
DRAUGAS 
vienatinis tautinės ir 
tikybinės minties lie 
tuvių dienraštis Ame
rikoje.

LITHUANIAN DAILY FRIEND

DRAUGAS 

The niost. influential 
Lithuanian Daily in 

America.

3c A C O P Y 
Tele fonas: Roosevelt 779i

n_ 3c A C O P Y CHIC'AUU. HJLiNoi> PENKTADIENIS, BALAN DŽ1O (APR1L) 24 D., 1931
No. 97 -‘Draugas,” 2334 So. Oakley Aven'it kntbheo as bbcond clash matter march ji. i»i«. at chicago, Illinois cnder the act op march 3. i«79

Vilnių Paliete Didelis Potvinis
META1-V0L. XVI

VANDENS UŽLIETOS VISOS ŽEMES
NIOSIOS MIESTO DALYS

t
IŠ TURKIJOS SEIMO DIKTATORIUS 

PAŠALINO 120 NARIŲ

NAUJĄ °RU TARNYBĄ CHICAGOJE

VILNIUS, bal. 24. — Vii-, 
niaus kraštų palietė didelės 
vėtros ir lietūs. Po to staiga 
upės Nerio vanduo išsiliejo ir Į 
ižsėmė visas šio miesto žeme-! 

sniųsias dalis. Tūkstančiai 
žmonių neteko pastogės.

120 ATSTOVŲ PAŠA
LINTA Iš SEIMO

POTVINIS IR MINSKE

VIENNA, Austrija, bal. 24. 
— Anot žinių, Turkijos res
publikos diktatorius Mustafa 
Kernai iš turkų seimo pavarė 
120 atstovų — savo priešų, 
kurie visas laikas statė kliū-

' čių Kemalio diktatūrai. Paša-1 
I lintų vietoje bus išrinkti nau- į 
ji, žinoma, iš liaudies parti-i 
jos — diktatoriaus šalininkai.

Į
Liaudies partija Turkijoj

MINSKAS, bal. 24. — Po 
praūžusios vėtros su lietum 
ši miestų palietė didelis pot
vinis.

ŠIS “VYRAS” ATIDARĖ

PASIRODO POLICI |OS
KAPITONAI YRA TUR

TINGI

Cook apskrities “grand ju- 
ry” patyrė, kad dvylika Chl- 
cagos policijos kapitonų yra 
turtingi, kad kapitonas Mal
iny turi apie 100,000 dolerių 
“įvestinimij.”

Jie bus pašaukti prieš “gra
nd jurv” pasakyti, kaip įgi
ję tuos turtus.

ATĖMĖ DAUG BRANGE

NYBIŲ

Iš turtingi] moterų, Mrs. C. 
E. More ir Mrs. H. L. Hay- 
ward, plėšikai atėmė 13,200 
dolerių vertės brangenybes, 
kada anosdvi buvo automobi- 
liuje ties Mrs. More namais,

MIRS BUVUSIO KA
RALIAUS TETA

. ... Newark, N. J., orlaivių stoty atidaryta oru tarnyba. MCB „
ilgi metai vyrauja lygiai taip, Ti3J atliko čia atvaizduojamas mechaniškas “vyras”. Jis‘997 F Belnwnro lapo 
kaip fašistų partija Italijoj, “pasakė” atatinkamą prakalbą ir paleido orlaivio motorą. į P •

PARYŽIUS, bal. 24. — Čia

arba komunistų partija Rusi
joj. Turkų liaudies partijos 
priešaky yra patsai Kernai.

AMERIKA PRIPAŽINO 
ISPANIJOS RESPUBLIKĄ

mirė buvusio Ispanijos kara-^ ALBANIJA TURĖS KARO 
liaus Alfonso teta, kunlgaikš-i LAIVA
tienė Izabelė, 80 mętii.

24. —

\VASHINGTON, bal. 23. — 
Amerikos -J.’Valstybės pripa
žino Ispanijos respublikų. A- 
pie tai pranešta ambasadoriui 
Laugblin Madride.

GRAŽUS VINCENTĖNŲ
REKORDAS VARGŠŲ 

ŠELPIME

Pirm keletos dienų jinai čia BERLYNAS, bal 
atvežta iš Ispanijos. Buvo se- Genoa, Italijoj, laivų dirbtu- 
rganti ir netikėta tolima iš- vėse statydinamas 3,000 tonų ' Gauta žinių, kad vienas is 
trėmimo kelionė pakirto jai karo laivas, skiriamas Alba- panų laikraštis pakilo pulti
gyvybę-

SOCIALISTAI PUOLĖ 
POKYLĮ

TOULOUSE, Francija, bal. 
24. — Čia, vienam pokyly kal
bėjo buvusis ministeris pirmi
ninkas Tardieu. Socialistai

nijos monarchijai. ambasadorių Laugblin už tai,
, , . , kad jis būk nepalankiai atsi-

Si karo laiva pastatydinti ...
v . . ... .. , „ liepęs apie naujos ispanų vv-

uzsake Albanijos karalius Zog. . , .nausybes narius.
Pranešta, jog tas puolimasLAKŪNO HAWKS PASI

ŽYMĖJIMAS esąs neteisingas ir Ispanijos 
prezidentas Zamora nubaręs

HESTON, Anglija, bal. 23. to (a,kraS&° vedėjus.
— Amerikietis lakūnas Erank ' ' alstvbėę departamentas a- 

pnolėsi suardyti ™airinkim,. Hawks ir „ j, pie t, įvykį negavo oficiali-
Policija juos išblaškė. Kele-Lo grritn skTj(,imu ni, žinių. , '
tas paimta į ligonines. | _____________

____________ Vakar jis iš čia nuskrido
į Romų. Kelionė ėmė 5 va- 

J landas ir 20 minutų. Gryžtant 
į atgal jis neteko kuro ir turė-

BELGUOS STUDENTŲ 
PROTESTĄ!

PARYŽIUS, bal. 24. 
lane, Italijoj, suimtas belgų Francijoj 
universiteto profesorius Leo

“DRAUGO” KONTESTAS BAIGSIS 
BALANDŽIO 25, 1931, 5 VAL. 

VAKARE
Šiuomi pranešame, kad dabartinis “DRAUGO”

Vajus Ir Kontestas baigsis šeštadienj, BALANDŽIO 
25, 1931, 5 VAL. VAKARE. Yra svarbu, kad visi 
“Draugo” kontestininkai priduotų visus savo vajaus 
rezultatus pirm tos valandos, kad būtų galima už
registruoti galutinus kontesto balsus. Po nustatyto 
laiko priduoti rezultatai prie kontesto nebebus pri- 
skaityti. Norintieji gauti kreditą kontestininkai yra 
prašomi laikytis Šios tvarkos.

Stud. V. Ed. Pajaujis,
“Draugo” Kontesto Vedėjas.

Chicago Kardinolas Aukštai 
Pagerbtas Romoje

ROMA, bal. 24. — Užvakar siaudienio aplankė popiežiaus 
pavakarėje čia atvyko Jo K- valstybinį sekretorių Jo Emi- 
minencija kardinolas Munde- neneijų’ kardinolų. Pacelli. 
lein, Chicago arkivyskupas. Šiandiez atidaroma Tikėjimo

Geležinkelio stoty Jo Emi- Propagandos Kolegija šv. Mi-
SPORTININKAS RASTAS * nencbiai atiduota pagarba, šiomis, kurias laikys Chicagos 

NEGYVAS (kaipo apsilankančiam kuni- kardinolas Kolegijos koplyčio-
1 gaikščiui. Iš stoties einant į je. Kolegijų šventins kardiųo-

_ Michigan ežere nedidelėj • automobilių Jq Emiųencijai las Pacelli. Kardinolas Mun-
ST« LOVIR, Mo., bal. 23._  'sportinėj valty rastfts negyvassaliutavo policija. dėlėm be kitko pašventins vie-

Šv. Vincento Pauliečio Drau- sporto mylėtojas W. E. Kegg, I Kardinolas Mundelein va- nų koplyčios altorių. Gal rv- 
-rijo. susirinkime prezidentas 31 m. ' popiety aplankė nau» Ti- toj bus priimtas Šventojo Tė-
W. I. Igoe pranegė, kad varg-į, Praeit, Šeštadieni jis iSsiJ Kolegų,, vo audiencijom

šų žmonių vargai, atrodo, ei- yrė į ežerų ir dingo. Valtį pa- į 
na didyn ir šelpimas turi būti gavo bangos ir nuritino j eže-į 
plečiamas. ,ro tolumas. Valty pritaisytas

“Lankykite vargšus ir šelp- į inžinas, bet jis nepasiėmė ga- 
kite juos,” sakė prezidentas žolinos.
Igoe. “Mūsų fondai gali su- . Užteko kelių parų jam nu- 
mažėti, bet mes tikime, kad gįkamuoti nesulaukus pagel-' 
jei verti šelpimo jvargšai bus bos. paffaiįau plaukius \vienas 
sušelpti, tada mūsų konferen- iaįvas pastebėjo aplamdytų; 
Gijų iždai turės būt papildyti. vaitį. Valty rastas Keggo la- 

“Būtų nesveikas ženklas vonas. y
Šv. Vincento Pauliečio konfe-į 

J rencijai pranešti, jog šiais lai-: 
į kais nėra vargšų, reikalingi]

SIAMO KARALIUS NEW Alpimo. Kuodaugiau mes rū
pinsimės vargšais, tuo labiau 
stiprės mūsų Draugija.”

YORKO VALSTYBĖJE

AVHITE FLAINS, N. Y., 
Mi? jo kokiam laikui nusileisti lba, M _ j We8tchester kal.

jvuotų apylinkę pagaliau atvy- 
,ko Siamo karalius su žmona.

Moulin. Jis kaltinamas už ra-j HONDURASE EINA KOVA Apsigyveno dideliuose rūmuo- 
šizmo kovojimų. Bus statomas ______ ______ _ _ įse, kur išbūsiųs apie porų mė-
italų teisman.

Belgijos studentui kelia pro
testus.

TEGITCTGALPA, Hondū

IŠPAŽINO PAVOGUSIU 
BANKOS PINIGUS

kur atidengė Šventojo Tėvo Kardinolas svečias Romoj 
Pijaus XI biustų. Pirm pu- užtruks gal apie dvi savaiti.

LIETUVOJE

MIŠKŲ TARYBA POSĖ
DŽIAUJA

poms, taikomos jr toliau lig
šiolinės taisyklės. “R.”

SKUNDŽIASI DĖL 
“ATEITIES”

Miškų taryba savo posėd
žius jau pradėjo. Posėdžiai ei
na miškų departamente. Daly
vauja apie 30 žmonių: refere
ntai, 3 miškų revizoriai, 12

________ urėdų, kiti — specijalistai mi-
Fred Brogni, 22 m. buvo škininkai. .

Ukmergė. Kdvo 15 d. įvykoi 
vietos tautininkų partijos sky
riaus narių susirinkimas. Ta
rp ko kito vietos gimnazijos 
direktorius (buvęs Šakių ap- 
skr. žemės tvarkytojas) p. Ka
zys Ambraziejus nusiskundė 
vietos gimnazijos kapelionu,

įja.” Atlas National bankos pasiu-; Daugiausia nagrinėjami mi- kad taa piatinąs “Ateitį.’’
Susirinkime pranešta, kad j n*ejn’ & ^ch°!,®8 Seraet,R §kotvaikoR ir miškų ūkio rei- Susirinkimas jam pavedė tuo 

... • rbn aikrascio Chicaco Tnbu- i,„i.u ...... .. . . ...

MALINOV BULGARŲ 
KABINETO VADAS

ras, bal. 23. — Respublikos, 
kariuomenė kovoja su revoliu- ’ 
cionieriais. Šiauriniais pakra-l 
ščiais susirėmimuose nukauta 
26 revoliucionieriai ir 3 karei-1 
viai. Daug sužeistų.

nėšių.

PASKIRTAS VYSKUPAS 
TOLEDO, O.

SOPIA, Bulgarija, bal. 24. 
— Karalius Borisas naujų mi- 
nisterių kabinetų suorganizuo
ti pavedė Malinovui.

