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kų pulkininkas Bradman. Jiedu užsiima nukentėjusių šelpimu
MASKVA, bal. 21. — Šio 

miesto vienas laikraštis tru
mpai pranešė, kad darbininkų

MADRIDAS, bal. 21. — Vi
dujinių reikalų ministeris pra
nešė, kad artimiausiuoju lai
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

ŠMĖKLA GAVO MUŠTI j Marijampolėje būti} įsteigti 
■ —.. kilimų gamybos kursai. Ypač

Tryškiai Šiaulių apskr. Va- Į ūkininkaitės turėtų susipažin- 
sario 6 d. Leitėnų kaime bu- ti su persiškų kilimų gamyba.
vo toks atsitikimas. Apie 11 
vai. vakare vieno ūkininko be
rnas buvo apvilktas nepapra
stais drabužiais, kad būtų pa
našus Į šmėklų, ar baidyklę, i 
Taip perrengtam bernui bu-Į 
vo dar Įduotas dalgis j ran-i

nes tam reikalui labai tinka 
mūsų avių vilnos. “Š.”

PAKELS IVAŽAMUOSIUS 
MUITUS

Prekybos departamentas 
kas ir jis išėjo baidyti vienų svarsto klausimų, pakelti mui- 
moterj, kuri tų naktį turėjo tų visų eilei į Lietuvę. įveža- 

Čia atvaizduojama, kaip atrodo Am. J. Valstybių atstovybės būtas mieste Mana- eiti pro kalbamo ūkininko kie-j inŲ prekil? šis muitų pakėli- 
gua po įvykusio ten žemės drebėjimo. Dešinėje pusėje — admirolas Smith ir marinin- mų. Moteriškė pamačiusi bai-)mas turi tikslų padidinti val-

komitetas Įvairiems patikrini-jku būsiųs paskelbtas naujos) 
manis vietos paštos būto rū-. Ispanijos vyriausybės išspre- į 
siuose atrado suverstas di-j ndimas, kuriuomi einant dide- 
džiausias nepristatyti) žtnonė- Ii žemės plotai bus išdalinti 
nis laiškų ir laikraščių krūvas./valstiečiams. Žemės savinin- 

Laikraštis pareiškia, kad Jcams būsiu atpildyta užtrau- 
tas esųs menkniekis. Visų Ru- lklls vidujinę paskolų. Tas bu

MEKSIKOJ MIESTELIO 
MAJORAS IŠNIEKINO 

BAŽNYČIĄ

PABĖGĖLIAI PRANEŠA 
APIE BAISYBES NI

KARAGUOJ

• MEXIC0 MIESTAS ,(per 
paštų). — Nedideliam mieste- 20. — Karo faivu “Cefalu’’ 
ly Nuevo Urecho, Michoacan atvežti čia iš Nikaraguos pa- 
valstijoj, labai išniekinta ka- bėgėliai amerikiečiai, kurių

_  dyklę, panašių į giltinę ir dar ; stybei .pajamas. Muitai numa-
/^T TTZ^1 Ąsn rankose, labai nusi-■ tomą pakelti ir būtinai reika-

J tr gando ir leidosi bėgti. Taria-, ]įngOmg Įvežamosioms prekė- 
moji giltinė ėmė jų vytis ir ms. ToWu būdu, reikia ]auktį 
prisivijusi mėgino kabinti da-į pabrangimo daugelio būtinai 

reikalingi) dalykų. Nuo to y---------------- PATIKRINS, KAIP TURTIN- lgi„ už kaklo. Tu0 metu> ge
NEW OBLKANS, La., bal. GI POLICIJOS VIRŠAIČIAI kęs rooterį jog llž.

patingai nukentės ūkininkai,

šių atlikta pirm planuojam,) 
rinkimų, kad tuo būdu įgijūs 

krūvos. Paštų’tarnautojai iš,Pas valstiečius reikalingo pa
to niekus daro. Kada to visu! landumo.
neturima kur dėti, paprastai 
deginama.

sijos miestų pastose yra d'ide- 
liausios laiškų ir laikraščiu

GRIŪVA BOLŠEVIKŲ 
TRAKTORIŲ DIRBTUVE

HONDŪRAS RESPUBLIKOJ 
NAMINIS KARAS MASKVA, bftl. 20. — Lai-

__________ įkraštis “Pravda” praneša,
TEGUCIGALPA, Hondū-1 kad bolševiki) vedamoje Petvo

ras, bal. 20. — Šoj respubliko j #rade traktorių dirbtuvėje,
iškilo naminis karas. Sukilė- kur dirba 12’500 žmonhi’ nė' 
liams, vadovauja gen. Ramon ra Išvykimo. Pagaminta ma- 
j)jaz žai traktorių. Neturima ata

tinkamų darbininkų.

AVASHINGTON, bal. 20. - 
Į Hondūras respublikos pakra
ščius Amerikos J. Valstybės 
pasiuntė tris karo laivus.

ANGLIJOS PARLAMENTE 
SEKMADIENIO KLAU

SIMAS

LONDONAS, bal. 21. — A 
nglijos parlamente triukšmin
gai svarstoma senovės “mėli- 
nųjų” įstatymų atšaukimo 
klausimas. Tais įstatymais už
drausta sekmadieniais atida
ryti teatrus.

BOLŠEVIKAI PRIEŠ 
KANADĄ

MASKVA, bal. 21. — Ne
senai Kanada uždraudė į sa
vo šalį įvežti visokius bolševi
kų gaminius. Dabar sovietai 
Kanadai tuom pačiu atsako — 
uždraudė Kanados gaminių j- 
vežimų.

„ . .... • v • stodamas šeimininkę, smar-.lkurįa padėtis ir be to jųu la-
Cook apskrities spMial.na kiai pradėjo pu|,j baidykle'bai /..gi,

. . . , . “".ra,,d J.urV mAftins s"s"kti' Gąsdintojui teko dalgiu gintis'
talikų bažnyčia, kas daug iš- didžiuma yra moterys su vai- kaip turtingi yra Chicagos po- nuQ gunie{s Moteriškė, pama- 
judino gyventojus. kais, pasakoja baisybes apie llicijos viršaičiai — 17 kapi- -usi> kad guo nesibi j0 tos

Praėjusį sekmadienį ryte žiauriuosius sukilėlių darbus, į tonų, jų žmonos ir šeimynų Smėklos> taip-pat atsipeikėjo, 
miestelio majoras su miestelio < Sukilėliai nikaraguečiai nu- nariai
sekretorium nuėjo į bažnyčių, žudę devynis amerikiečius. Jų

GRAŽUS PAPROTYS

Puodžių kaime ,(Utenos ap- 
išsilaužė iš tvoros baslį ir pra-Įskr>) Gavėnios metu, mergai-

Kad tai patirti, kriminalinio dėjo šmėklai skalbti nugarų, gių bei moterų būrelis pas vie- 
, teismo teisėjas Pb. Finnegan Ji išmušė šmėklai dalgį iš ra-in^ ar kitų kaimynų vakarais 

parapijos archyvų, išmėtė po- dalis. -Vienas amerikietis išli- jpasįra§ė teismo reikalavimų, nkų. Pamatęs, kad bus blogai, l giedojo Kryžiaus Kelius .Kaip 
peras, paskui nuėjo į klausyk- kęs gyvas. Kada jis pašautas, kad 220 bankų prįstAtytų sa- vaikinas prašneko, pasisakė j gįydėtj_ gv. gi,
lų ir bendrai su sekretorium nudavęs mirusį ir taip palik- ,T„ "»««-awr ** tTQc ococ ii* rvro/tein aicnYvra&i-- i_ Vjl .____

ten išniekino šv. Atgailos sa- tas.
kramentą. Pagaliau prieš ai- Kritikaojama WashinRtoao 
tori, papiktžodžiavę abu išė- administra(likuri lfepr,nd,
J0, nesiusti kariuomenės į Nika-jmTJ> apie kų šiandie taip daug
. Tuo metu bažnySoj nebuvo raKiroa am(,riuie. kalhama.
kunigo, bet greitai atėjo tjk

Zakristijoj majoras apgriozdė didžiumos lavonai sukapoti į

6 VALSTIEČIAI NUBAUSTI 
MIRTI

JEFRIMOV, Rusija, bal. 20. 
— Už priešbolševistinį veiki
mų 6 buvę turtingesni valstie
čiai nubausti sušaudymui, gi 
kiti 10, jėmus vienų moteriš
ke, — kalėjimu nuo 3 lig 10 
meti).

ISPANIJĄ APLEIDŽIA 
AUKŠTOS KILMES 

ISPANIEČIAI

vo rekordu* “grand jury.’L, kas esųs ir pradėjo atsipraši-,ir-kitese Lietuvos vietose/
T5 kanitonu idėlin' bankose nėti. Moteriškė iam dovanojo' * “S.”Iš kapitonų įdėlių' bankose nėti. Moteriškė jam dovanojo1 

“grand jury” patirs, ar tie ir viskas tuobii pasibaigė, 
žmonės apsieina be papirki-’ “M. R.”

aniedviem begėdžiam išėjus. & .
Po šv. Mišių kunigas tuo- _____________

jaus nuvyko pas notarų ir j PAIMTA RAUDONŲJŲ 
priesaika patvirtino pareiški- , TVIRTUMA
mų, kuriuomi kaltino majorų.

