiva
kortes ant visų ekskursijų ren
giamų per Lietuvių lai vak or- 
čįų Agentų Rųjungų. 

‘^siunčiame pinigus JJetuvon

John J. Zolp
4559 So. Paulina Street

CHICAGO, ILL.