TIBETO KAREIVIAI ĮSU 
BRIOVĘ K1NIJON

VATIKANO MIESTAS, 
bal. 23, — Toledo, O., vysku
pijai vyskupu paskirtas kun. 
Kari J. Alter.

tris mėnesius vargšų šelpimui rho laikražžl° Clucago Tribu- kalni, želdymai, įrankių nau- 
išleista 69,822 dolerių. ne vienam departamentų. ;dojimas ir k. Pereitų vasarų

Praeitų pirmadienį Brogni buvo sutvarkytos Joniškio, 
nešė bankos 1,500 dolerių pi-Rankenų ir žymi dalis Šaulių 
nigais ir 1,300 dol. čekiais į miškų urėdijos. Šiemet tvar- 
kitų bankų. Jis pranešė, kad kymo darbus baigs Šiaulių mi- 
plėšikai tai visa iš jo atėmę. §kų urėdijoj ir pradės Jurba- * 

Dabar Brogni išpažino, kart rko, Varėnos ir Žalgirio urė
tai visa jis atidavęs Semečiui. j di jose. “R.”
Sako, abudu susitarę pasida- ’-------------------
linti tų grobį. Abu suimta

WASHINGTON, bal. 23. —’ 
Columbia Distrikto 28-se ka
talikų parapijose vargšų šel
pimui Šv. Vincento Pauliečio 
Draugija išleido 15,000 dole
rių Šįmet pirmaisiais trimis 
-mėnesiais.

Apie tai paskelbta šios Drau 
gijos susirinkime praeitų se
kmadienį.

f
Denver, Colo., vyskupijai!

TRYS TRAUKINIO 
SUVAŽINĖTI

ĮVEŽIMAS Į BELGIJĄ 
LEISTAS

IEŠKO 50 MILIONŲ DOL. 
PASKOLOS

PARYŽIUS, bal. 24. — Če
koslovakija pradėjo teirautis, 
ar ji negalėtų kur gauti sau 
paskolos apie 50 mUionų do 
lerių.

PEIPING, Kinija, bal. 23. 
— Į Kinijos provincijų Sze- 
cbwan, Tibeto pasieny, įsi- 
briovę Tibeto kareiviai ir ten 
atlikę nemažus plėšimus.
i Kinijos su Tibetu nesutiki
mai kilę dėl kuriamos tuose 
plotuose naujos Kinijos pro
vincijos. . ’

1)UBUQUE, Iowa, bal. 23. 
vyskupu paskirtas monsign. į— šv. Vincento Pauliečio 
Urban J. Vebr. Draugija čia 9-se parapijose

i pirmaisiais šių metų trimis 
mėnesiais vargšų šelpimui pa
naudojo 7,030 dolerių.

NEW YORK, bal. 23. — 
Ant viršutinio geležinkelio 
Brooklyne vienam traukiny, 
kurio vagonuose buvo apie
200 žmonių, kilo pasi&uba už
siliepsnojus elektros vieloms. 
18 žmonių sužeista.

Negras plėšikas pašovė 
krautuvininkų ’ Theodore, 55 
m., kada šis nesuskubo aukš-

Pennsylvania geležinkelio 
greitasis traukinis sudaužė au
tomobilių Gary, Tnd. Žuvo 
trys žmonės.

PAŠOVĖ VYRĄ

Mrs. Vera Stephens, 1610 
Wilson avė., pavojingai pašo- 

tyn pakelti rankų. Suimtas, vė aavo vyrų.

Lietuvos kviečių įvežimas į 
Belgijų nuo kovo 19 d. yra 
leistas tik su tam tikra licen
cija, kurių išduoda žemės ū- 
kio ministerija Briusely. Tki 
tos datos įvežimas buvo lei
džiamas su kilmės liudymais. į 
Kitiems javams: avižoms, ru
giams, miežiams ir “escour- 
geon” (ankstyvesnių miežių 
rūšis), taip pat iš tų javų pa
gamintiems miltams ir kruo-

klaūsimu surinkti smulkesnių 
žinių ir padaryti skyriaus Va
ldybai pranešimų. “R.”

NAUJAS SINDIKATAS
Kauno lentpiuvininkai suda

rė sindikatų, kad atėjus sta
tybos sezonui palaikytų aukš
tas miško medžiagos kainas, 
nors miško kainos dabartiniu 
laiku labai nukritusios. *‘Š.”

• CHICAGO IR APYLIN
KES. — Išdalies debesiuota; 
šalta.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. 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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PRENUMERATOS KAINA: Metame — $« UO, Pu- 
mM Metų — $3.50, Trims Mėnesiams — $2.00, Vienam 
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metame $7.00, Puael Me
tų — $4.00, Kopija .03c. |

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nerrų- 1 
Ona. Jei neprašoma tat padaryti Ir neprislunfilama tam 
tikslai pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11.44 Iki 11:44 vai.

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavoa

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlsbed Daily, Ezcept Sunday.
' MPJBaCRIPTIONS: One Tear — $4.00. Sla Montka

— $«.M. ’Ttaree Monttas — 4«4t, One Montk — 74a 
Enrope — One Tear — 47.00, SU Moutbs — $4.00 
Copy — ,0«c.

Advertising ln "DRAUGAS" brlngs best rasuita, 
▲dvertlsing rates on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

nes kolegijos spartus įkūrimas ir vystymasis 
pilnai priklauso nuo visuomenės susipratimo 
bei duosnumo.

Dabar pradedama viešoji rinkliava — va
jus Lietuvių Kolegijai Amerikoje, nes kolegi
jos nupirkimas ir tinkamas įrengimas kainuos 
apie $200,000 dolerių.

Mes lietuviai būdami neturtinga tautu, 
tik išvien dirbdami, tik dideles aukas^ teik
dami, galime didelius darbus padaryti. Kiek
vieno susipratusio lietuvio skubi daburtinė 
pareiga, — kaip galint didesnę aukų tuoj pa
siųst Kolegijos įkurti ir stot į Kolegijos Rė
mėjų eiles.

Marijonų Vienuolija yra sukūrus Marijo
nų Kolegijos Rėmėjų Draugijų, kuri rūpina
si auginti Kolegijos Fondų ir steigti kolegijų.

f: \ S

ISPANIJOS RESPUBLIKOS kalavo, kad diktatorius at- 
PREZIDENTAS. šauktų tų šmeižtų. Kadangi

__________________ ‘karulius tuomi klausimu nie-
Naujos Ispanijos iespubii-įko neveikė, Zamora virto re

tos laikinas prezidentas y^a i publikonu.J
Niceto Aleala Zamora, pir
miau buvęs uolus monarchijos 
šalininkas. Karalių kovoti jis|rįaus Primo de Rivera valdy- 
pakilo 1923 metais, kada ls-įnias griuvo, jis iškėlė kampa- 
panijos diktatoriumi pasis-! njjų kovoti monarchijų ir so- 
kelbė gen. Primo de Rivera., btų. Visur sakė prakalbas ir 
Sakoma, šis generolas jį į&ei-Įšaukė, kad Ispanijai kuovei- 
dė ir Zamora tuojaus atsisakė kiau būtų grų'žinta parlamen-

23 d. jį nubaudė 6 mėnesiais 1 biams. Taryba pareiškia, kad
Į kalėjimo. Praėjus porai die-1 Detroito miestas (gyvento-
nų jis paliuosuotas sąlyga,.jai) kas inSnesis bedarbių
kad jis nekovotų gyvuojan- šelpimui išleidžia apie 1.-
čios tvarkos. Tečiaus jis ne- 800,(XXI dolerių. Tolesniai jau
sutiko. Šio balandžio 5 d. jis negali atkelti tos naštos. To-
nusakė Ispanijai respublikų, de! pramoniųkų pareiga gei-
jei miest rinkimuose pralai-, bėti miestui.
mėsių nionarcliistai. Šie pralai! .. . , , , ■■. 1 Miesto valdybos rezoliucija

Zamora yra didžiai iškal
bus. Tad kaip tik diktatp-

pasiųsta visiems šio nuesio 
Prezidentas Zamora liepos 6 . • ,1 didiesiems pramoninkams, 

d. bus ,)4 metų amžiaus. ‘Gi-Į
męs Cordova provincijoj. Amerikos Darbo l'ederaci-

XT v. i‘ įjos prezidentas W. Gj?een ru-Nuo šio zmogačs tad sian- . ., . ,T. . i gina prezidentų llooverį sudie priguli Ispanijoj pasitvar-L , „ .. . .' r 1 ... saukti konferencija nedarbo
kymas. Viskas bus gerai, jm . . .

.................... . . klausimu. -Konferencijoje tu-

Kolegijos Rėmėjai yra penkeriopos rū
šies nariai: 1) Rėmėjai — Kolegijos Steigėjai, 
kurie suteikia aukų! Kolegijos Fondan nema
žiau $500.00 ; 2) Garbės Rėmėjai, įnešusieji

remti monarchijų ir sostų. 
Seniau Zamora buvo atsto

vu parlamente, paskiau finan
sų pasekretoriumi ir generali
niu paštų viršininku. Jis tar
navo trijuose ministerių ka-

bent $1(X).(X); 3) Amžinieji Rėmėjai, davusieji binetuose
nors $50.00; 4) Nuolatiniai Rėmėjai, kas me
tai mokantieji $3.00 į Fondų ir 5) Vienkarti
niai Rėmėjai, davusieji aukų Kolegijai ma
žesnę negu $3.00.

Kada gen. Primo de Rivera, 
pasiskelbė diktatoriumi, jis 
pareiškė, kad visi ligi to laiko

KOLEGIJA JAU PERKAMA.

Iš tikrų šaltinių mums pranešama, jog 
Amerikos lietuvių veikėjų: kunigų ir pasau- 
lionių troškimai įkurti lietuviams bernai
čiams Kolegijų realizuojasi. Kolegija perka
ma Conneetieut valstijoje.

Per daugelį metų Amerikos lietuviai daug 
kalbėjo, rūpinosi, sielojosi, besistengdami į- 
kurti aukštesniojo mokslo ištaigų bernai
čiams. Įvairių organizacijų seimai kas metai, 
svarstydami jaunimo klausimų, vienbalsiai 
pritardavo Kolegijos steigimui. Bet konkre
čių davinių iš tų nutarimų nebuvo. Organi
zuotieji katalikai ieškojo tam reikalui tinka
mų žmonių. Nebuvo galima jų rasti. Tuomet 
visų mintys nukrypo į beaugančių Marijonų 
^Vienuolijų. Sutinkant Marijonams, Federaci
ja oficialiai pavedė jiems rūpintis, įkurti ber
naičiams Kolegijų. Tėvai Marijonai, visuome
nei pagelbstint, ėmė sparčiai ugdyti Kolegi
jos Fondų. Suorganizuota Marijonų Kolegi
jos Rėmėjų draugija. Pati gi Vienuolija per 
keletą pastarųjų metų buvo susirūpinusi pa
puošt naujai kolegijai mokytojus. Sutraukė į 
savo Vienuolyno Kolegijų —f Mariau Kilis 
College — kelesdešimts jaunuolių. Jų geras 
būrys ir dabar mokosi. Marijonai pasiuntė de
šimts jaunikaičių j Romos universitetus ruoš
tis į artimos ateities darbų. Šeši jaunuoliai 
tuo pat tikslu lanko Amerikos aukštas mo
kyklas. Už metų, kitų turėsime didelį būrį sa
vų kvalifikuotų jaunų mokytojų Amerikos 
jaunimui.

Tuo pat metu Marijonai rūpinosi patiekti 
tinkamus mūrus didžiai lietuvių kolegijai, 
kurioje galėtų mokytis ir gyventi 200 ar 300 
jaunuolių vaikinų. Kolegijos Rėmėjai atėjo 
pagalbon. Kas metai Kolegijos Fondas ajigo. 
Paskutiniu laiku susirūpinta rasti tinkama 
.patalpa Kolegijai. Ir ačiū Dievui, bendros 
visų pastangos nenuėjo veltui. Jau galime 
pranešti plačiai lietuvių visuomenei, kad pil

onai tinkamu (kolegijai patalpa su 300 akerių 
žiemės surasta ir jau suderėta. Naujoji kole
gija bus Conneetieut valstijoje, prie miestelio 
Thompson.

Vieta yra sveika, pakili, prie miško, rui
minga ir kolegijai labai tinkamu.

Rytinių valstijų lietuviai tikrai džiaug
sis,tos vietos pasirinkimu. Iš visų didesnių 
miestų ji lengvai pasiekiama, nes via prie 
gerų automobiliaiirs kelių iš Hartfordo į Bos
tonų. Iš Tlionųrson miestelio yra 29 mylios į 
Providence, 26 iii. į Worces»ter, apie 65 iii. į 
Hartfordu, apie 70 mylių į Bostonų. Be ubejo, 
naujoji lietuvių kolegija pasidarys visų lietu
vių apylinkėje kultūrinė ir tautinė širdis bei 
suvažiavimų vieta.