VIDUMIESTY RUOŠIA
MOS PRAMOGOS

NETIKĖTAI MIRĖ KE

LIOLIKA ŽMONIŲ

•i ->
------------- apskrity netikėtai mirė daug

Pradėjus gegužės 11 d. Chi- žmonių. Alytaus miestelėnas 
cagos vidumiesty įvyks pra- J. Bieliauskas nuvežė duonų

Kaltinimas įduotas teisėjui,1 NANKING, bal. 20. — Tau- niogų savaitė prekybinės dva- Alytaus komendatūrai ir grį- 
bet tas atsisakė veikti. Tada tininkai kiniečiai skelbia, kad s^8 pakėlimui. ždamas atgal kely pasimirė,
kunigas kaltinimų prieš majo- jų kariuomenė paėmė raudo-1 Iškilmių branduolys bus Davainiškių kaime, Alovės va
rę iškėlė vyresniųjam teisme nųjų plėšikų tvirtumų Kwang- State gatvėje, kur yra svar- lsč., J. Valasinevieius, pašė-
Ario de Rosales. chang, Kiangsi provincijoj, blausios ir didžiausios krau- ,ręs gyvulius, atsisėdo mėgsti

Kada majoras apie tai pa- Virš 2,000 komunistų nukau-

MADRIDAS, bal. 20. — Iš 
.Ispanijos galvatrūkčiais bėga 
aukštosios kilmės ispaniečiai 
ir didieji žemvaldžiai. Jie bi
jo komunistų sukilimo.

NAUJAS RUMUNIJOS 
KABINETAS

NUŠAUTA 3 KOMUNISTAI

BITKARESTAS, bal. 20. - 
Rumunijos miniaterių kabine
tų suorganizavo prof. Dr. N. 
Jorga, liaudies partijos vadas.

Prof. Jorgų karalius pakvie
tė į ministerins pirmininkus, 
kada N. Tituleseu negalėjo sn-

tyrė, jis užsidegė kerštu ir 
uždarė elektros šviesų liažny- 
čiai. Parapijos moterų komi
tetas nuėjo pas majorų ir rei
kalavo grųžinti bažnyčiai švie
sų. Jis nenorėjo nei klausyti, 
ėmė piktžodžiauti. Jis sakė tu
rįs galybės bažnyčių arba vi
sai uždaryti arba ir sugriauti.

■ Kada kai-kurios moterys 
mėgino jį įtikinti apie jo ne 
teisų darbų, jis ėmė plūstis ir 
pagaliau kartų šovė revolve
riu. Tada moterys apleido jo 

namus.
Kreiptasi į gubernatorių, 

bet šis neatsiuntė jokio atsa

kymo.

ta, sužeista ir suimta.

ATĖMĖ 3 AZORŲ SALAS

SAUGOJAMA ITALŲ 

AMBASADA

BRIUSELIS, Belgija, bal. 
20. — Vietos policija saugoja 

Alytus. Kovo mėn. 'Alytaus Italijos ambasadų. Milane, I- 
talijoj, staiga prapuolęs Briu
selio prof. Moulin. Vietos U- 
niversiteto studentų grupė 
spėja, kad tas profesorius ar 
tik nebus “politinio pagrobi-

SUĖMĖ PLĖŠIKĄ

tuvės. tinklų, bemegzdamas riktelėjo
ir tuojau numirė. Raitininkų 
kaime, Merkinės vai., Vikta

------------- Kazulienė vakare buvo visai
Policmonas Hunter ilgiau sveika, o naktį pasimirė. Be 

LISBONA, Portugalija, bal. mėnesio saugojo IVestern U- to, staiga numirė Alytaus mi-
20. — Portugalijos vyriausy- 
•bė skelbia, kad jos kariškos 
jėgos jau tris Azorų salas a- 
tėmusios iš sukilėlių.

SIAMO KARALIUS 
J. VALSTYBĖSE

mo” auka.

Trys jauni plėšikai apiplė
šė Orpheum teatro ofisų, 110 
So. State gat. Paėmė 1,100 do
lerių.

1TAMM, Vokietija, bal. 20.
— Komunistų su policija ko
voje 3 komunistai nušauta ir įdaryti kabineto. 
4 sužeista.

TRIMS PROVINCIJOMS 
GRĄŽINTA TEISES

MINOT, N. D., bal. 21. — 
Per čia į Amerikos J. Valsty- 
ibes įvyko Siamo karalius su 
žmona. Juodu sveikino prezi-s _
dento Hooverio ir valstybės 
sekretoriaus Stimsono atsto
vai.

nion Telegraph ofisų, 110 East škų urėdas ir Galutėnų kaimo, 
Obio gat. Šį sekmadienį vie- Nemaniūnų vai., gyventojas 
nas plėšikas puolė ofisų. Su- Butėnas. “M. R.”
imtas. į

Iš B. Beris ir jo žmonos plė
šikai atėmė >35,000 dol. pini
gais ir brangenybėmis.

ŠV. RITOS PARAPIJOS 
JUBILIEJUS

BENE NAUJA MŪSŲ 
PRAMONES ŠAKA

Iš Cbicago distrikto depor
tuota 65 negeistini piliečiai. 
Paimti Į Ellis salų, N. Y.

PRANEŠIMAS
Žinome, koki brangūs yra 

Šv. Ritos parapija, 63 gat. gražūs ir stiprūs persiški di- 
ir Wasbtenaw avė., mini 25 vonai .(kilimai). Turtuoliai 
metų sukaktuves. Iškilmės tę
sis visų savaitę.

BOSTONO MAJORAS 
CHICAGOJ

NORTH SIDR. — Federa

cijos skyriaus susirinkimas į- 
vvks šiandie balandžio 21 d., 
Šv. Mykolo parapijos salėj, 
7:30 vai. vak. Visi dr-jų at
stovai ir narini prašomi atsi- 
jankyti. VALDYBA.

UNION CITY, Tenn., bal. 
LONDONAS, bal. 21. — 20. — Kaltinamas už baltos 

Kai-kurias Vakarų Europos mergaitės užpuolimų George 
dalis palietė vėtra ir sniego: Rmith, 18 metų, išvilkta* iš
pūgos. vietos kalėjimo ir pakartas.

, HAVANA, bal. 20. — Ku
bos prezidentas Machado tri
ms respublikos provincijoms 
grųžino konstitucines teises.

HARLAM, Ky., bal. 20. — 
iAnglekasių riaušių metu nu
šautas pašerifis Jess Pace.

ATSISTATYDINA BUL
GARŲ KABINETAS

SOPIA, bal. 21. — Bulga
rijos ministerių kabinetas ka
raliui įteikė savo atsistatydi
nimo raštų.

juos parsigabena iš užsienių, 
išleisdami tam nemaža mūsų 
litų. O pasirodo, kad jau ir 
Lietuvoje yra žmonių, kurie 
susirūpinę tuo klausimu ir da
ro jau žygių pagaminti kili-

Chicagoj lankėsi Bostono,'mus nieku nemenkesrriua už 
Mass., majoras Cnrley. : užsieninius. Marijampolėje

—r———— j tuo klausimu yra susidomėju-
Skelbiama, Cbicago majo-1 ponia Z. Krasauskienė (Kę- 

ras Cermak iš 'Floridos gry- atučio g. 36,.tel. 146) ir pati 

Siųs penktadienį.______________ įišaudžiusi tikrai meniškus ki

limus. Norintiems suteikia jiCHICAGO IR APYLIN
KES. — Debesiuota; nepas-

FLATINKITE “DRAUGĄ” tovus oras; šalčiau.

tuo reikalu informacijų. Rei

kia tik pageidauti, kad mūsų

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 eteri. sv. 4.85 
Franci jos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 
Vokietijos 100 mrl^
Šveicarijos 100 frankų 19.24

3.90
5.23

13.90
23.82
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pasielgė su Popiežiaus atstovu, kad diplomą 
tiniai santykiai tarp Vatikano ir Lietuvos, 
išrodo, turės nutrūkti. O tai būtų didelis Lie
tuvai smūgis.

Tautininkai, masonų diriguojami, gal ma
no, jog nutraukus ryšius su Vatikanu, jiems 
geriau seksis kovoti su Katalikų Bažnyčia 
Lietuvoje, paneigti jos autoritetų, visiškai -pa 
naikinti katalikiškųjį veikimų. Bet taip ma
nydami jie apsirinku. Lietuva, ar taip ar 
šiaip kalbėsime, yra katalikiškas kraštas. Ka
talikybes ten jokios pajėgos nenugalės. Ir 
kuo skaudžiau tautininkų vyriausybė įžeis 
Katalikų Bažnyčios interesus Lietuvoje, tuo 
griežtesnio pasipriešinimo susilauks iš kata
likų pusės.