Tuo būdu Marijonų Vienuolija, ištikimai 
pildydama duotąjį žodį Amerikos lietuviams 
katalikams, ne vien uoliai luošiu mokytojus, 
bet ir tinkamų kolegijai vietų surailo ir su
derėjo. Dabar reikėtų, kad katalikiškoji visuo 
menė iš -avo pusės ateitų su skubia pagalba,

_ l. . . , buvę Ispanijos aukštieji val-
V įsi Kolegijos Rėmėjai gauna tinkamus .. ? . . . .„ . .. .... , . . . „ . . dinmkai vra vien 'valstybeipožymius, liūdijtmus. Nuolatiniai Rėmėjai

gauna per metus savaitraštį “Laivų” veltui; 
gi Amžinieji, Garbės ir Steigėjai gauna “Lai

Konferencijojt 
dalyvauti pramoninkai, 

darbininkų atstovai ir ekono
mistai. Green sako, kad ta 
konferencija būtina. Yra švar 

įbu ne vien ^mažinti šiandieni- 
1 nį nedarbu., bet ir atritv šalį

jis nepasiduos kokių-nors kai-1
...... * .retųnųjų jtakai.

D. «.
tarinė valdžia ir tvarka. Tam 
tikslui jis greitu laiku pra
leido žymių savo turtų dalį. 
Kiek palankus jis daugiau 
atviriau kvietė gyventojus su
kilti ir monarchiją sugriauti.

Ačiū jo kurstymams, praei
to gruodžio mėnesiu vienur ir 
kitur įvyko sukilimai. Jis jau 
tada buvo pasirengęs pasis
kelbti respublikos prezidentu. 
Kada jis areštuotas, jis ir ka
lėjime būdamas nenutraukė’ 
savo veikimo prieš monar-

NEDARBO KLAUSIMAS.

‘biz-Daug kas kalba, kad 
nis” visoj šaly cinus 
Bet didelis nedarbas nema
žėja. Milionai žmonių arba 
dirba dvi — tris dienas sava; 
tėję arba visai neturi ir ne
gali gauti jokio darbo. Pramo-Į Kitokiu būdu. neri: 
nės centruose dirba tik menka išspręsti, šio klausime, 
dalis darbininkų.

geryn. apdrausti : y y ’ ? ’haj 
.nedarbo.

nancio

Anot W. Green, turi būt 
sudaryta federalinė taryba ne
darbo apsidraudimui ateity.

<« f Y ' 1 I

sunkenybė, nes jie yra papir
kimų mėgėjai ir sukčiai. Za
mora tada klausė diktato-: chiją« kalėjimo šaukė, kad 
liaus, ar ir jam primetamas!Jaui -ra len,ta būti pirmuoju 

Už visus gyvus ir mirusius Rėmėjus Ma- tas sukčių vardas. Diktatorius P sPanU0,s respublikos preziden 
rijonų Vienuolyne laikomos dvejos šv. Mišios, tai patvirtino. Tada Zamora ^u-
Be to, jie visi dalyvauja Vienuolijos dvasinė- kreipės į patį karalių ir rei-■ Karo teismas praeito kovo 
se privilegijose, gemos darbuos ir maldose. ■ ■■ ---------------- ------ ----- -----------------— 111

vų’* visų savo gyvenimų veltui.

Jei kuris nuolatinių, Amžinųjų, Garbės 
Rėmėjų, ar Kolegijos Steigėjas mirštu, už jį, 
gavus žinių, Marijonų Vienuolyne atlaikomos 
dvejos šv. Mišios, visųgi Rėmėjų prašoma j>er , 
“Laivų”’ sukalbėti py 1 Ražančiaus. dalį už 
velionį.

Taigi, už suteiktų aukų visuomeniniam į 
labui, Lietuvių Kolegijai, Marijonų Vienuoli-1 
ja rūpinasi kiek galėdama atsilyginti Gera-' 
dariams. Verta skubiai paremti Kolegijos kū- i 
riniąsi gausia auka ir įgyti Kolegijos Rėmėjo 1 
teises.

Tėvai Marijonai paskyrė vienuolį Tėvų 
J. J. Jakaitį palinkti, ypač Rytuos, Kolegijai 
pirkti aukų. Tuos miestuose, kur atsilankys 
gerb. Tėvas J. Jakaitis, Kolegijai aukas gali
ma stačiai jam įteikti. Kam gi nebūtų pro
gos su juo pasimatyti, siųskite savo aukas i 
Kolegijos Fondą, adresuodami: Marian 
Fathers, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

Už suderėtų nuosavybę pinigai reikia grei
tai sumokėti ir todėl šiandien pat tani reika
lui kiekvienas susipratęs lietuvis malonėkit 
pasiųsti kiek galint gausesnę auką.

Ši (žinia, be abejo, nudžiugins Amerikos 
lietuvių katalikų visuomenę, nes bernaičių 
kolegijos senai laukta ir ji būtinai mums yru 
reikalinga. Mes džiaugiamės, jog Tėvų Ma
rijonų Kongregacijų šį reikalų paėmė į savo 
tankas ir kad dar laiku suspėjo kolegijų j- 
kurti. Už metų, kitų gal jau būt buvę pervė-1 
lu.

—

Admirolas F. tt. Sc'hofiehl, 
jiaskirtas aukščiausiu J. A. 
Valstybių karo laivyno vadu.

Antai miesto Detroito val- Inidamas už darų atlygį,
dyba padarė rezoliucijų, h u- darbų vertink ne pinigais
riųja kreipiamasi į vietos pra
moninkus, kad jie duotų ko- 
kio-nors užsiėmimo bedar-

bet matu, kuriuo matuoji sa
vo, darbui paaukotų, sųžinin- 

ir pasiaukojimų.gumų

WBBM Radio Stoties

f Hv
Kiekviena

Sekmadienį

Tarp 2-3 Valandos 

Dienę

i

B®
B#*-.

h$į

Sekmudienyje (tarp 2 ir 3) užsisukit savo radio ant 
VVBB&I radio stoties (770 Kilocykles) ir išklausykite gražų 
Lietuvių Radio Valandos programų, kurį išpildys:

1) Kvartetas
2) E. Benaitiene
3) Jonas Romanas
4) “Prof.” Kampininko minutėlė
5) Duetai, žinios, kitokie įvairumai• 4
šiuos Radio Koncertus Ruošia:

The Peoples Fumiture Co.
IR

Dienraštis “Draugas”

Z
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UTETUVTAT AMERIKOJF

ROCKFORD, ILL
••Juokų vakaras ’.

Šokui., bal. 19 <1.. šv. Petro 
ir Povilo par. svetainėje įvy
ko linksma pramogėlė. J. Paš
kevičius, B. Misiūnas • atliko 
labai juokingų di.jalogų, kurį 
išpynė dainavimais. Parodė, 
kaip išrodo “nusibomavę”; 
vaikinai, kurie mėgsta išsiger- : 
ti ir kvailai laikų leisti. Pa-J 
rodė, kaip tokių sutvėrimų iš-j 
tuštėję galvos ir sugenda šir- < 
dys.

J. Paškevičius pasakė juo
kų pilnų monologą “Tabako 
Nenaudingumas”. Daug gar
daus juoko davė, kaip kalbė
tojas pasipasakojo savo var
gus iš savo šeimyninio gyve
nimų. Panašių dalykų gali
ma ištikrųjų gyvenime sutik
ti.

J. Jaznkevičius, Adelė Ali-

n HftRBOR. INR.
Sveiksta.

gano Vyčių kuopų, gi p. Sut
kus pasižadėjo pagelbos.

Pasirodo, kad Waukegano 
žmonės, ne vien. lietuviai, bet 

j ir svetimtaučiai, lankia Vaka
rinių valstybių Vyčių suplau
kiant į jų miestų ir žada kuo

Sunkiai buvo susirgus p-lė.iškilmingiausiai priimti. Ku
tinu <lenušauskaite. Išbuvus misija p,.r posėdį daug darbo 
keletu mėnesių šv. Kotrinos jįjjko jr skirstėsi su d'Žiaugs- 
ligoninej grįžo namo ir jau- |Į|U, ^nd tajp gprui sekusi ir
čiasi daug geriau. Junkime 
jai kuogreičiausiai pasveikti.

V.

CICERO, IlL

gauna didelį pritarimų nuo 
visuomenės rengime L. Vy
čių Dienos.

Ketvirtas komisijos suvažia 
viraas vėl įvyks Waukegane, 
geg. 10 d.

Radio Stotis AJJ. | Ten buv^-

X Šaunų vakarų (teatrų su -------------------------------------
šokiais) rengia Visų Šventų JEI Į LIETUVĄ — VIEN
moterų ir vyrų draugija, ne
dėlioję, balandžio (April) 26 
d., 1931 m., šv. Antano para
pijos svetainėje, 7 vai. vaka 
re.

TIK PER KLAIPĖDĄ.

Šia vasarų daugelis lietu
vių važiuos į Lietuvų aplan
kyti savo gimines, draugus 

Bus atvaidinta labai įde- bei namiškius ir praleisti va-'
mus ir juokingas veikalas, saros laikų savo prigimtoj 
Žydas mat visados juoko pri- šalelėj Lietuvoj, kurioje taip 
daro. Jis skaitys penkis kar- smagu ir malonu vasaros lai- 

siunaitė ir J. Paškevičius su-įtus po vienų ir išeis vienas, ke. Jos miškai ir žaliuojan-, 
lošė juokų komedijų “Jauni-! Po lošimo prasidės šokiai. čios pievos, gėlių darželiai, :
kis”. Visas lošimas ėjo gerai, 
bet ypatingai reikia pabrėžti 
Ad. Misiūnaitės pasisekimų. 
Ji amerikoniuke. Lietuviškoje 
mokykloje nesimokinus, bet 
gerai jau išsilavino lietuviš
kai kalbėti, drąsiai lošti ir 
gerai, artistiškai sulošė savo 
rolę.

J. Paškevičius yra “kome- 
dijantas” ir jis liuosai savo 
rolėje jautėsi. Jis moka lo-

• Rengimo komisija, ypač p. tėvas močiutė bei visi namiš- 
Rabačauskas, kuris kas met kiai laukia Tamstos parvvks- 
“Draugo” piknike darbuojasi lant į svečius.
su sūriais, ir yra įžymiausias. Nelemtas Amerikoje nedar- 
draugijų ir parapijos darbuo- bas privers daugelį ir lietuvių 
to jas, deda pastangų, kad va-'apleisti šių šalį; laikinai ar 
karas visiems patiktų. į visai ir apsigyventi Lietuvoj.

X Ciceriečiai dabar apie Visiems yra žinoma nuo pe- 
niekų ir nekalba, kaip tik a-'įeitų metų birželio 27 d. Vy- 
pie “Draugo” vajų ir apie tauto Didžiojo Metais Švedų
kontestininku laimėjimus. Vi- Amerikos linija atidarė nuo-; 
si sako, kad p. K. Sriubienė bitinį ir tiesioginį susisiekimų 

šiman įdėti nuo savęs daug turį laimėti pirmų v'etų. Ra- su Lietuvų, per vienintelį Lie- 
juokingumo., k<Iio stotis p. Sriubienei irgi to tuvos uostų Klaipėdą. Kelei-

Žodžiu, artistai neapvilė pu paties linki: laikytis ir nepa- viai pervažiavę moderniškais, 
siduoti! dideliais ir greitais motorlai-

X Gegužės 3 d. bulvariškiai viais' į Oothenburgų Švediją, 
rengia šaunų vakarų, šv. A n- gelžkeliu pervežami į Kalma- 
tano parapijos svetainėj, pa- rib kur sėda į kitų Švedų A-

blikos. Jie daugiau davė juo
kų, negu publika tikėjosi.

“Motinos Diena”.

Ji artinasi 
laukia. Nuo

Jos daug kasi
nekurio la i lai l rupijos naudai. Sako, bus įžv- merikos Linijos laivų “Gorg

Rockforde labai rimtai ir nau
dingai minima “Motinos Die
na”. Ta diena pažymima ti
kybinėmis apeigomis ir pa- 
saulinia iškilmė.

Šįmet žymiausių tos dienosY
programos dalį išpildys šv. 
Petro ir Povilo choras. Jis tai 
dienai rengia operetę “Kat
riutės Gintarai” ir dainų. Ro
dos bus paskaita ir kitų pa
margini mų.

Ta diena, įsitėminkiė, bus 
minima geguž., (May) 10 d. 
Šv. Petro ir Povilo par. svet.

Moterų1 Sąjunga.

’mių artistų. Visi eisim jų pa- holni” ir plaukia tiesiog į 
Klaipėdą. Moderniškas laivas 
“Borgbolm” naudojamas iš-, 
imtinai komunikacijai tarp 
Klaipėdos ir Kalmaro. Važiuo-' 
jant šia linija keleiviams ten
ka susipažinti su nepaprasto 
grožio Tauta Švedija. Mat 
važiuojant per šešis vai. gelž
keliu iš Gothenburg'o į Kal
marų, pravažiuojama nepap
rastų istorinių vietų, teikian-

matyti.

VAKARINIŲ VALSTYBIŲ 
LIETU VOS’V Y ČIU 

DIENA.
BUS ISTORINIS VAKA

RUOS ĮVYKIS.

Sekmadienį, bal. 19 d. įvyko čių naturalio grožio ir įdomv- 
L. V. Cbic. Apskr. ir L. V. bių. Lietuviams yra nauja ša- 

,Wis. Apskr. Komisijų šuva- kuri labai draugingai su- 
i žiavimas, Waukegane, pasita- gyvena su Lietuvų, su kuria 
■rimui dėl L. Vyčių Dienos, verta susipažinti, su jų tobu-

A. L R K Moterų Sų-gos kuri ivyks liepos 4- d., Wau- lu kulturiniu išsilavinimu ir 
kuopa rengia’ pramogėlę ge- k*S«ne, Mažinės Parke. Abie- Šalies patvarkymu. Turtuo- 
guž. 3 d. Dar neteko gardi fc Apskričių komisijos jau bai važiuoja ten praleisti va- 
galutinų žinių, kas lų dienų turLi° ke,etj* suvažiavimų: sams laikus į “Vikingų Že-‘ 
bus, bet kas-ne-kas vis bus. vien{> kartų chieagiečiai buvo mę” kur praleidžia sumas pi- 

: nuvykę į Por t Washington, nigų. Lietuviams ta proga 
Naujiena. Wis., kitų kartų Wisconsino pasitaiko dovanai, kada va-

Šv. Petro ir Povilo parap. komisija buvo Cbicagoje, o žiuoja Švedų Amerikos Lini- 
svetainė tuojaus kitaip išro- dabar suvažiuota į Waukega- ja.
dys viduje. Darbas jau eina. ' nų, kur padarytas posėdis pas Švedų Amerikos Linija šių 
Seni purvai ir dulkės eina p. Banį. Buvo pakviesta ir metų Ekskursijos išplaukia 
lauk nuo svetainės sienų sve- žymiausi waukeganiečiai vei- sekančioms dienoms: Balan-- 
tainė šviste nušvis ir malonu kėjai, kaip tai p. A. J. Sutkus, džio 30 d. Pirma Ekskursija, 
bus joje ne tik būti, bet ir kuris yra įžymus miesto vai- Gegužės 29 d. Antra Ekskur- 
pasižiurėti. džios narys. Jisai pažadėjo la- rija. Birželio 27 d. Trečia Ek-

Kad ir laikai sunkūs, bet bai daug pasidarbuoti Vyčių skursija, renkia Ekon. Cen- 
lietuviai katalikai puošti savo Dienai. Sakė, užtikrinu, kad t ras, garbės dalyvis Dr. P. 
susirinkimų ir pramogų vietų ir miesto majoras bus pakvies Puskunigis, Ekon. Centro pre- 
mėgsta. Kaip kas ima kalbė- tas ir tikrai dalyvaus. Jeigu ridentas. Liepos 23 d. Ketvir
ti, kad teks padaryti kokia suvažiavę Vyčiai darys paro- ta Ekskursija ir rugpiučio 19
__  nors “parė” ir padengti davimų po miestų, tai viskas d. Penkta Ekskursija. Visos
gražinimo išlaidas. bus parūpinta veltui: leidimas, ekskursijos išplaukia tuo pa-

-_____  policija ir 1.1. .čiu motorlaivių “Gripsholm”
Daug įvairių dalykų laukia Posėdy buvo ir keletas Lietuviams važiuoti į Lietuvų 

|ma čia greitoje ateityje. AYaukegano jaunuolių, kurie turi būti svarbiausia vien tik
R&porteris. ■ pasižadėjo atgaivinti Wauke- )>er Klaipėdą.

D R A I’ f;
/-

Ona Aleliunienė 
Juozas Ališauskas 
Uršulė Aukškalnienė 
Antanas Bacevičius 
Karolis Bagontavičius 
M. česnavičius 
Pranas Čižauskas 
Vaclovas Daukintas 
Ciprijonas Druktenis 
V. Duoba 
J. C. Enčeris 
Ona Gailiūtė 
V. Gaižauskas 
Kaz. Gečas

Antanas Giedraitis 
Antanas Grisius 
Jonas Grisius 
Florijonas Gubista 
Ona Kazlauskienė 
Amilija Kėkštaitė 
St. K i bartas 
Juozas Kiserauskas 
Jonas Lebežinskas 
M. Inrencas 
Ona Lukošienė 
Victor Mandravickas 
F. W. Markūnas

Konstancija Mickaitė 
J. Mockus 
J. Motekaitis 
Juozas Pranaitis
J. P. Pentis
M. Pėstininkienė 
Juozas Puplesis 
Vincas Rėkus 
Anna Sakai i s
K. Šerputis 
D. Slėnis 
.Tonas Stockus

Steponas Straukas 
Augustas Urbelis 
Pranas Valuckas 
Petras Varakulis 
D. Vaitkevičius 
Ona Zdanevičius 
Jennie Žilevičius 
Pranas Žurinskis 
Jonas Žvirblis

šis Svarbus Pirmų Dovanų Laimėjimo Klausimas Išsiris

Sek. Balandžio 26, 5 Vai. Vak. Lietuvių Auditorijoj
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PAGERBĖ VEIKĖJĄ.

C H I C A G O J E

Town of Lake. — Balandžio 
15 d. šv. Anastazijos, taigi 
p-lės Anastazijos Mažeikaitės 
vardadienis. Būrelis jos arti
mų draugių susirinko jų ta 
proga pasveikinti. Prie gėlė
mis papuošto stalo, pakvies
ta prie vakarienės, kurių pa
ruošė p-lės Anastazijos motina 
lė.

Vakarieniaujant neapsieita 
ir be linkėjimų. Kadangi p-lė 
A. Mažeikaitė yra žymi Tow,n 
of Lake veikėja, tai buvo kas 
ir linkėti. Ji yra pirm Nekalto 
Prasidėjimo mergaičių soda- 
licijos, nutarimu rast. Šv. Ka
zimiero Akad. Rėmėjų 1 sky
riaus ir daug veikianti visose 
idėjinėse organizacijose. Pa
vyzdys-ir kitoms mergaitėms.

P-lė B. Kalvaitė, paaiškinus 
vakarėlio tikslų ir pasveikinus 
Anastazijų, perstatė A. Miko- 
laitę vakarėliui vadovauti. 
Sveikinimus sudėjo: p-lė M.
Laurinskaitė, J. Makaraitė, 

Jaselskaitė, S. Gudžiunaitė, J. 
Gedžauskaitė, Oi Sudeikaitė, 
S. Jurgaitė, M. Sudeikienė, J. 
Čepulienė. Gi jos motinėlė
p. Mažeikienė džiaugės, kad, 

^u Dievo pagelba, išaugino 
dorų ir veiklių dukrelę.

Ant galo kalbėjo pati Anas
tazija. Dėkojo visoms už su
ruoštų vakarėlį ir dovanas, 
kurių gavo labai daug.

Da pasišnekučiavus ir pažai 
dus, visos, palinkėjusios vei
kėjai ilgiausių metelių, skirs
tėsi namo.

Alma.

RADIO žžž.

Town of Lake. — Bal. 26 
d. townoflaikiečiai rengiasi va 
žiuoti “Draugo” radio artis
tų ir kontestininkų koncertų, 
kuris bus Liet. Auditorijoj. 
Nors čia, Šv. Kryžiaus bažn.. i
tų dienų prasideda 40 vai. at
laidai, liet tas netrukdys, neS 
koncertas prasidės 5 vai. p. p. 
o pamaldos bažn. prasidės 7:30 
vak. Taigi, galima bus sus
pėti ir čia ir čia.

X Atėję į parap. ofisų pa
siimkite bent vienų iš šių 
knygų: “Intnmizaciją”, arba 
šv. .Jėzaus Širdies ‘Aprašymas 
apie &v. Teresę Kūdikėlio Jė
zaus;? “Misionieriaus užra
šai”.

X Skinkiai serga Kazimie
ras Abaravičius.

X ^ištiek, Totvn of Lake 
yra gerinusia valgykla — res- 
tauranas, tai p. Pifcržinskų, 
prie Ashland ant kanų,o 47 
ir Marslifield Avė.

X Kas tik didesnio Town 
of Lake yra rengiama, žiūrėk 
tai poni J. Čepulienė ten va
dovauja publikos sutraukimui, 
programos surengimui ir ki
tiems patvarkymams. Ir kur 
ji darbuojasi, ten pasiseka.

X Praeitais metais p. Ka
zėnų visa šeimyna sirginėjo, 
dabar visi jau pasveiko. Poni 
M. Kazėnie.nė vėl darbuojasi 
draugijose ir visokiuose pa
rengimuose.

X Atvykus naujai šv. Kry
žiaus par. mokyklos pridėti
nei, seseria^ M. Paulai, moki
nių skuičįus nebeniažėja, bet 
daugčjs.

ŠV. K. A. ALUMNIEČIŲ 
VEIKIMAS.

Jaunime, klausyk! Jei nori 
ypatingai gerai praleisti lai
kų, nepamiršk gegužes antros 
dienos! Kas įvyks?

Šv. Kazimiero Akademijos 
Alumnietės rengia šokius, ge
gužės 2 dienų, 1931 m., Hotel 
Shoreland, 55 prie Michigan 
ežero, 9 vai. vakare, puikarne 
“Costellian Room” kuris ran
dasi ant pirmojo aukšto, gra
žiausioje vietoje viešbutyje. 
Šoksite prie tokių siūbuojan
čių melodijų kurių iki šiol dar 
negirdėjote. Ši orkestrą dabar 
yra girdima per radio iš Up- 
town Viliūge.

Užtikrinu, kad linksmai 
praleisite laikų, nesigailėsite 
atsilankę, bet lauksite kol 
alumnietės vėl surengs tokius 
šokius.

Bilietus gulite įsigyti pas 
kiekvienų alumniotę, ir bus 
parduodama prie durių

Alumnietė.

ŠILALIŠKIŲ BUNCO PAR
TY’.

North Side. — Balandžio 
25 d., 8 valandų vakare, pp. 
Šnaukštų namuose, 1905 W. 
Wabansia Avė., rengiama di
delė “bunco party”. Visi šila
liškiai, ir Šilališkių pažįsta
mieji,' prašomi atsilankyti. P. 
Šnaukštai žadėjo atsilankiu
sius svečius kuopuikiausiai 
priimti. Bus gražių daiktų do
vanoms. Įžanga tiktai 50c.

Laikas taipgi patogus: šeš
tadienio vakaras, visiems liuo 
sas.

Iš Cicerus žada atvažiuoti 
daug ir ne šilališkių, kaip p. 
Sriubas, p. Motekaitis, p. La
pinskas, p. Žilvitis, p. Kaka- 
nauskas; iš bulvariškių p. Pe
tronis žadėjo daug žmonių at
vožti. Jis sako, kad bulvariš- 
kiai visur skaitlingai pasiro
do.

Gi Ciceros šilališkiai tai vi
si pasižadėjo važiuoti. Mato
mai, ciceriečiai nor pasirody
ti northsidiečiams, kas yra Ci
cero.

Valio, visi į “bunco party”.
Šilališkių koresp.

A. J. J.

SAVININKAMS.

„Marąuette Park. — Kaip 
žinoma, Cbicagoje taksai už 
nuosavybes kas metai kįla ir 
kįla.