\ Sveikata -- Laimės Šaltinis
Rašo Dr. A. G. Rakauskas

TETANUS.

VIS KĄ NORS SUGALVOJA.

Tetanus y- 
ra užkrečia
ma liga pa
einanti iš

priežasties 
Bacillus te- 
tani mikro
bo ir pasižy
mi skau
džiais rau
menų sutrau

ištinka susižeidus. Žaizda ga
li būt ir visai maža. Užtenka 
įsidurti surūdijusia vinimi 
kojon kas neretai pasitaiko 
šiltesnėms dienoms užėjus,
kuomet vaikučiai mėgsta ba
si pabėgicti, kad tetanus liga

DIENOS KLAUSIMAI

SKELBIA ATVIRĄ KOVĄ.

Chicago Tribūne paskelbė, kad Preziden
tas Smetona nepriėmę.s audiencijon Šv. Tėvo 
nuncijaus Lietuvai Arkivyskupo Bartaloni.
Tuo p. Smetonos elgesiu buvę nustebinti visi 
diplomatiniai rateliai, nes tokio atsitikimo di
plomatijos istorijoj dar nėra buvę.

Lietuvos tautininkų vyriausybė, kjuri jau 
kelinti metai veda atvirų kovų prieš Katali
kų Bažnyčių, būk tai reikalavusi,"‘kad Vati
kanas atšauktų iš Kauno Arkivyskupų Barta
loni. Tautininkams, žinoma, nepatiko, kad 
Popiežiaus atstovas, pasiremdamas Konkor
dato dėsniais, užstojo persekiojamųjų Lietu
vos dvasiškijų ir katalikiškųsiųs organizaci
jas. Jiems nepatiko priminimus, kad p. Sme
tonos diktatūra laužo jų pačių pasirašyto kon
kordato dėsnius.

Nors Arkivyskupas Nutekini tūlam lai
kui ir buvo iš Katino išvažiavęs, tačiau jis 
nebuvo atšauktas, nes nebuvo už kų atšaukti?
J. E. nenusižengė nė prieš Apaštališkųjį Sos-, 
tų, nė prieš Lietuvos valstybę. Jei jis užstojo 
persekiojamų katalikų visuomenę ir jos va
dus, tai darė tiesioginių savo pareigų verčia
mas.

Tautininkų vyriausybė tokiais savo tie
siog liurbiškais žygiais Lietuvos vardų užsie
nyje gadina ir valstybei didelę žalų daro. Rei
kia žinoti, kad dabar Lietuva prietelių kitose 
valstybėse nedaug teturi. Tautininkai jų, ma
tomai, ir neieško. Nustačius prieš save Vati
kanu, Lietuva neteks prietelingumo daugely
je krikščioniškų tautų ir valstybių. O tas, 
juk, negali išeiti valstybės gerovei.

Matomai, masonerija p. Smetonai padik
tavo dar atviresnę kovų Katalikų Bažnyčiai 
^paskelbti. Masonerija, be abejo, nori, kad Lie
tuva neturėti jokių santykių su Apaštališkuo- nerūpi kas kraštų' valdo, karalius, ar pačių 
ju Sostu. P. Smetona masonų klauso. Jis taip 1 žmonių rinkta valdžia, bile tik ji garantuoja

Prašau Į Mano Kampelį
■"“Rašo prof Kampininkas.---------------

Lietuvoje iki šiol buvo tik ir kokių kvarbų įlaižvti), nuo 
paprastos savaitės Dabar pra lat nešioja pirštinaites. Bet 
dėta daryti nepaprastos.' Be .vyrams tas nedaro skirtumo:' 
“apsiklynimo savaitės”, “sa- jie ir per pirštines bučiuoja, 
vojo tavoro pirkimo savai- į Jeigu tas vyrų nalogas ne-
tės”, imama net kvarbuoti sa- pasisektų savaitėmis pakasa- 
vaites. Nesenai Kaune iška- voti, reikėtų, kad ir moterys 

susirgti. Įsidurimas taip pat; bintą poperos, kur juodu ant vyrams pradėtų rankas bu-
pasitaiko ir dėvint batelius, i balto parašyta ‘‘baltoji savai-’čiuoti, nes moterų teisės Lie-
Inl’ekcija ir šiuose atsitiki-;tė”, gi kovo mėnesy atsi ra- tuvoj yra lygios su vyrų teisė
muose yra visados galima ir Į Jo poperos su parašais” žalits mis. Turėtų ir jos syki pa-
ji ištinka, nes batelio padasljį savaitė”. Įlinkti prie polskos ‘kultūros’.

Brooklyno laisvamanių laikraštis vis ką 
nors sugalvoja ir tuo džiaugiasi it geležėlę 
radęs. Tarp kitų dalykų, šiomis dienomis jis }Kmt vienam 
džiaugiasi, kad jam pasisekė Lietuvos Ka
talikų Veikimo Centrų pavadinti “krikdemų”
(suprask — krikščionių demokratų) partijos 
pagalbine organizacija ir esu visos tai orga
nizacijai surinktos aukos eina krikdemų poli
tinei propagandai. Žinoma, “V-bei” nieks ne
tiki, nes visi žino, kad Katalikų Veikimo 
Centras 
prie kur

Bet, paklausykit, kokių propozicija “V- 
bė” siūlo tautininkams:

“Tautininkai turi ateiti į pagalbų baž
nyčiai ir išvyti jon. besiskverbiančius politi
kierius. Jei tautininkų'valdžia neturės gana 
drųsos tų padaryti, gali. ir vėl ta misija tekti 
Lietuvoje militarinėms jėgomis: kariuomenei 
ar šauliams.”

Ot susilaukėme gadynės, kad viešai spau

Dr. A. G. Rakauskas
2415 vv. Marųuette nuo ligos mikrobų ir jų pe- 
Rd. Grovehlll 3262 . .— Irų nei vienų neapsaugoja.

Svarbiausia yra tai, kad V ketų paskelbti nemažiau vož- rikoj, taigi sykiu ir lietuviš- 
matžas žaizdeles žmones visiš-Įnį — “moterims rankų neini- kiems tavorščiams, naujas

kiniais. Kramtymo raumenys 
yra paliečiami dažniausiai 
Simptomai pasirodo įsibriovus 
kad ir mažiausion

iš šių mikrobų 
arba jų perų (spores). Siltes- 
niuose kraštuose ši liga yra Į

Baltoms, žalioms ir kito
kioms savaitėms praėjus, rei- Troekio komradams A Ule

žaizdan^<a* ^onu"*i nekreipia. Pas mus čiuoti savaitė”. Mat, pus Lie- smutkas. Žydų pakalenęs tu- 
lietuvius yra blogas, smerkti-) tuvos vyrus yra užsilikęs Į vorščius Max Baum, prisisėli-
nas paprotys, kad, kuomet : polskas nalogas — moterims nęs prie žydiško tavorščių 
vaikutis, susižeidęs, atbėga1 rankas bučiuoti, nežiūrint ar laikraščio 1 • j ♦ ’ •-i.-.uėll , DUS!

sutinkama dažniau ir yra verkdamas prie mamos, tai tai kuriai tinka, ar ne.' Ne- mė $6( • ir išvažiavo į “pia-
mama ar tėtė, o nuo jų išmo-smarkesnė negu šioje šalyje. . .. _ .
kę vyresnieji senuos nariai, 

Pirm negu buvo išrasta nuo) papučia, dar prie to ant žaiz-

pabučiuosi rankos, nefilinsi itųjį pasaulį.” Vorkeris sako, 
esąs džentelmenas ir kultu-'kad prie pinigų turi būt pri- 
ringas žmogus. Kaikurios mo- leidžiami tik ištikimi draugai.

šios ligos apsisaugojimo vais-Jos užspiauja, ranka patrina,. tervs priklindamos, kaip dženi Tie šeši š’rūtai dek daba
s yra grynai religinė organizacija, Į *ab susirgimai pasitaikydavo j kokiu brudnu skuduru apri- telmenai šlapiom, šaltom lu- r< 
irios jokia politinė partija nepriklauso. l<Iau6 dažniau,^ o ypač karo ga, vaikų paglamonėja, dar‘poni jų rankų laižo (gali da li 

metu. Bet ačiū mokslininkų prideda — “cit, neverk, ma
darbui šios ligos žalingiems no mažiulėli” ir jaučiasi, kad 

tingų darbą 
pačiu sykiu

Klausimai ir Atsakymai.

reikės sudėti. Dalis tek. ir 
1 i etų vi šk ien i s t a vorščia uis.