$5,000.00 UŽ $10.00
VYRAMS IR MOTERIMS NUO 18 LIGI 50 METŲ 

Apsidrauskit Nuo Automobilių Nelaimės

Mes Apd raudžiam e — Jnsuriname į vienų iš didžiausių 
Insurance Kompanijų nuo automobilių accidentų. 
Ištikus nelaimei iš priežasties automobiliaua kaip tai 
važiuojant savo, ar svetimu, ar public automobiliu, ar 
einant gatvėje užgautų, ar expluoduotu bile koks auto
mobilius, tuomet ši apdrauda moka $25.00 į savaitę pa- 
šelpos per šešios mėnesius. Jei sužeistasis asmuo būtų 
ligonbutvje ar namie turėtų nursę, tada moka $40.00 
į savaitę. O įnirus išmoka . $5000.00
Mokesčiai tik $1000 už visus metus.
Norintieji plačiau sužinoti kreipkitės:

VINCAS RUMSTALIS
6942 South Maplewood Avė. Chicago, III.

TELEFONAS HEMLOCK 5219.
SS/

Vienatinis tos rūšies vėjinis 
malūnas J. A. Valstybėse. Tai 
C. L.' Lawrence, Kast Islip, 
L. 1., nuosavybė.

Šiais metais gavome nežmo
niškai didelius taksus, kurie 
daug žmonių, ypač Marąue- 
tte Parke, privers prarasti na
mus.

Užtat, Marquette Property 
Chvners Association šaukia 
specialį susirinkimų, balandžio 
(April) 24 d,, 7:30 vakare, 
parapijos svetainėn, 68tii ir 
Waslitenaw Avenue.

Šiame susirinkime bus svar
stoma delko mums, marąuette-
parkiečiams, yra daug ankš
tesni taksai, negu kitų kolo
dijų gyvent. Cbicagoje. Šiuo 
susirinkimu turėtų susido-1 
niauti visi, Mairjuette Parko 
lietuviai, nes. aukšti taksai 
visus apsunkina.

PašaKnkit
& glrmi—įi

saugiau

Jus visuomet galite pašalinti tą 
gėlimą ar skausmą be žatos su Bayer 
Aspirin. Net ir tuos giliai įsisėdusius 
skausmus, kurie padaro kiekvieną 
žmogaus kaulą skaudant). Net sls- 
tematinius skausmus, kuriuos ken
čia tiek daugelis moterų. Jos pasi
duos šioms tabletėms! Tikras As- 
plrln turi daug svarbių vartojimų. 
Perskaitykit ištirtus nurodymus 
kiekviename pakelyje tikro Bayer 
Aspirin ir nebekeskite bereikalingus 
skausmus nuo neuralgijos, neuritis, 
.reumatizmo.

Laikykite bonkutę žiu tablelėlių 
namuose; nešlokitės blekinukę kifie- 
niuje, jeigu jums užeina u m lįs gal- 

I vos skaudėiirtiai. netikėti šalčiai. 
! Greita pagelba. be jokios žalos; Ba- 
‘ ycr Aspirin neveikia širdį. Tik kiek
vieną kartą žiūrėkite vardo Bayer—1 
ir žodžio "genulne” išspausdinto rau
donomis .raidėmis ant kiekvienos dė
žutės. ,

Kiekvienas .aptickininkas turi tik
rą Bayer Aspirin ir jeigu jus gau
site tiktas tabletėles, jus tikrai gau
site pagclbą.

DRAUGA S,

Tad-gi ateikite, išgirsite iš 
žymių kalbėtojų, kokiu būdu 
bus galima sumažinti taksus.

NELAIMĖ.

Pereitų sekmadienį 8 vai. 
vak. ištiko nelaimė Magdele- 
nų Marcinkienę prie Western 
ir 69 st. Ji ėjo namo iš šv. 
Kryžiaus ligoninės aplankius 
dukterį Eugeniją. Belipant į 
strytkarį jų parbloškė auto
mobiliu# ir sulaužė kojų. Pik
tadarys bandė pabėgti, bet 

Ibuvo pagautas. Moteriškė bu- 
,vo nugabentu į Šv. Kryžiaus 
ligoninę.

' Tų nelaimę gal teko matyti 
kam nors iš lietuvių. Tokie 

Įprašomi atsiliepti arba į šv. 
Kryžiaus ligoninę, arba į na- 

'mus 1516 So, 49 avė., Cicero, 
III. \

SUGRĄŽO I& V AKACIJŲ

Bririgeport. — P-nia. Ma
salskienė graboriaus 'A Ma
salskio moteris sujrrižo iš va- 
kacijų, kurias praleido Ar- 
kansas valstijoj. Sugrįžo sus
tiprėjusi ir saulės įdegta.

Lankyk savo gimines
ir draugus-dažnai

i,' i i . ; 0 ■
A 1 £LGIN 
■m 9AIL90AD EBi

Važiuok ) gražius priemies
čius į vakarus nuo Chicagos 
Ir Fox llivcr kloni.

II

Aurora
Elgin
BataMa
Genev*
8L Charles

Glcn Kllyn
I

I

I

J
I

bomba rd 
Vilią Park 
Klmhurst 
Westmore { 
ft'snmffle 
Wcst Olik ago 
Waync

Traukiniai Išeina lt Jackson 
Ir St. stoties, sustoja
prie Garfleld I’ark Hapld 
Translt stočių prie "L". Ganai 
St., Marshflcld avė., Kcdzic 
ave,, Laramio avo., Oak I’ark 
avė., Forest Park, Muywood ir 
Bellwood (Išskyriant extra 
greituosius, kurie nestoja May 
uood ir Belbvood.

Tel. Trafflc Depfc, Randolph 8200 Visos Informacijos

Geriausias Patarnavimas Chicagos Apylinkėj
Greiti pilnio traukiniai^ gerai nutiestas 

kelias, išlavinti Ir mandugls darbininkai, 
daug patogių stočių, dažnas nkuratnas dieną 
ir nokt) važiavimas, regulerlal sujungimai 
•u Husais, valgomieji Ir obaervaeljos vago
nai —— tokia tat patarnavimas Chleagoj Ir 
apylinkėse ant elektrinių traukiniu, švaru —

jokių dulkių, jokio brudo. jokių cindrų. Eik 
ir važiuok, kur nori. Jokių susigrūdimų, jo
kių sulaikymų, Jokių sutrukdymų.. Reikale 
galima pasamdyti čielą vagoną ar člolą tran- ’ 
kln). Pel informacijų kreiptis J Outing A- 
Itecreatlon Bureau (dykai) 72 W. Adams 
8t. Randolph 8200.

Staiga mirė.
Pereitų ketvirtadieni anks

ti ryte staiga mirė Juozas 
Šimkus, gyvenęs 3612 So. 
Lowe avė. Velionis buvo ne
vedęs. Nabašninkų policija at
vežė į graboriaus A. Masals 
kio koplyčių.

AUKOS.
i

------------------------------------- I

šv. Kazimiero Seserų Vienuo-! 
lynui šių metų vajaus 

metu.

Šv. Petro ir Povilo parapi
jos Cbicagoje, sekantieji au
kojo:

Po $5: B. Jurijonienė, S.
Į Zubienė, J. Zubė, A Zubė, F. Į 
JTupikaitis, Šv. Juozapo dr-ja, 
Šv. Kryžiaus draugija.

Po $2: V. Paredna, D» Drun- 
gelienė, J. Vaičius, F. Savi
čius, A. Baravykas, A. šiu
žąs, B. Žitkevičius.

Po $1: A. Jusevičius,. A 
Žansytis, K. Matulauskas, J. 
Sorokas, T. Žutautas, A. Rat- 
kauskas, J. Kapočius, J. Pet
ravičius, M. Uamanskienė, J. 
Nakrošius, K. Gurskienė, S. j 
Stalnonis, B. Zubaitė, J. Me- Į 
teisis, S. Piktužis, K. Cicėnas, i

• Pulkus patarnavimas J visus 
miestus palei North Sharo ir 
Skokie Klon).
MihsMikcc
Ilaeine.
Kenoslia
Zion
Waiikcgan 
G re* t I.akes 
Iatku Blnff 
Lake Forest 
Kert' SlinkU

Higliujod
Higliland Pk.
Rarinlo
Glcneoe
Hubbard W.
\Vinnctka
HcnMnorUl
Mundclcin
bibertyville

i

<
i

i
!
I

[ Speeljails Pranešimas
Kas sekmadieni North 

! Shore Unija turi ekskur
sijas ) Milwaukce. Išeina 

. iš Adams ir Wabash eto- 

. ties 8:30 vai. ryto. Tik'e- 
I tai sugrįžti geri bile irati- 
, kiniu iki vidurnakčio. I 

abi pusi $3.

1

Traukiniai išeina nuo Roo- 
sevolt Itd. sustoja prie Adams 
Ir Wabash. Madison Ir Wa- 
ba«h ir Clark Ir I^ike. Ir 
Grund ave.’ Bclmont ave. Wil- 
»on ave. (Upt.own Central sto
tis) ir Howard St. North Si- 
dėj.

J. Puidokas, A. Šedis, S. Ven 
skus, J. Juškus, C. Kiaupas, 
Z. Kiupelienė.

$1.50; F. Radavičius.
Kiti davė po mažiau.

Visiems musų reikalus rė- 
musienis ir čia paminėtas au
kas dėjusioms iš širdies dėko
jame ir karštai maldaujame 
Visagalio, kad Jis palaimintų 
ir šimteriopai už gausias au
kas atlygintų.

Šv. Kazimiero Seserys.

Neišmokslins ir storžievio 
neišauklės jokia organizacija,

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
1NKSTŲ-KEPENŲ-PUSLES 

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

Aptarnauja pramoninius 
kraštus Chicagos pietuose. 
Dtunus ir Indiana ir pietų 
Miehigono rezortus.

South. Bend Treinont 
Beg Corltsle (Dilinai) 
HUdson bake Gary 
Micliigan City Kast Chicngo

Hammond

Bušai Shore I.lne Motor 
Coaeh Co. iš Michigan City 
jungia, su;.
lira ton Hnrh. Irfikeshk-
St. Joscph l'nion Plcr
Briilginan V«w Biirfato
Sawyer Graml Ik-nch

Traukiniai išeina iš lian- 
dolph St. I. C. priemiesčio 
stoties. Sustoja prie Van 
Ituren st. ltoosevelt Itd., 68 
st. (Hydc Park), 63 st. 
(Woodlawn) ir Kcnslngton 
(išskiriant greituosius vaka
rinius tr rytinius, kurie ne
itoji prie 53 st. ir Kensing- 
ton).

Penktadienis, Bal. 24 d., 1931

jokia mokykla, jei jis pats ne 
simokys ir nesiauklės.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas koki nepa- 
tyrėl). Tikras specialistas, arba pro
fesorius. neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno lšegzaminavlmo. Jus su
taupysit laiką ir pinlgua Daugelis 
kitų daktarų nugalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie netiirl reikalingo pa
gyrimo, auradymui žmogaus kenks
mingumų.

M'ano Radio — Scopo — Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas baktarlologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man Jūsų tik
ra* negeroves, ir Jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryš unas taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil-' 
vlo, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo. kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užaisenėjusią. įsi- 
kerėjusią, chronišką ligi), kur) ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy- 
iytojui, neatidėlloklt neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmaa Rūmas 1016

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės t

Ofiso Valandor* Nuo 10 ryto iki 
1 po plet. Vakarais nuo -5 iki 7 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1

po plet

ADVOKATAI

JOffll fc BORBEN
(John Bagdziunas Boiden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117 

Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. € iki 9 vak.
Telephone Roosevelt' 9090 

Namer: 8 Iki 9 ryta Tel. Repub. 9600

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmlestyje 
Room 2414

ONE NORTH. bA SALLE BLDG.
ONE NORTH bA SAbLE ST. 

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

J. P. WAIT6HES
Lietuvos Advokatas

Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9 
S ubą tomis- nuo- 9- iki 9

52 East 107th Street
Kaippas Michigan Ave.

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

127 N. Dearborn Street
Ketvergala ofisai uždaryti.

Tclcplione Dearborn 0057

F. W. CffiRNAUCKAS
ADVOKATAS 

160 North La Šalie Street 
ROOM 1431

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

Tel. Roosevolt 8710 
Vai., nuo 6 iki 9 vai. vak. 