Sulig jūsų nusiskundimo
iki mirties mikrobams šian- labai gerų, gailestingų darbų! KLAUSIMAS _  Didžiai‘sPren<^u> kad akmenų inks-
die turime apsisaugojimo vai ) padare. O tuom pačiu sykiudaktftrą meWžiu tuose neturite.

kad prie esančioseteiktį paai-kinįn^ kasHnk
Pasaulinio karo prądžioje iš !ža,z,1°.ie infekcijos jie pride-j

stus. Uždegimas šioje vietoje

Įmano ligos ir ar nėra nuo jos[Ka’P kpe kurioje kūno daly-
jc be r.smalonumų, turi ir pa-

, . .... vojų, nes iš šios vietos infek-
Mane gan dažnai verčia sla- .. .. , ...................... .... .. * , . , 'cija gali patekti i jūsų įn.ks-

pintis. Diena butų nieko, bet . , , ...1 ‘ . įtus, ko negalima linkuti nei
neturiu rimto poilsio naktį. . v ,a v 'vienai.i žmogui. Jūsų reikale

susižeisti automoilių nelaimė- ksPia< zių man, s au ė avo, yra rei_kaiiiiįę’«. padaryti šlapu-

kiekvieno tūkstančio sužeisti) :(kl’ i-opiaudami ir nešvariu pavojauK
Anglijos kareivių šia liga skuduru rišdami kartais ir

a __ r___ ____ ,susirgdavo nuo 15 iki 32 su-i^aPa^ Pa'°i*nS,I -mikrobų. Ru
doje kariuomenė būtų raginama sukilti ir bol žeistųjų. Pavartojus prieš te-)Ikų žaizdos arba kaip dabartį 
ševikiškų būdu padaryti galų kunigams — tanus antitoxi^’o vaistus, su-
“politikieriams”. Tiesiog-mes negalime atsis- sirgimai šia liga sužeistųjų, 
tebėti, kad laisvoje Amerikoje tokio žiauraus 
ir šlykštaus nusistatymo žmonių yra. Vyrai, 
ir jūs dar drįstate save vadintis
Ar negeriau jums būtų tautžudžių 
drįstate atvirai kurstyti ginkluotus žmones; kiekvienas /sužeistas kareivis kiu būdu, kuomet tik yra rei- 
prie skerdynių, kuriomis tikrai pasinaudotų buvo aprūpintas antitoxin’u. Į kaj0> ligoniui duodama anti- 
mūsų tautos neprieteliai. Gėda jums!

r.iais laikais daugeliui tenka1

tarpe sumažėjo iki 2 ar 3 iš.^ yra paprastaUinkamai. puslės ekzaminaci.la ir
žiūrimos, nes šiuose atsitiki- p ' ,P .‘ jtada bus galima nustatyti

taras rašėte, mažu as turiutūkstančio. Amerikos karėi- gy-
intis tautininkais.. viai buvo Jaipiingesni tuoini, i urnose ligonis nuvežama prie 
žudžių vardas, jei kad laike Vlso^' sivo tarnylx>s pydytojo arba ligoninėn ir to-

S U SI RUP INO BAŽNYČIA.

Nuvertus Ispanijos karalių, įsteigus ten 
respublikų, net mūsų socialistai ir laisva
maniai savo spaudoje parodė daug susi
rūpinimo Katalikų Bažnyčios likimu Ispa
nijoje. Jie džiaugiasi tuo faktu, būk tai Baž
nyčia atskirta nuo valstybės ir visoms tiky
boms paskelbta laisvė. Tuo norima pasaky
ti, kad dabar jau Ispanijoje Katalikų Bažny
čiai nebebus vietos. Bet tas džiaugsmas ti
krai perankstyvas.

inkstuose ^kmenų?
A. V.

ATSAKYMAS. A. V. — Ta^

Įdymo būda. 
dėlioti.-

Patarčiau neati-

ATSAKYMAS. 
'Nors neužtektinai

T. P. 
savo laiš-

Jų tarpe iš 224,089 sužeistųjų'loxjn’o. Davimas antitoxin’o,ndt>tl> ?a^gina kl0Ilk"’jke suteikėte žinių apie ssav.
ši liga palieę ' tik 36 karei-;!;UOIUet sijllpto,„ai pa-siraiškiabe‘ B“'‘.T’ 

te parašę, sprendžiu, kad jus 
vargina odos liga vadinama 
Eivthenia Multiforme.

vius.

Priežastis. 1

i Prie šio uždegimo greičiau- 
ijra pervėlus darbus ir tadaĮsįai dar prisideda padidėjusi 

Tetanus liga nėra vilties ligoniui gyventi. Iprostate liauka.

žmonėnis tikėjimo laisvę, bilė jiems nekliudo ( čia nesilpnėjo, o augo ir stiprėjo. Niekada 
Dievą garbinti ir pačiai Bažnyčiai laisvai į Bažnyčia nebuvo taip tvirta, kaip dabar, 
veikti. J Dėlto, kas mėgina jų kovoti, tas kovoja su

j vėjo malūnais.
Bažnyčia nenusimena ir dėl istorinių 

permainų Ispanijoj. Ji savo darbų ir toliau 
varys. Ir jei naujoji vyriausybė norės savo 
kraštui gerovės, ji. ne tik Bažnyčiai nekliu-

Katalikų Bažnyčiai vistiek kokios for- dys, bet dar įiadės. O jei paskelbtų BažnV- 
mos yra pasaulinė krašte valdžia. Ji prie čiai kovų, lai žino, jog toji kova bus ber- 
visokių valdžios formų prisitaiko, nes jai gždžia, nes Bažnyčios nugalėti nepajėgs. Am

žiais prieš Bažnyčia tai vienur, tai kitur 
buvo kovojama, o vis dėl to Katalikų Bažny-

■y"1 ■ -■

Oaddugio.

(Perspausdinta iš “Ryto”).

, (Tęsa)
Staiga už durų išgirdau gy

vesnį judėjimų, f daboklę atvedė naujų 
svečių. Registravosi: — Adolfo Domasco 
— išgirdau savo gero draugo bosų. Bet 
jis juk niekur nevažiavo, jis tebuvo pir
mininkas jaunųjų Pax Romaniečių, kurie 
senose Ispanų katakombose mėgo daryti 
savo susiėjimus. Pašokau nuo suolo, pri
sispaudžiau prie durų ir klausiau. Nieko 
ypatingo: sužvangėjo užraktai ir Adolfo 
buvo “palaidotas”. Be ne, jis, rodos, kld- 
ba su polismenais. Pasiryžau jį iMimaty- 
ti. Pabeldžiau į duris; gelsva elektros 
šviesa apliojo mano kamerų. Duryse atsi
darė mažutis trikampis langelis, ir pusi- 
rodė polismeno akis.

Ko tamstai reikia/

— Prašau leisti pasivaikščiot.
Atrakino, išleido ir dar palydėjo, bet 

Adolfo niekur nemačiau, laikrodis rodė 
pusę šešių. Vėl be galo tingiai slinko lai
kas ir vėl porų kartų aiškiai girdėjau A- 
dolfo balsų. Mane apėmė peftėlęs noras 
jį pamatyti, bot vienintelis išėjimo iš ka
meros galimumas jau buvo išsemtas. Ta
čiau su mažute viltimi pabeldžiau dar 
kartų:

Ko tamsta nori?
— Prašau leisti nusiprausti.
— Reikėjo anksčiau, dabar negali

ma.
— Bet tamstos aš negaliu būti dvi 

paras nesiprausęs.
Išleido. Kitoje pusėje, kertėje, kame

ros durys su dideliu geležiniais virbais 
išpintu langu. G pro langą, kaip levas 
iš naivo, žiūrėjo Adolfo. Jis pakėlė man 

fašistiškai rankų:
— Sveikas!
— Sveikas! liet kaip čia pakliuvai, 

Adolfo, juk tu, rodos, buvai ne visai bež 
dievis?

Deimantų gamyba silpnėja.
Paskutiniu laiku deimantų 

gamyba, jų, kasimas ir rinki
mas žymiai silpnėja, ir jie

--------------- !patys pinga. Deimantų (bri!i-
- Didžiausia Lietuvoje organizacija “Pa-Įjantų) produkcijos mažėjimas 

vasaris”, katalikų jaunimo sąjunga, ate i- ir jų pigimas aiškinamas tuo. 
nančiais metais švenčia 20 metų savo gyva- kad vienur kitur randami nau 
vimo sukaktuves. Ši sąjunga turi virš 60,000 ji jų laukai. Iki šiol jų dau- 
narių. giausia pirkdavo Amerikos

-------------- Jungtinės Valstybės. Paskuti-
diktato- niu laiku ir amerikiečiai nra- , •

'žiau jų perka.
Griūvant karalių sostams ir 

riatus darosi neramu.

Adolfo garsiai nusijuokė. Aš nore- ( žvangėjimas pasidarė nuolatine linksma per rekolekcijas seminarijoj mums dažnai
čfau kad jį pamatytų tada kokia katalo- 
nietė ar andaluzietė. Jo simpatiškas ir 
atviras veidas pašėlusiai nesiderino su 
geležinėmis grotomis, ir tame kontraste 
aukštas laibas tamsiaplaukis busimasis 
inžinierius dar gražiau atrodė. Polisnie- 
nąs paprašė nesikalbėti, ir aš apsiprau
sęs, įspyręs kojas į lovos kraštų, vėl sė
dėjau savo kazemate.

Kitos trys dienos buvo kiek įdomes
nės. Sužinojome, kad sėdime pus*1 tuzino. 
Be Domascos įkliuvo dar Grisceva, mė
lynakis ir nekaltas Kasbola ir energingas 
mūsų Secretaro. Laisvieji mūsų draugai 
kas valandą, ar net kas pusvalandį gabe
no mums visokių skanėsių. Mano' suolas 
buvo apkrautas riešutais, saldainiais, bu- 
lianais, apelsinais ir obuoliais. Žodžių, -aš 
buvau, kaip kanarka, į kurios narvriį vai
kai prikiša pyrago, cukraus ir kitko le
samo. Secretaro vėlinu pasakojo, kad vie-

“dūšia” jum atsiuntusi siuntinėlį net 
11 vai. vakaro, kas, žinoma, stebino, var
gino, bet ir linksmino polismenus. Raktų

na

muzika, nes kiekvienų kartų bet — kų kartodavo šv. Rašto posakį; “Būkite gu- 
įteikdami polismenai turėjo atrakinti ir ' drfls, kaip žalčiai, ir neklastingi, kaip 
užrakinti kiekvieną. Mes gaudavom laik- Į karveliai” — matai, mes buvome neklas- 
raščius. Gerasis mano draugas Antonid tingi, kaip karveliai, bet nebuvome gud- 
trečiai nakčiai atgabeno net patalinę, rūs, kaip žalčiai, ir už tai čia pakliuvome,
nors jau ir antrų aš miegojau visai sklan
džiai. Mat, išradau būdų pagalviui pasi-

— pabaigiau atsigrįždamas į Adolfo. Po
lismenas žiūrėjo, kaip žmogus, kuris ne

gaminti. Sukimšau j pirštinę dvi nosines, žino, ko iš jo norima. Adolfo vėl nusijuo- 
į paltų vyniojausi neapsivilkdamas ran- j kė. Bet daugiau daboklėje aš jo nenm- 
kovių, kurios kartu su pirštine sudarė cinu, tik girdėjau, kaip jis savo vienutė 
puikų pagalvį. Be to, paprašiau, kad kū- • je dainavo studentiškų dainų:
rentų ne iš ryto, bet vakare, į kų polis 
menas mandagiai atsakė: — gerai, sinjo
ro.

Kurtų mus aplankė žymus veikėjas 
ir valstyl»ės vyras respublikonas Dr. 
Colunibo. .Jis liūdnai žiūrėjo į mūsų jau-

Procellae saeviunt circa nos.i
O cor, ne sis timiduni...
Laikraščius buvau perskaitęs nuo re

dakcijom adreso ligi cenzoriaus parašo: 
rašyti mums neleido todėl, nors mano bal
sas visai neprimena lakštingalos čiulbėji-

nus veidus geležinių grotų fone, bet mes 1 ino, ėmiau niuniuoti: Non potes fluctum 
' I •jam užtikiųnoųi, kad esam gerai nusitei- • rivi tenere... ir net mėginau “išvystyti” 

kę. Kitų lankytojų, suprantama, prie mū-1 himnų:
sų neprileido. .J Quis ibi. aureos radios mittit,

Adolfo mačiau dar tik vieną kartą, ; Cur ita fulsit sol futurorum...
kai išėjau iš savo kameros pasiimti pietų. |
Tada» aš papasakojau polismenui, kaip (Bus duugiau)
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MŪSŲ KONTESTININKŲ 
STOVIS ŠIANDIEN:

K. SRIUBIENE

1315 So. 50tb Avenue, 
k Cicero, III.

turi 512,898 balsus.

R. MAZILIAUSKTENB

3259 So. Union Avenue, 
Chicago, III. 

turi 512,614 įtaisų.

VINCAS STANCIKAS

1543 AVest 46th Street, 
' Chicago, III. 
turi 511,(MM) balsu.7 €

PETRAS EABUTONĄITIS

2320 \Vest 23rd Place, 
Chicago, III. 

turi 498,876 balsy.

M ARTI N A VA R K A1J E N Ė

6315 So. Lincoln Street, 
Chicago, III. 

turi 225,371 balsą.

LIETUVIAI AMERIKOJE

HOMESTEAD. PA. WESTVfl.LE, III.

Karpiai labai gražiai priėmė, 
vaišino, o sekmadieny visi 
klausimės ‘Draugo’ ir Peoples 
Eurniture Co. radio progru- 
mo, kuris aiškiui buvo girdėti.

Iš LIETUVOS KONSULA
TO CHICAGOJE.

šie asmenys gyveną Ame

Atlaikė operaciją,.
Kun. S. J. Čepanoniui koją 

nupiovė pusiau blauzdos. Li-į 
gonis pernešė tą skaudžią o- 

Jaučinsi labui silp-

Svečiuose.

Keliautojai kartais savo 
įspūdžius aprašo laikraščiuose 
ar knygose.

Taip yra padaręs gerb, 
kun. P. Vaitukaitis, plačiai 
žinomus veikėjas, Nekalto Pra ,

Teko man “Draugo” kon- yra pardavę virš KM).

Westvilliečiai turi labai daug y,i<()je ieškomi: 
radio. Sako, vieni p. Karpiai Toleekienė Julė Steponavi-į/idėjinio Panelės Šv. par. vi

TT* .*
lsl čaitė, eks-U. S. kareivio Kazio karas. Jo knyga vadinasi “Ke 

Steponavičiaus sesuo. 1923 m. lionė po Europy ir įspūdžiai’, 
gvv. sulig adreso: 1402 South Knyga papuošta paveikslais 

sasaitę Street. Philaih-lphia, ir indomiui parašyta. Kaina
70 kuopa, pas mus “ateina”. Pensylvania. $1 50. Galima gauti pas gerb.

Progra n m dalyvės roles la-; čia yra anglių kasyklos, bet Zebelis Vincas. Kilęs iš Tau, autorių, “Draugo” knygyne, 
bai gerai atliko. Vyrų rolėse mažai tedirba. ragės miesto. Pirm karo gy-iarba per “Draugo” vajaus
buvo ir-gi moterys ir labai Klebonu čia yra kun. S. veno Clrieagoje. kontestininkus.
gerai vaidino. :Bartkus, kuris labai sutinka

į įdomauja tais programais. 
į ko, mes toli nuo Chicagos.

testo reikalais nuvykti 
Westville, III. Pataikiau

peraciją. .Juamasi labai silp- vaj.a)..b kurį }Hlv« surengus bet ir Chicago sykį
nai. Gresia pavojus toliau. M<4mj Sąjungos ™ ’’---- 1................ .. .......

Laikinai pavaduoja kleboną
kun. Br. Vitkus, M. I. C.

J. J. AUKŠKALNIS

1354 Ilarrison Street, 
Gary, Ind., 

turi 151,808 balsus.

K. MICKAITĖ

Aukščiau išvardyti asmenys 
prašomi atsiliepti; ir kiek-M. S. 70 kuopa labai sutar- iiSa parapijonais.

tinai dirba. J savo programas, Var0- A Stulga turi puiku -it •t . 7 vniį,. n. cnuiga mu puiut.i vjenas kas ką nors ap,e juos
sutraukia viso .mostelio gy- p.„ A. stulga ir ,„anpra5omaa a.
vontojus ir padaro gražaus l(]aug pnd.ijo užrašyti dienreš- ni „,,nt kokia žillia bran
pelno. I’av., tas vakaras, su- it; _ “‘Draugą”. Jo pastangomis 
rengtas šeštadienio vakate,,inan pavyko daug skaitytoju 
davė pelno virš $50. įgauti. įdubai ačiū p. Antanui,

Man. labai patinka IVestvil- 
les sąjungietės; visos linksr 

mios, be jokios puikybės, vi
sos malonios.

Moterų sąjungiečių tarpe y- 
ra ir jauna panelė — rast. J. 
Karpiutė, kuri daug veikia. 
Ji yra gera lošėja, gera vado
vė.

Ponai Karpiai yra vieni žy
miausių Westvillėj biznierių, 
labai vaišingi žmonės. Ponia 
Karpienė yra viena pirmųjų 
70 kuopos narių.

Mane, kaipo sąjungietę, ir 
visus chicagiečius svečius, pp

Ačiū ir pp. Mazeliauskiams, 
kurie mane keletą dienų laikė 
ir pavedžiojo po kaimynus. 
Ponia O. Mazeliauskienė yra 
narė M. S. 70 kuopos. Begalo 
vaišingi žmonės.

Kontestantė.