(Išskiriant Sercdas)

A. A. DUS
ADVOKATAS

11 South La Šalie Street 
Room 1701 Tel. Randolph 0331
Valandos nuo 9 ryto Hti 5 vai. vak. 
3241 8. Halstcd St. Tel. Victory 0563 

Valandos — 7 iki 9 vakare 
(Jtarn., Ketv, Ir Subatos vakare

G. V. CHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas 2221 W. 22nd Street
Telefoną* Canal 2552 

Trečiadieniais Ir Penktadieniais
vakarais namie pagal sutartj.
6503 So. Campbell Avanue

Telefonas Republic 4499

A. A. S L AKI S
AUVOKATAS

Ofisas vidurmteetyjo 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 West Washlngton St.

Cor. Waahlngton and Clark Sta. 
Ofiso Tel. Central 2078

Namų Tel. Hyde Park 2893
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MUSŲ JAUNOJI INTELI , veikia, nors jos visai mažai 
GENTIJA. į save afišuoja. Tai rinktinis
_________ ' liūnelių būrelis — visos Lai-

Praėjo jau tie laikai, kuo-j gurios Akademijų ir didelė 
inet užpakalyje smuklių ar tu1 dalis jų lanko aukštąsias luo

ran suvažiuos visos aluinnės, 
net iš Universitetų, sueis mū
sų jaunimas, prie gražios mu
zikos, puošnioj vietoj vakare 
gražioj draugijoj smagiai pra 
iesit. Įžanga $1.00.

K.

šiuose (beiznientuose) rengda- 
voni “šlapius” “dancius”.

kslo įstaigas. Tfii mūsų ka
talikiško jaunimo žiedeliai.

WEST SIDE ŽINIOS.

. i Jos išlavintos, svetingos, ma-Auguine, lavinames, kultureĮ" . ’ 6 ’
jame. Taip ir reikia. Žengt
pirmyn, lavintis mandagume,

lonios.
X Aušros*Vartuose ateinan 

Maine sekmadienyje šv. Mi-

civilizuotis, kultūrintis...

Štai, mūsų jaunosios atža
los — šv. Kazimiero akademi
jos Alumnės, savo organiza

DAKTARAI:KAIP VAIKŲ SPECIALIS 

TAI GYDO SUKU

KIETĖJIMĄ.

Sukietėjua viduriams pas vaikus at- ! _ , c . .... 
siranda dieglys, išpūtimas, odos H- ' '**
gos ir tt. Tas silpnina juos, katplr
suaugusius; padaro juos piktus, 
karftCiuojanūlus ir norhiiHUjuiičiUH. j 
Bet nevartok valkoms gyduolių, Blii- I 
rląn.ų suaugusiems pataria vaikų ' 
spec.'aliutai. 90% d', k tarų nuošlhit.s 
pataria vieną vaistą nuo sukioto llme, 
slogų ir kitų valių ir kudlkų su
sirgimų. Milijonai motinų įrodė jos 
gerumų per 30 metų. Casiorlu yra 
grynai augmeniu.?, nekenksminga ir 
Rurdi. Tikroji Cactoria visada turi 
Flctche io parai*. Saugokis iraiLici- 
1ų.

BR. A RAKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IK OBHTETRLKAS

Gydo staigias ir chroniškai) ligas 
vyrų, moterų ir valkų 
DARO OPERACIJAS

Telefonas Grovebill 8262

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE EOAD
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 vai.— 
4 ir 6:30 iki 8 vai. vakare. 

8eredonils nuo 9 — 12 vai. ryto 
Nedaliomis pagal sutarti.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Tel. Prospect 1026

Rezidencija 2359 8o. LeavlU St. 
Tel. Canal 2330

Valandos 2-4 po pietų ir 7-9 v. v. 
Nedėlioj pagal susitarimą

Tel. Lafayette (793

DR. A. J. J AVfflš
Vai.: 2 Iki 6 po pietų, 7 iki 9

Office: 4459 S. California Avė • •
Nedalioje pagal sutartį.

Ofiso Boulevard 5913
Res. Kenwood 5107

. DR. A. J. BERTASH
346 4 SO. HALSTED STREET

dVA-PUT ČTMTTTr Ofiso valandos nuo 1 Ud 8 poOVHttfli ZlflUiE pietų ir 6 lki g Val. vakare
_ Res. 3201 S. WALLA.CE STREET

DR. M. T. STRIK0L1S
T . , • . ~ . i . I - M 81- Washington
Lietuvis Gydytojas ir Cbi-110-12, 2-4, 7-9 13-2, 4-6. Bivd.

rurgas perkėlė savo ofisus į ITel ,ti Te.. Kedsie 2450-2451

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.

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

Nedėllomis Ir parodomis tik 
ttkalno susitarus

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET

Ofiso Tel- Vlctory 6893

Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTO
Rusas Gydytojas ir Cblrurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 8102 S. HALSTED 8T. 
Kampas 81 Street 

VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 v ak.

55 E. WASH1NGTON ST. Nedėliomis ir šventadieniais 10-13

Kad davus savo organizaci- jšios ir visos bažnyčioje pa
jai labiau išsipopulerizuoti— [maldos bus laikomos dar se- 

su šo- Įnomis laikrodžio nepakeisto
mis valandomis.

X Nusilpęs Juozas Vabalas 
iš savo namų 2230 W. 24 St. 
nugabentas Cook County ligo
ninėn Ward 35.

r engi a ma ‘ ‘ gegužinė ’ ’ 
kinis, gegužės 2 d., šeštadie
nio vakare, Slioreland Viešbu
tyje (Castilian Room) prie e-

cijoj daug gražių darbų nu-^ro jr 55 gatvės. Tan vaka-

sulig senoje bus po piet 1 
valandų.

X Aušros Vartų moterų ir. 
Merginų draugija stropiai ruo 
šiasi ateinančiame sekma
dienyje prie savo parengimo 
parapijos svetainėje vakare

X Ateinančiame sekmadie- 7.30
T.yje westsidiečiai norintieji

CHICAGO

Tel. Dearborn 1883

DR. RENJ. W. MACH,
DEMISTAs

Suite 1920 The Pittsfield Bldg.

STANISLOVAS
KAZLAUSKAS

mirė bal. 22, 1931 m. 4 vai. 
po pietų, 26 metų amžiaus. Ki
lo iš Raseinių Apskričio, šidla- 
vos Parap. Budraičių Kaimo. 
Amerikoje išgyveno 25 metus.

Paliko didelia|ne nubudime 
moterį Elzbietą, tėvą Tamošių, 
brolį Jurgį ir seserį Teresę, cio- 
cę Nutautienę ir dėdę Juozą 
Kazlauską ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1620 So. 
47 Ct. Cicero, III.* Laidotuvės 
įvyks subatoj balandžio 25. Iš 
namjj 8 vai. bus atlydėtas į 
šv. Kryžiaus par. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas i šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nubudę;
Moterių, Tėvas, Brolis,

Sesuo, C*ocė ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
zolp, Boulevard. 6203

Al A
JUOZAPAS ŽILIUS

mirė bal. 14, 1931 m. Detroit, 
Mich., parvežtas Chicagon į Eu 
deikio koplyčią bal. 23 d. Kilo 
iš Telšių Apskričio, Rietavo 
Parap., Aukų Kaimo. Ameriko
je išgyveno 31 metus.

Paliko dideliame nubudime 
brolį Ignacą ir giminbs. o Lie
tuvoj brolį Antaną. Laidotuvė
mis rūpinasi brolis Ignacas. 
Tel. Lafayette 2242.

Kūnas pašarvotas Eudeikio 
koplyčioj 4605 So. Hermitage 
Avė. Laidotuvės įvyks pėlny- 
čioj balandžio 24. Iš koplyčios 
8 vai. bus atlydėtas į šv. Kry
žiaus par. bažnyčią, kurioj i- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamąjdii bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
giri'ncs. draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuludę:
/Brolis ir 'Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grali. 
Eudeikis, Yards 1741

pasiklausyti “Draugo” radio 
programo težino, kad progra
mas bus po piet 2 vai. jau ?u-

Tiesa... aš pavydžiu..., bet 
kai patiriu, kad dėl kai kurių 
mažmožių kiti man pavydi,

.lig pakeistojo laiko, tuomet, mano pavydas išgaišta.

Tel. Prospect 1157

DR. JOHN N. THORPE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

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 nubudimo 
moterį Uršulę po tėvais šlic- 
kaitė, 2 dukterį Oną ir Bro- 
nislavą, sūnų Juozapą, žentą, 
Joną Parkauską, marčią Fran
cis, 4 anukus, brolį Stanislovą 
ir brolienę ■ Petronėlę, švogerį 
ir švogerką Pauliną šlickus ir 
gimines. Gyveno po nųm. 4347 
So. Mapleuood Avė.

Kūnas pašarvotas 4436 So. 
Fairficld Avė. Laidotuvės įvyks 
Subatoj bal. 25. Iš namų 8:30 
vai. bus atlydėtas į Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Šv. Baž
nyčią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir paž stamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę;
Moteris, D.ukterys, Hunus, 

Žentas, Marti, Arnikai,
Brolis ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis. Tel. Yards 1741. Na
mų telef. Virginta 0835.

A. “f? A.
IGNACAS RŪKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu bal.
23 d., 9:30 valandą ryto, 1931 
iii., sulaukęs 51 metų amžiaus, 
gimęs Meškučių kaimo, Šiaulių 
vątšč. i,r apskričio, Amerikoj 
išgyveno 28 metus.

Paliko dideliame nubudime 
draugus ir pažįstamus Ameri
koj, o Lietuvoj 2 seserį Bar
borą Ligienę, ir Jubjoąą lili- 
kaitę, ir brdlį Juozapą, anukus 
Antaną ir Stanislovą.

Kūnas pašarvotas randasi H.
M- Sklido Koplyčioj, 718 W. 
18th Street, Chlcagoje, ' III.

Laidotuvės įvyks Punedėly, 
bal. 27 d.. 8:00 vai. ryto iš S.
M. Skudo Koplyčios į Dievo 
Apveizdos Par. bažnyčią, kur 
bus gedulingos pamaldos už 
veįior.io siėlą, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines

Visi a. a tgn.aco Ruko gi
mines. draugai ir pažįstami ,| 
esat nuoširdžiai kviečicįmi da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame:
Laidotuvėmis rūpinasi Francis 
Pikčiųnienė, 621 W. 19 Htr. 
Laidotuvėse patarnauja grab. '| 
S. M. Skudas, Rooscvelt 7532

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DfiL ŠERMENŲ

v į, 4■■

v?
Oi
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AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTH 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir rarmįĮ 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS Sč QO.
JŪSŲ ORABORIAI 

Didysis Ofisas

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

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. McCRADIE
I GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
'6558 SO. HALSTED STREET

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

DR. S, A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Nedėllomis
Susitarus

STANISLOVAS A. OPST
minė bail. 22, 1931 m. 6 vai. -vak., sulaukęs pusamžio. 
Kilo iš Joniškio Parap. Amerikoje išgyveno apie 25 
metus. ’ ' |

Paliko didėliame nuliūdime moterį Marijonų, po 
tėvais Raudon,aitę, dukterį Vainutu, potėvį Pranciš
kų, dėdę Motiejų Stockų, švogeriue, švogerkas ir 
gimines. »

Kūnas pašarvotas 4642 So. Wentwortli Avė. Laido
tuvės įvyks panedėly bal, 27. Iš namų 8 vai. bus 
atlydėtas į (bus paskelbta vėliau) bažnyčių, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiett) kapines.

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

Nubudę
Moteris, Duktė, Potėvis, Dėdė, švogeris, 
Svogerkos ir Giminės.

Laidotuvės patarnauja grab. Eudeikis, Yards 174

GRABORIAI:

j. F. RABZHIS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau- 
aau prie grabų U- 
dirhystėe.

OFISAS . 
668 We«t 18 Street 
Telef. Canal 6X74 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tai. 
Vlctory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nahija, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIL8

Ofisas
4603 So. Marshfield Avenue

Tai. Boulevard 9277

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WE8T 18 STREET
Tai. Rooeevelt 7689

fiNTKBS
UNUERTAKING CO.