, Remkite tuos biznierius i: 
profesionalus, kurie garsi
nasi dienraštyje “Drauge

6924 So. Fairfield Avė. 
Chicago, III. 

turi 139/152 balsus.

J. MOTEKAITTS

1305 So. 51 Avenue, 
Cicero, III. 

turi 37,206 balsus.

Knyga ypatingai indomi bus ■ 
vykstantiems į Lietuvą, o 
taipgi gera yra ir visiems ki- ! 
tiems/

PROBAK-
gini įvertinta.

Lietuvos Konsulatas, 
Room 1904 
201 N. Wells Street, 
Chicago, III..

BUDAS PABAIGTI KŪDI
KIO NEGALAVIMUS.

“Kaipir visos jaunos motinos aš 
rūpinaus kaip tik kūdikis pravirk
davo”. sako moteris iš Syracuse, N. 
Y. "Keletą kartų, kuomet jis ne
galavo arba jo vidurėllai sukietėdavo 
aš duodavau ricines, bet jis jos nt- 
užiaikydavo. Musų daktaras pasakė 

, apie Fiecherto Castorlą, ne/ ji ne
gimtai lietuvių Šiemet vyks kenksminga ir vaikai mėgsta ją Po 

to -naro rūpesčiai pasibaigė ’. Cas- 
loria nuo'.atat džiugina motinas, ne? 
ji pagydo vaikų s’ogas, dieglius, už
kietėjimų ir tt. Dėlto ji taip popu-

dalykll, įgys naujų įspūdžių, j ’eriška ir neišpasakytai daug par- 
_ . ’ . . i duodama. Kaip visi geri daiktai ji
las viskas yra labai mdomuĮmituoju—'a, bet tkra castoria -— 

grynai aagmeninė — visada j -a su 
parašu Fleckeiia.

KELIONĖ PO EUROPĄ.

aplankyti Lietuvą. Keliautojai 
visu keliu pamatys nematytų

i ir malonu.

teikia
barberišką

skutimosi
patogumą

namie

(PROBAK 61 ADE)

ROBAK

ST. STANULIS

6651 So. Talman Avenue, 
Chicago, III. 

turi 139,013 balsus.

K. KUČINSKAS

278 Pringle Street 
Kingston, Pa. 

turi 10,901 balsus.

4

Nepamirškite, Kad “Draugo”
Radio Dainininkų, L. Vy
čiu Dainos Choro ir “Drau- 
go” Kontestininkų Gražus

I/-.:,/,*' '

Koncertas ir Šokiai Įvyks

Sekmadienyje,

Balandžio 26 d. 1931
(5 ve L 30 piet)

LIETUVIŲ AUDITORIUM.

3133 So. Halsted Street

STATOMA GARSI SASNAUSKO

KANTATA BROLIAI’

TUB He Coulcht’ Be Zxpech ( to E; Dog EiscuiK

r

ABIEM PIJSftM 
• ASTRUS

Geriausias skustuvas 
arba grąžiname

pinigus
Jei ant vietos pegau- 

ni, kreipkis į mus 
50c. už 5 — Ji už 10

Sempells — ioc.

PROBAK CORPORATION<!•
*wt»t>rnp Ss*s«y ««<«* C*.. Ine.

C4»in»TAV!MUt NIWYO*K

From Youth lo Age
Moteries gyvenime yra trys 

išbandymo laikai: kuomet 
mergaitė bręsta j merginą, 
pirmas gimdymus ir vidur- 
anižis. TadaJ.ydia E. t’ink- 
namls Vegetabl" Compound 
gelbsti atgimti sveikatą ir 
gailimą s

I.YDIA E. PINKHAM’S 
VEGETABLE COMPOUND
I.YDIA t. PINKHAM MED. EO„LY\N. MASS

E
whcn aoothing iena la uaedl
Rigbt from the first touch, antiseptic, 
healing Žemo takes the itehing 
misery out of moeųuito bites, rashes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
runburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade when safe, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eases razor-smart. Always 
have Žemo nearby vherever you go. 
Any drugjist. 36c, 60c, $1.00.

10PIECE GDS ViETIC 
SĖT |1.97

Tbls f.<t n Fanu •••- Vlvnnl apd In- 
cludPR fane pow-.. •, $1.00; P.oug^, 75c, 
Tlssue C*eam >1.60, Depllatory 11.00, 
Faclal Astrlngent SI.73. Bath Salt 1.00, 
Tcilet Water >1.25. Perfume S2.7B, Brll- 
llantlne 75c, Skin Whltener 7&r. Totai 
Valuo J12.00. Spėriai prlco, $1-97 for all 
ten pienes to introduce thla line.

Vardas .......... • • • •
Adresaa .........................
Siunčiame per paštą COP

Pinigai grąžinami. Jei 
nepatenkinta*.

Bea Van 56O-5th Avenue, New York

<7 ŪIOIO'T SĖT DOG

UltC-GlTS - V GOT

THE'/RE JUST GOOD
AM EOTH HMOK AM’ 

CM) EAT THEM
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THE CRUęiAL SKRIES and with a liappy elieer tliey
---------— jresolved to win the finai ganie

(Pabaiga) !of tlie series.
A wild elieer went up from j A.t lašt, Saturday, the great 
the Vytautas rooters, būt įt night for which tlie sport faus 
was sliort lived for o n the *iat^ w&ited so eagerly lor, ar- 
next jump, Dainty, got the jrived- The large community 
bąli dribbled it the whole gynmasium was crowded e- 
length of the floor and SUC- verywliere even to the rafters. 
cessfully scored, tying lio- A- great hub bub of voices 
nors. And so throughout the could be heard every wliere. 
whole ganie it was nip and- Every w here encitment, every 
tuck, neitlier teain scoriųg ’w*iere eagerness argunint, vva 
more tlian. tvvo points aboveį^ers’ ant^ even Severai fist 
the other. At the end of the ]fiShte- The air wąs tense with 
first half tlie score was 15 _ |expectancy. And tlian -after 
13 in favor of tlie Vytautas |the formal preliminaries, the 

ireferee blew his vvliistle cen-team.

During tlie second half, a- 
gain tlie šame liard fight, nei- 
tlier team giving in. First one 
than the otlier vvould score. 
And so to tlie end of tlie ga- 
me. Botb teams in. this half 
scpred nineteen points eaeh.

tered the bąli and the ganie 
was on. t i

Imiuediately it was per- 
ceived tliat sonietliing was 
wrong with the Vytautas 
boys. They just couldn’t get 
started. In the first ten minu
tes of the ganie they had ma-

But when the wliistle ended lJe two points to heir op_ 
the ganie the Vytautas team !pOnellts twelve. Klimas, the 
had won the ganie by the captajn> realized tliat sonie-
narrovv margin of tvvo points 
the score beįng 34 — 32.

After the game tlie Black 
Bear Demons complained tliat 
tliev vveie not familiar vvitli 
the floor. They boasted tliat 
they would sliovv up the Vy
tautas bunch at the second 
game and tliat they vvould cop 
the third game.

And so the second game 
really vvas won by the Black 
Bears by a margin of four 
points, and it seemed that 
tlieir boast might prove true. 
Būt tlieir vietory, hovvever, 
vvas due entirely to tlieir dis- 
honest playing. They bar dis- 
covered in the first game 
that the Vytautas five vvere 
good at long passes and far 
shots būt were vveak in foul 
shots, because, despite the 
fact that ten fouls had been 
called on the Black Demons, 
the Vytautas five were able 
only to net tvvo points from 
foul shots to tlieir score. Per- 
ceivihg this, the Demons im- 
mediately based their tactics 
on fouling as much as possi- 
ble, knovving that the referee 
vvould see only about half of 
their fouls. So Dainty sėt to 
work pushing and slugging 
throughout the game. Tlie De
mons had figured correcfly. 
Nelson, the referee, although 
he called plenty of fouls, ne- 
vertheless, he missed about 
half of them, and so the De
mons won the second game 
tying the series.

Before the finai game of 
the series the Vytautas five 
vvere somevvhat gloomy and 
discouragd. They resented 
that dishonest tactics had 
won the second game for the 
Demons. Klimas, their cap- 
tain, seeing hovv discouraged 
his man vvere, tried to elieer 
tliem up by telling tliem that 
at/tlie finai game there vvould 
be vvo referees. At this an- 
nouncement the attitude of 
the boys suddeuly clianged

thing had to be done. So he 
signalled tlie referee for tinie 
out and called bis team to- 
gether. Pointing out tlie dif-

ROCKNE’S successor

With the resumption of 
spring football praetice at 
Notre Daine university, Rev. 
Fatlier Charles L. O’Donnell, 
president of Notre Dame, an- 
nounced tliat Heartley ‘Hunk’ 
Anderson, star lineman un- 

der Roekne, would serve as 
senior coaeh for next season, 
with Jaek Chevigmy, one of 
Roekne’s backfield aces a 
few years ago, ąs * junior 
coaeh.

tlien. dropped tlirough, just 
as tlie vdiistle blew endiųg the 
game. LVild pandamoųium 
broke tlirough, tlie crovvs wild 
vvitli joy and excitement, ma
ny leaped to the center of the 
court and cherred the vieto- 
rious players. Klimas, vvas 
carried off tlie court on the
slioulders of his team matės...