V. B. Aadley Lla. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREFT
Caual 8161 :

Is Berlvno etnografinio mu-
, V1 .. Tel. Hemiock 8700

zieiaus neseniai kažkur dingo
Rez. Tel. Prospect 0610

Javos deivės statula. Dabar 
muziejaus direkcija gavo ano- DR. B. ARON 
nimini laiškų iš statulos va- gydytojas ir chirurgas 
gies. Jis praneša, kad, būda- ofisas 6155 South Kedzie 
nias budistas, pavogęs savo Vai. 2-4, 7-9 v. ▼. Išskiriant KeL 

deivę tikybiniais sumetimais
ir pasiryžęs grąžinti šventeny
bę savo tėvynei.

AKIŲ GYDYTOJAI:

Rezidencija 
4729 West 12 PI.
Tel. Cicreo 3888

Ofiso Tel. Virginla 0036 j
Rezidencijos: Van Buren 58(8

DR. T. DUNDULIS I
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

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

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

DR. VAITUSH, OPT.

A. L. DAVIDONIS, M. D,
4910 80. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 6107 
Valandos:

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

Apart šventadienio Ir ketvirtadienio

Ofiso Tel. Vlctory 8687
Of. ir Rez. TeL Hemiock 2874

DR. J. P. POŠKA
OF. 8133 S. HALSTED STRETT 
REZ. 6604 S. ARTESIAN AVĖ. 

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

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

• Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt 8t. Tel. Canal

Rezidencija: 6640 So. Maplevrasd 
Avenue TeL Republic 7868

Valandos 1 — 3 & 7 — 8 vai. vak. 
Nedėlioj: 10 — 12 ryto.

S. 0. LACHAVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.

Tel. P.oosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PL, Cbicago

SKYRIUS
1439 S. 49 Court, Cicero, UI.

Tel. Cicero 5927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą kurl> 
esti priežastim galvos skaudėjimo 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karių. Nulmv 
cataractųa Atitaisau trumpą regys 
te Ir tolimą regystę.

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

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

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

KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ 3U NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų ateitlklraų akys atitalsomoc 
be akinių. Kainos piginu kaip kltui

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Tel. Tardė 1828

DR. G. SERNER
GIETUVI8 ADŲ 8PECIALISTA8

D E N T I S T A I
Phone Boulevard 7048

DR. C. Z. YEZEUS
DENTI8TAS '

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Viri Marshall Drug Store 

Arti 47th Street

Tai. Canal <288

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTIBTA8

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St)

Valandos Nuo • Iki 18 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare 

BeredoJ pagal sutartį

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 665*

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Artesian Ate 
Valandos 11 ryto iki S po pietą 

6 iki 8:80 vakare

es Tel Mldway 6612

dr. e. c, m
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
Oakley Avenue ir 24-tas Street

Telef. Wllmette 195 arba 
Canal 1718

Valandos: 8 iki 4 p. p. Panedėilah 
Ir Ketvergais vakare

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲVBDRJAS

1650 West 46tb fSt. >

.Kampas 46th Ir Paulina Sta 
Tel. Boulevard 6808 - *418

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu ii m pati A 
kai, mandagiai, gerai Ir pigias 
negu kitur. Koplyčia dėl (ermenų 
dykai.

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

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

JOHN SMETANA, 0. D.

Boulevard 7589
Rez. Hemiock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND *AVE.

SPECIJALISTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 j 
pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėliomis 10 iki 12

Telef. Midway 2980

I

Tel. Cicero 1268

DR.GUSSEN
LIETUVIS DENTISTA8 

Vai. e kasdien nuo 10 v. ryto Iki 8 
vai. vakare

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

A. PETKUS
LIETUVIS GHĄBORIUS

4443 So. Talmau Avė. 

Tel. Virginia 1290 
Yards 1138 
Chicago, UI.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yafds 0994

Rezidencijos Tel. Plasa 82S6

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 18 dieną 
Nuo 2 Iki I po pietų 
Nuo 3 Iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 iki 11 dtsng

Del susitarimo Tel. Cicero 49

DR. G. L. MADGE
OPTOMETRISTAS

Aklų Ekspertas Ir pritaikymo akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg.. kamp. 18 8t S aukitas 
PastebėMt mano Mfcabae 

Vai. 8:86 ryt Iki 8(88 vak. Šarado
mis 8:8* Iki 18 ▼. Nedėliomis nėr 

skirtų valandų. Room 8

DENTI8TA8
Vai.: t Iki 12. 2-4 Ir 6-9 v. v.

4930 W. 13 ST. CICERO, ILL.
Del nedarbo kainos sumažintos

auksinės crowng ........................... .. (6 00
Porcellno fiillng ......................•... 2.00
Sidabro fllllng ................................... 3-00
P Įeitos .............................. ............... .. 20.00
'U.iHo-aBrldgework dančiui ••e6»«ee 6.06

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 81S

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 SO. HALSTED STRE« 

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



Penktadienis, Bal. 24 d., 1931DRAUGAS
sias skolas. Kas šiame mėne--dangi šis susirinkimas yra 
sy nenžsimokės, taps suspen- paskuiinis prieš Rėmėjų Sol 
duotas. Atidami kiekvienas iiuj, svarbu kad vajaus voka- 

i atsiveskite nors po vienų nau ro raportas būtų pilnai už
jų narį. Dabar vvrai ir mote- I ..
rys priimami lygiomis teisė
mis. Yra paskirta dovana 
tam, kas daugiau prirašys na- 

' i i u. Draugai ir draugės, j 
1 darbų!

Juozas Blankus, pirm.

TV ATBUS PARDAVIMAI
NAMINIAI N AK ANDAI PARDA

VIMUI.
Turi Imt parduoti tuojau keturių 

kambarių ankstos rųfiies rakandai, 
kauras, elektrinis radio, lempos ir

„ kitkas. Viskas pigiai. Jei ateisite grol 
tai. Bus kalima visus daiktus par- 
•luoli ir a»”' ir->i *pioidUnme miėstą. 

3<H0 West 62 Street

Marąuette Park. —
zinlivro Akademijos 
S skyriaus mėnesinis

», Veik dvkui, puikus 4 kamb. ra-
SV. Ka- kandai, kaip nauji. Gražiai Išmar-
Remėjų 
susirin-

Beethovemo Konservatorijos Orkestrą, vedama Lulu Raben,klasikų veikalus, taip gi akompanuos klasinei C. Sasnausko ^maa ^a
kuri “Draugo” ir L. Y. “Dainos” choro koncerte, Balandžio 26 d., Lietuvių Auditorijoj-išpildys Sausa, Šuberto ir kitų an 10 ’ *' m‘ \a '

po pietų, Gimimo Panelės sv. 
parapijos guditorijoje.

Prašome visų narių atsilan
kyti ir grųžinti pinigus arba 
neparduotus tikietus nuo mū
sų skyriaus paskutinio vajaus

veikalui Kantatai “Broliai.’

C H I C A G O J E PRANEŠIMAI
KVIETIMAS.

Eikšekite broliai visi 
Kam miela tėvynė brangi 
Kaip Nemuno audžia banga 
Taip mūsų tegaudžia kalba. 

Kas girdės šiuos žodžius

i jausmai, jūsų sielų, bus sura
mintų, atgaivinta.

nuilstan 
‘Dainos’

SVARBUS PRANEŠIMAS.

važiuoti į “Draugo” koncer
tų.

Įžanga 35c.
Narė.

Sv. K. A. Rėmėjų Draugijos' Town of

baigtas. Kviečiame kuodau- 
giausiai atsivesti naujų narių

Valdyba.

gintaa parloriaus setas vertas $300 
už $85. Puikus 9x12 Wilton kauras 
$20, Super Heterodyne elektros ra- 
dio $45. Coxwell kėdė Ir ottoman 
$25, puiki 1e<mpa $5. Valgomosios 
setas $65, francuzi&ko pieno miegk. 
setas, stalas, vaitos ir tt. 1743 E. 
78 St. 1-mas apt, Saginaw 9786.

Miegk. setas, virt. kab., stalas, 
dlen. lova, deskos Slf., vacuum clea- 
ne,r ir tt. 5567 W. Monroe St. Austin 
9897.

R. ANDRELIUNAS
(Marąuette Jeweiry & 

Radio)
Užlaikau visokiu 

ailkainlų ir sula
.'.dt4'i. hrtnlų daiktu, ve 

liaualoa <iuid<>s ra- 
dio. pianu rolių, 
rekordu Ir t t. 
Taisau laikrodžius 
fr mušiko* bistro 
menui*

2650 West 63rd St. Chicago
Telefonas HEMLOCR 8380

Dellcatessen ir bekernė, pilnai j- 
rengta, West Side $48,000 metinis 
pardavimas. $8,500. Lock Box 85 

. , Congress Pairk, III.
vakaro, kuris įvyko sekma- ■---------------------- --------

i inn Bowling — Bolinė — 6 alleys. 8
dieny, bal. 19 d., 1931 m. Ka- stalai, gera vieta, senas biznis. 1454 

W. Madison.

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųSles 
ir patarnavimo. Sau
kit

GREEN YALLEY 
PRODUCTS 

Olselis Šviežių klausi
nių. sviesto ir sūrių. 

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

! Su nenuilstančiu trūsu L. Centras nraneša eerb visuo-1 ”,L„ v. . ,, , . Lenuas praneša gem. vnuu svarkug mėnesinis susinnki-
iVyčių “Dainos” choras prie >nenei kad Remčiu 12 Seimas , -v jI. v v -v ’ antį ivrnit.jŲ ociman moterų ir mergaičių dr-
8,o mnziko8 žemčiūgo .Sp.My- ivyks gaguž6s 1T dien«, Gi->B gg Sirdies J5z„s glo.
» rengta nr t,k,s, kad v,. ,„h„o p. S. parapijos ?al6je. M 2(J
siems atsilaukusiems broliams , .V1 . , ,.. . . _ v. , , , Seimo laiškai padarvti ge- Šv. Kryzuaus parap. niokyk-Sdainoje, L. V. “Dainos” cho-'lietuviams šis vakaras bus at-

ro sudainuotoje, šį sekmadie-'mintinas. Dėlto su pasitikėji- A
,........... v . v 1 •- ii- • v ,. . Seimas neįvyks, nes tų dienų silankvkit.

Auditoiljoj, nCUZinilS JUSI} lnuklHIllO ir Sir(llIlJ2,Hl . . v f’rl , I i Turime didžiausi vaistų sandelj, re-
’žinai. Nes Sasnauskas įdėjo kviečiame, 5 valandų po piet, ren&ialna viesus a varymas. Qna Krekščiunienė, pirm. jceptams pildyti; Grant wOrke. vi»- 

Vytauto parko. Tad gerb. dl- ______ ik» užlaikome pirmos rųSles. Pildau

CICERIEČIŲ ATYDAI
Dellcatessen Ir grocernė, $400 sav. 

biznio, 4 kamb. gyv:., maudinė, pigi 
renda. 2853 No. Kedzle Avė.

j Del. groc. name 135 apt. moder- 
Aš nupirkau Grant Work aptieki} j niškl įtaisymai, geras biznis, renMa 

| nuo J. Malakausko, po No. 4847 W. ' Pigiai. 5824 W. Lake St. 
gūžės 24 dienai, bet tų' dienų loj. Visos narės būtinai at-h4th st.. cice.ro, m . Esu išėjęs augs- | Perkarne vartotas

tesnj aptiekorystės mokslą, ir turui j 
! daug metų patyrimo toje profesijoje, i

KONCRETINAS 
1738 No .Callfornia Avė.

PARSTDUODA didelė gro-
į kantatų “Broliai” visų sa- vykti į kantatų “Broliai”.
vo sielų, visų savo karštų tau
tos meilę. Kantata “Broliai” 
yra milžiniškas, galingas vei
kalai kurio stebinantis ma- 
jestotingumas pasireiškia 
kiekvienam garse. Jos melodi
jos susipynusios keturiuose

L. V.
jos, kurios jau turite laiškus,

Dainos ’ choras, prašomos įsidėmėti ir atstovus 
Seiman siųsti gegužės 17 d.

Centro Valdyba.PASIŽYMĖJO MUSŲ 

PIANISTĖ.

receptus su didžiausiu atsargumu, eernė ir meat market lietuviu 
Patarimus suteikiu dykai. , .. ,n

Del jūsų parankumo, laikysiu Am. apylinkėj. Verta $2,500, atldllO 
ciškaus Vienuolyno Rėmėjų 3 ExPress Money Orderius. priimsiu 1

gazo ir elektrikos bilas. Renduoju 
sk. turės Susirinkimų penk- . bankos dėžės (safe vaults) dėl bran-

grnenų pasidėjimo. Taipgi užlaikau i 
visokių dalykų paslgrąžinlmui ir 
pasi kvepi n Imui.

Town of Lake. — šv. Pran-

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA ,
Nusiunčiame pinigus Lietu

von paStu i dvi savaites, tele
gramų j dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
į Lietuvą.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome įgaliojimus ir visus 

legališkus dokilmentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paskolas pirmų ir 
antrų morgičlų.

Apdrau'džlame nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų ilgų metų 
patyrimu ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

sim už $1,400. Priežastis liga.
1409 So. 49 Ct. Cicero, III.

tadienį, bal. 24 d. šv. Kry
žiaus par. salėj tuoj po pa
maldų. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti ir užsimokėti me
tines mokestis.

Rooming House, 15 kamb. Visi 
išrenduotl, 6 karų gar. rigiai1. 1350 
No. La Šalie St.A. L. R. K. Moterų Sujun

gus Cliicagos Apskritys lai
kys susirinkimų Bal. 26 d., 2 
valandų po pietų, Aušros Var-

Iš viso ko aišku, kad Chi-
balsuose teikia mums pavyz- į cagos lietuviai per pereitų de-
dį aukščiausio muzikos gro- šimtmetį yra padarę didelę

2 .y Y. .. i v tų mokvklos kambary. Prazio, tartum ne iš šio pasaulio pažangų muzikos srity. Per v . i___
ir rodos

Dievo Apveizd'os Parap.liuli llv JD CIO pticuilll m-JiivvkJ a? x * v j • v/*. v . . I v — -—-—y.

s savo hypnotiška ga- tą laikų susilaukėme daug dai s0,n ',MJ 'uopi? a S14s 1 a.t_ j Draugija Šv. Jono Evangėlis-

di kiečiausias uolas nimr.kų ir muzikų. Dabar gi \ • Jo, vyrų ir moterų laikys mė-
1 dalykų svarstvmni. 1 • •

ly)>5 gali
pramušti, ledo kalnus sutirp- vėl iš mūsų tarpo susilaukė 
dyti. nemažus garbes viena iš mūsų

jhunų.jų pianisčių, t. y. Silvija 
Sabonytė.

, Taip, brangūs lietuviai, ku
rie nuo amžių dainų esame

Valdyba.

Marąuette Park. — Didelė

nesi.uį susirinkimų balandžio

GRANT WORKS APTEKA
Juozas Keserauskas. Sav.

PARSIDUODA čeverykų 
taisymo šapo, 4 kamb. gyvent. 

Į Renda pigi. Viskų' patirsite 
4847 W. 14th St. Cicero, III. ant vietos.

Tel. Cicero 39

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

, 26 d., parap. mokyklos kam- 1 Al C&AIIOIfAC ĮL 0(111 
_ bary. Kviečiami visi draugai- » OUI1

po-pietinė “bunco party” ren- ės susirinkti, nes turime ke-
milę, duokite savo atydos Pereitų sekmadienį, Curtiss gi^ma nedėlioj, balandžio 26 let{\ svarblJ retkalų aptarti,

šiai kantatai o pasiklausę jo- salėj, Fine Arts Building, į- d., parapijos salėje. “Bunco Prašomi įmokėti uzsiliku-
lios ir jūs jausite kad jūsų vyko Chicago AVoinan’s Muši- rengia Šv. Barboros draugija.
irtly įvyko kas nors keisto, 
jas ,nors nepaprasto. Žodžiai
įegali apsakyti šio veikalo' nistai, daugumoje profesiona- 
svarbos ir gražumo, bet gali- lai, iš Busli, Slierwood, ir A- 
ne neabejotinai tvirtinti, kad ’neįican konservatorijų,* Chi- 

cago Musical College, ir

eal Club surengtas koritestas. Bunco 'prasidės 2 vai. po 
Dalyvavo 35 rinktiniausi pia- pietų, kad suspėjus laiku nu-

PRANEŠIMAS
B & M

A. J.

Bmvse bus sukelta kilniausi

TURKIŠKOS, RUSISKOS 
SULFURINĖS VANOS IR 
BLEKTR0S TREATMEN- 

TAI
švediški mankštinimai ir

eiektros masažas
Treatmental visokių ilgų, reu- 

iMttziuo nervų atitaisymo. Šalčio 
taip tol lauš, su elektriniais 

.•prietaisais Violetiniai Saulės Sptn-
Inių treatmentai.

Mineralinės, sulferlnėe vanos 
tuodu* didžiausią kraujo clrkulia- 
iją. kuomi galima iėslgclbėti nuo 

^ikoklų ilgų.
Kambariai dėl perguiėfimo
Moterų Skyrius atdaras Utar- 

dnkaln nuo 8 Ikj 12 vai. nakties.

A.F.CZESNA .
1657 WEST 45th ST.

Kampas Paulina Street
V io 8 vai ryto Iki 1 v. nakties 
Kdėllotnls nuo 8 Iki 12 vai. po 
pistų. Phone Boulevard 4552

—

4523 Wallace St. CajiaI 6394 PAUL P. BALTUTIS
REAL ESTATE

KAM REIKALINGIM »
PINIGAI?

7126 So. Rockwell St. I Skolinu ant pirmų niortga- 
Tel. Republic 5099 čių; mažas komišinas, teisin-

Mes permufuojame pianus, £as Patarnavimas-

3327 S. HALSTED ST. 
Chicago, III.

Tel. Yards 4669

kitų žymiausių muzikos mo
kyklų Cliicngoje. Jš visų pia
nistų teisėjai išrinko devynis 
geriausius ir į jų tarpų įskai
tė ir lietuvaitę, p-lę Sabony- 
tę, iš visų kontestantų jau
niausių. Jos mokytoja, p-lė Ol- 
ga Kuecbler, didžiuojasi už 
tat savo studente. Nemažinus 
ir mums lietuviams yra džiau 
gsmas, kad matome vienų iš 
savųjų taip tvirtais žingsniais 
žengiant į viršų.

' X- ...Šia. proga yra pnmmtina 
j jog p-lė Silvija dalyvaus ar- 
i tisto Petro Petraičio koncer
ne, Auditorijoj, Motynų Dienų. 
Geg. 10 d., ir be abejonės sa 
vo dalį gabiai ir įdomiai iš
pildys.

GALUTINAS 
IŠPARDAVIMAS

iš N(*atsiimti siutai daugelis su 
_extra kelinėmis

1
2 Kainos

Visi nauji drabužiai pasiūti 
Kostomeriams Bet neatsiimti.

Jerrems
225 N. WABASH AVĖ. 
3-čias augštis Fisk Bldg.

BERŽINSKIS ir
A. N.

C A F E
5200 SO. WESTERN AVĖ. 

Tel. Republic 4544

MASULIS

f orinčius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus-iš ir 
į kitus miestus.

JUSTIN MACKIEWICH 
2342 South Leavitt Street 

Canal 1678-1679

{VAIRO S KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS -
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinama

7217 S. CAIJFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5526

i
Telef. Republic 6396

0. GRICIUS

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

AUTOMOBILIAI

WILLYS KNIGHT 
WILLYS 6 IR 8

Taipgi didelis pasirinkimas vartotų 
karų už labai mažą kalną. Norėdami 
pirkt pigiai gerų karų kreipkitės 1 
mus. Taisymo skyrių veda gerai pa
tyręs mekanikas J. MENZOR.

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

S. Rumehaks savininkas
610 WEST 35 STREET

Tel. Tards 0699

M YUSZKA 
Plumbing & fleating

Kaipo lietuvis, lleruvtan.r oh 
• imu, kuogerlauala

4426 So. Western Avė
Tel. Lafavette 8227

J. H. RIGZKUS
4357 S. MAPLEW00D AVĖ. 

Tel. Lafayette 7545

2-RA8 FLORAS 
VAIKU, MERGINŲ 

IR MOTERŲ
$1.00 iki $1.88

i
DIDELI STORAI 

VIENAME

VIENA KAINA 
VISIEMS

$3.95
$3.50

$2.95
1646 — 48 WEST 47 STREET

“Didžiausi Skrybelninkai Chicagoj”

t FREE WHEELING

STUDEBAKER
Vlcnlntėlė Studebaker Lietuvių 

įstaiga Chicagoj
Didelis pasirinkimas vartotų karų 

i už žemiausias kalnas,

MIDLAND MOTOR SALES
4492 Archer Avė.

Tel .Lafayette 7119 
I A. Kasulls Ir J. Zabukas, Sav.

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

PIGIAI parsiduoda 3 augš- 
čių, plytų namas, moderniškas 
po 7 kamb. Randasi prie 54 
PI. ir Peoria st. Kaina $13,900. 
Kreiptis:

R. R. MILLER 
Tel. Boulevard 7181

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad vesdamas visus reikalus per

S, L. FABIAN & GO.
809 West 35th Street

chicago <
TEL. BOUL. OCH ARBA 0774 
Visados sutaupysi daug lfilaldų

Perkam Mortgečlus Ir Bonus 
Skollnam pinigus ant Namų. 
Parduodam. ĮSmalnom Ir InSlurl- 

nam visokį turtą.
Padarom davernastes Ir Pirkimo 
bei Pardavimo NotariallSkus ražtue 
Siunčiam Pinigus Ir Laivakortes 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 

Yra pamatu musų Pasekmlngumo 
MES GVARANTUOJAM 8AVO 

ATLIKTA DARBĄ

GENE RA LIS KONTRAKTORIUS
Statau namus kaip muro taip Ir 

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. gay Alke. Tel 
Kainos prieina<n įaustos.
2452 WEST 69th STREET

į Rendon ar . pardavimui 20 ak., ,
2 upės, J rytus nuo Benton Harbor, , 
5 kamb. namas. 2 aukSčių harnė, 4 
ak. javų, tik $85 per mėn. Kreiptis 
4109 No. Loweil avė. do 6 vai. vak.

Kildare 5074

I $17,000 plytų namas 3—6 kamb., į
2 karų gar,, cemento belam., už $13,- Į 
000, $2,000 cash, $50 mėn., Jplaukų 
$120 mėn.' Sav. 3-čiam augžte. 1421 
No. Western Avė.

JOHN PAKEL & CO.
Grneraliai Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367

Rez. Grovehill 1680

Namas 6 kamb. vlrguj, 6 kamb. 
beizm., 5 — atike. Vieta 2 gar. Už 
$5,300, <337 So. Mozart St. Laf. 6266

Gražus ( kamb. plytų bun£. sau
lės parterius, fu m. i., 2 karų gar., 
mokyklos, transp. Pigiai 7736 So. 
Aberdeen St. Vinc. 7677.

Reik parduot 5 dld. kamb. mod. 
,bung., lotas 60x125, utd. porėtus, i 
!g-vė ISbruk. pigiai. J. Frey, 5381 ' 
N. Luna avė.

Phon£ Vlrglnla 2064

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TORIUS
4556 S. R0CKWELL ST.

Pigiai 2 flatų plytų namas, $9,850, 
arti mokyklų, bažnyčių. Elston Bu- 
sąs. Kretp tls 6686 No. Llnder avė. 
arba 5117 Mllwaukee avė.

ftapoa Telef. 
Hemlock 2867

Namų Telef. 
Republic 5(88

JOHN YERKES
Plumbing & Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS
Mano darban pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

Naujas 5 kamb. plytų bung., mleg. 
porčlus, k. v. I., taillų maudinė, 
virtuvė, plieno konstruk. 3507 So. 
Gunderson avė. B«rwyn, III.

63 ST. BIZNIO NAMAS, i
Pardavimui labai pigiai.' 

Sav. išvaižnuoja. Gera vieta 
bile kokiam bizniui. Lietuvių 
apylinkė. ’

2640 Weet 63 Street 
Tel. Avenue 5749

200 ak. galvijų ar pieno ūkia Pul
ki vieta. Oeroe Mlygoe norinčiam 
apsigyventi. Box 115 Manchester. J 
Iowa.

Skolinam Pinigus
Neimam komiso nuo $50 iki $300 
Sis departmentae yra pc valstijos 

priežiūra 
----- 4---------- .

Taipgi paskolos ant pirmų morgičlų

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

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

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

Prirengiame dokumentus ke
liauninkam. parduodame laiva
kortes ant visų ekskursijų ren
giamų per Lietuvių laivakor
čių Agentų Sąjungą.

Siunčiame pinlgds Lietuvon.

John J. Zolp
4559 So. Paulina Street

CHICAGO, ILL.

cice.ro