✓ 1 . 4 '

The follovving Sunday, the 
city atliletic commission ar-

ference ii. the score h«j told ranged a banqU(,t £or th(j 
4Ii4-Vi o 4- 4linxr •mncs4 winthem that they mušt I win, 
they could win if they only 
wanted to. This pep talk see- 
med to give more spirit to 
the team, for imiuediately 
they hegan to .play super bas- 
ketball. Almost at once, Sliim- 
kus, who played forward with 
Rimkus successfufly intercep- 
ted the bąli and scored a 
goal. Bartkus, tvlio guarded 
with Klimas, after a few pa
sses put tlie bąli tlirough for 
another two points. Būt tlien 
the first lialf ended the score 
being 12 to 6.

The second half was far 
different from the first. Likę 
a whirlwind the Vytautas
boys started tlie attack. Gain- 
ing tlie bąli tliey iminediately 
sėt to work garnishing goals 
after successful difficult pas
ses, tlius steadily gaining on 
tlie Black Demons. Their op- 
ponents seeing that they were 
being outplayed began to 
“freeze” tlie bąli in order to 
keep their sliglit lead and 
\vin. tlie game. Tlie fans were 
frantic, excitenient everywhe- 
re, it \vas only a few minutes 
to the end. The was elose a į 
difference of only two points 
in favor of the Demons. Sud- 
denly, Klimas likę a flasli 
svvept in intercepted a pass ge 
tting the bąli. Būt be was 
llie whole lengtli of tlie floor 
away from bis own goal. lfe 
started to dribble the bąli 
down tlie floor būt tlie De
mons were alert, he couldiPt 
get tlirough. The tinie keeper 
was alreadv slowly . raising 
his hand Klimas seeing faked 
a puss, drew a long breath, 
and made a long sliol clear' 
aeross tlie floor. The bąli ar- i 
ched tlirough the air straight 
for the basket, hit tlie rim, Į 
were it spun a fe'v timee and Į

Champion team members. Ali 
were tlicre in their Sunday 
best and liappy f aces. Their 
commended tliem liighly for 
tlieir work and amid festivi- 
ties tlie solid gold hasketball 
tokens were presented to 
eacli meniber of tlie team. The 
team also received a large 
silver loving eup in token of 
tlieir vietorious season.

Tliese upriglit Litliuaniaii 
lads later entered other sports 
and competed in many tour- 
naments. Everywhere they 
distinųuished tliemselves for 
their good clean sportsman- 
ship‘

Francis Skrodenis.

Naudokite išlaukiniai nuc
Skaudamų Muskulų 
Peršalimų 
Skausmų Krutinėję 
Sustingusio Sprando 
Pečių Skaudėjimo 
Išsinarinimų ir 

Išsi tempimų 
Neuralgijos

kl’ gaunate tik- 
l r3Jl! INKARO vaiabažcnklis ant 

pakelio pagelbės junis 4psispugQti. 
Knygutė, kurioje paduodama pilni

Sot i52?Uizxnaudoi'mui pain-ex- PBLLBRIO daugely atsitikimų, pri
dedama prie kiekvienos bokutės.

Paraiduoda viao'c vaiatinlae 
' . P° *5c- k 70c. bonk*.
Arba galima uijis»lc,ti staliai ii

F.Ąd. RICHTER V CP.t 
aianv ans ,outh rimt S"f».

brookuvn, m.v
Kl LLS PAI N t

C
T 1 T A T T7 ligoninės labui. Per du metu,* * **• J •£!> vadovaujant p. O. Biežienei,

------------------ surengta daug vakarų ir daug
I įvyksta — tik kartų į metus, pelno padalyta.KONCERTAS.

North Side. — Parapijos 
choras kiekvieni metai apie 
gegužės mėnesį suruošia kon
certų. Taigi ir šįmet geg. 3 
d., para p. svet. ruošia didelį 
koncertų, ir vaidinimų. Prak
tikus daro tris kart į savai
tę: pirmadieniais būna prak
tikos vįen vyrų a antrad. — 
vien mergaičių,
viso. choro bendrai. Taigi visi 
chorįstai-tės nepamirškite lan 
kytis į praktikas, kad tinka
mai prisiruošus prie savo me
tinio koncerto, į kurį, kaip 
girdisi, žada atvykti daug 
svečių ir iš kitų kolonijų. Tai 
turime gerai pasirodyt.

Jie reikalauja daug darbo ir j, 
pasišventimo.

Aš tai jau busiu. Būkit ir i
jus. Dainorėlis.

GRAŽI PUOTA.

Town of Lake. — Pereitų 
sekmadienį Krenčiaus salėj 

suruošta kum A. Lankui pa- 
o ketvirtad. I gerbti puota. Žmonių buvo sau 

sįkimšai. Vėliau atėję turėjo 
nuo trepu grįžti namo. Puotoj 
dalyvavo daug svečių ir iš 
kitų kolonijų. Kun. Linkui į- 
teikta dovanų.

GĖLIMAI
ir skausmai 

lengvai 
pašalinami

n, ' „ t , t • • • Bayer Aspirin. pašalins jūsų kentė-
XOWn ot Lake lietuviams jįniu* be jokio pakenkimo ir i trum-

1 būtinai reikia salės, ir ne bi- ru luito, n urykn tabletėj su bis- 
1 ’ kūčių vandenio. Skausmas išnyks!

rengti, 1 Tai yra taip lengva atsikratyti 
danties skaudėjimo; galvos skaudė- 

! jirno nuo kokios nors priešasties. 
i Muskulų gėlimai. paeinantys nuo 
' ieumatiznio, lumbago; dalei šalčių ar 
j persidirbimo, lengvai nuveikiami, 
j Tie neišaiškinami moterų skausmai 
tuojaus būna suraminami.

Modemiškas būdas pašalinti skaus
mą. yra su Bayer Aspirin. Jo veiki
mą daktarai užgiria. Jie žino. kad 

, | Tikras Aspirin yra saugus — negu- 
Kryžiaus ligoninės rėmėjai I Ii padaryti žalos. Jis neveikia šir-
_ • - .i • • „ , 'dies. Dėžutė ir tabletės visuometnuneš savo dviejų metų su- t.lr, Bayer Kryžių.
kaktuves Šv. Mišioms, dešini- ,n's visuomet rasite Bayer A.=pl- 

' ... _ ' rin kiekvienoje aptiekoje ir jeigu
paremkite chorų, kuris visuo- tų valandų, Gimimo Panelės jus perskaitysite ištirtus nurodymus 

i .. -ii . |x v i v v ,■> ir jų .prisilaikysite, us visuomet suse parapijos^ reikaluose patar- j Švenčiausios bažnyčioje. Po siiauksite ,,Ugeibos. Jus išvengsite
!nauja. O choras irgi turi iš-' to bus pietus. Mišias laikys daug kentėjimo, jeigu jus tik at»i- 
į J ..... 1 .v, ‘ .minsite apie Bayer Aspirin tabletes.
i laidų, nes reikia pirkti gai-jkun. 1L Vaičiūnas, Šv. ........................ _ __  ___
dos ir kitokie chorui reikalin-1 no parapijos, Cicero, 111., kle-

i le kokios, vakarams
Be to, veikalo praktikos j kurioj nebūtų dušna. 

taipgi daromos. Kas atsilan
kys, bus pilnai vaidinimu pa
tenkintas.

Tikietai, atsižvelgiant į da
bartinius laikus, labai pigūs.
Iš anksto perkant tik 35c., o 
prie durų bus 50c. Todėl, įsi
gykite tikietus iš anksto ir

gi dalykai.
Tadgi 3 d. geg. lai nelieka 

nei vieps nepamatęs gražaus 
choro koncerto ir lošimo. To
kie parepgįmai ne visuomet

snnnmnnniiii^^

Rap.

LIGONINĖS RĖMĖJŲ SU
KAKTUVĖS.

Trečiadieny, bal. 20 d. Šv.

honas.
Į šias sukaktuves ž:.da su

sirinkti daug ligoninės rėmė
jų. Šv. Kryžiaus ligoninės 
rėmėjai yra daug pasidarbavę RADIO

Dabar rėmėjai su nauja 
pirmininke p. B. Lauraitienė 
rengiasi prie kito didelio va
jaus. lėlius.

PILNAS EGZAMINAS 
15.00 TINTAI 10.00

SPECIALISTAS
Taigi nanueinainklt, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas koki nepa
tyrių. Tikras speclaUetas, ąrba pro- 
fesąrius. neklaus jūsų kas juipe ken
kia, ar knr skauda, bet pasakys pats, 
no pilnu išegsamlnavltno. Jus su
taupysit laiką ir pinigus, paugelia 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo. surėdymui Imngaus kenks
mingumų.

Mano R&dlo — Scopo — Kaggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsij. 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy- 
vumas sugryš ujns taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo. kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užsisenėjusią, Jsl- 
kerėjusią. ekrpnišką ligą, kur] ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėUokit neatėję pas 
mane.

PR. J. B. ZAREMBA
specialistas 

Inėjimas Rumąs 19H

30 W. JACKROM 8LVD. '
Arti State Gatvės 

Ofieo Vąlandor* Nuo lp ryto iki
I po piet. Vatomis nuu > iki 7 
Vedėliomis nuu 10 rytu iki l Z

po pieš f

AUVGKATAI

JOHN B. BOROEN
(John Bagdsiunaa Ęorden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117 
Telepbone Itandolph <727

į 2151 W. 22 St. € iki 9 vak.
Telepbon© Rooaevelt 9090 

Name: 8 iki 9 ryte Tel. R«pub. 9<09

Greičiausi
PASAULY LAIVAI

BREMEN
EUROPA

Kaip Philoo, General Mo
tors, Brun«wįck, Vįctor, 
RCA Radiolas, Sparton, 
Stromherg Carison, Atwa- 
tef Kent ir kitų.

Refrigeratoriai, < skalbi

PAUL M, ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vldurmiestyje 
Room 2414

ONE NORTH LA SALLp BLPO. 
ONE NORTH LA 8ALLE 3T. <

(Cor. La Salio and Madląon Sta.) 
Ofiso TeL STATE 2704; 4412

mui masinos.

MĄŽJAU NEGU 5 MISIJOS ANT VANDENIO 
Per Cherbourg — 6 dienos per Brenien 

Tl|t f DIENOS I LIETUVA 
K|)(*ciąlis tyiikis Iš Brcynerliaven 

Arba keliaukite
ekspresiniu laivu

Taipgi nuolątiniai kas savaitė išplaukimai

K
ąerąi žinomais Lloyd Kabinlniais Laivais 
Herlin-Stuitgart-Gen. von Steubcn-Dresdcn 

Informacijų klauskite pas bi’.e vietinį 
agentą arba

COLUMBUS

Parlor setaį. Jus rasite 
Budrįko krautuvėj už pri
einamų kainų.

NORTH
G f P M ū N

LLOYD 130 W. Randolph Street, Ghjeago

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

WAITCHES RROLiy RASTINU
63 E. 107 St. Kampas Miehigan Avenue

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

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

$5,080.00 Už $10.00
VYRAMS IR MOTERIMS NUO 18 LIGI 59 METŲ 

Apsidrauskit Nuo Automobilių Nelaimės
Mes Apdratidžiame — Insurinanu* į vienų iš didžiausių 
Insurance Kompanijų nuo automobilių accidentų. 
Ištikus nelaimę* priežasties automobiliaus kaip tai 
važiuojant savo, ar svetimu, ar puhlie automobiliu, ar 
einant gatvėje užgautų, ar expluoduotų bįle koks autų- 
inobilius, tuomet ši a pd ra ūda moka $25.00 į savaitę pa
šalpos per šešius mėftesius. Jei sužeistasis asmuo būtų 
ligonhutyje ar namie turėtų nursę, tada moka $40.00 
į savaitę. O mirus išmoka $9000.00
Mokesčiai tik $10.00 už vįsus metus.
Norintieji |4očian sužinoti kreipkitės;

VINCAS RUKSTALIS
6942 South Maplewood Avė. Chicago, III.

TELEFONAS HEMLOCK 5219.

j Į,-1 T -į - Jįir . a, , \ >
L*.. ..

...

Nauja radio, screen grid, 

7 tūbų gražus kabinetas

“ž $39.00

I
L

LIETI VIV RADIO VAU.

NEDĖLIOMIS
Nuo 1 iki 2 vai. po pietų 

stotis WCFL, 970 klloc.

KEIVER6AIS
Nuo 7 iki 8 vai. vakare- 
stotis WHFC, l'42O kiloc.

JOS. F, BUDRIU,
Ine.

3417-21 S. HALSTED ST.

Chicugo, UI.

Tel. Boulevard 4705

d

J. P, WAITCHES
Lietuvos Advokatas

-.. - jis1-' t
Iki 3 vai. kortuose — nuo 3 iki 9

Subatomis nuo 9 iki 9

52 East 107th Street
Kampas Miehigan Avė.

Tel. Pullman &950—namų Pull. 6377 
Miesto ofise pagal sutartį

137 N. Deltom Street
Ketvergiu ofisai uždaryti.

Tclephone Dcarborn 0057

F, W. CHERNAUCK AS
advokatas 

160 North La Šalie Street 
ROOM 1431

Nuo 9:30 iki 5 vą). vak.
Locąl Office: 1900 S. l'NptN AVE.| 

Tel. Rooąevelt 8710 
Vai., nuo 8 iki 9 vai- vak. 

(Išskiriant Seredas)

n, o l i s
advokatas

11 South La Šalie Street 
Room 1701 Tel. Randolph 03311
Valandos nuo 9 ryto iki 5 vai. vak 
3241 S. Halsted St. Tel. Vietory 0562, 

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. ir Subaios vakare

C. V. CHESNUl
LIETUVIS ADVOKATAS
Ofisas 3331 W. 22od Street]

Telcfonaą Canal |55t 
Trečiadieniais |r Penktadieniais

vakarale napate pagal eutartį.
6503 g$. Campbell Avanue

Telefonas Republic 4490

A. A. S L A KIS
ADVOKATAS

Ofisas vldurmiestyje 
Room 1502

CHICAGO TEMPLE BLOG.
77 West Washington St.

Cor. \Vaehington and Clark Sis. 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Park 3895

M_■ —M.
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r VARGŠŲ GLOBA

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
MOTERŲ KLIUBO

DARBUOTĖS.

Jau antri melai, kai žiau
rioji depresija siaučia Ame
rikos padangėje, atnešusi var
gus ir bėdas mažiau pasitu
rinčioms darbininkų šeimoms. 
Tos depresijos pasėkos jau
čiamos taip jKit mūsų išeivi
jos tarpe. Šiandienų jau turi
me ir lietuvių tarpe bedarbių 
ir šiaip vargo paliestų žmonių, 
kurie savo jėgomis nesugeba 
kovoti su gyveninio likimu ir 
reikalauja iš daugiau pasitu
rinčių tėvynainių pagelbos.

Toji bedarbė ir vargai ypa
tingai atjaučiamu per Velykų', 

[šventes, kada ne vienas lietu
mis vargo paliestas prisimena 
tas laimingas Lietuvoj praleis
tas jaunystės dienas. Jam 
prieš akis stoja Lietuvos so
džiaus paveikslas, toji bakūžė, 
kurioj jis gimė, tie gavėnios 

[laikai, kada jis su savo bro
liukais ir sesutėmis ant sienos 
žymėdavo kiek savaičių iki 
Velykų dar beliko. Ir kiek 
džiaugsmo ir malonumo atneš
davo tos visų laukiamos šven- 

I tės.

Tie jaunystės atsiminimai 
ypatingai atjaučiami, kada

Velykos ne tik kų neatneša 
laukiamų atmainų arba atsi- 
gavėjinio, bet atvirkščiai, tas 
šventes bešveneiant ne vieny
je lietuviškoje šeimynoje tru
ko net būtiniausių pragyveni
mui reikmenų.

Chicagos Lietuvių Moterų 
Kliubas, suprasdamas tas lie-J 
tuviškų Velykų tradicijas, J 
šiais metais per to kliubo lab-1
darybės sekcijų, su nenuilsta- tros arpa g-azo sąskaitoms ap-
nia tos sekcijos pirmininke 
p. Pivarunicne priešaky, ne 
vienai vargo paliestai šeimai 
nors laikinai nušluostė kar
čias vargo ašaras ir įnešė j 
vargstančių šeimų tarpų tra
dicinę velykine dvasių ir pa
vasario spindulius-

SUSTINGU
SIAM

KAki.IT!

Tel. Ganai 6764

greita
pagei.ba

Sloan’s

mokėti, kitas gi dejavo lietu- ! 
rįs drabužių arba maisto. Vi- ' 
si didesni reikalavimai sulig ! 
galimybės patenkinti ir nors . 
laikinai pašalintas nelemto ; 
vargo šešėlis. Lai Aukščiau- 

’sias laimina tuos prakilnius 
Č. L. M. K. labdaringus dar-

Dar prieš šventes tos sek-l jjUg įr suteįkia musų prakil- 
cijoS narės ruošė, bėginėjo,, njoni8 moterims dauginus e- 
triusė ir rengė dovanėles ■ nergijos ir tolinus darbuotis 
vargdieniams. Išviso aplanky-1 toje grity> kad padėjus pra. 
ta 24 šeimynos ir suteiktos | gvventį tuos nelemtus laikus.
kiekvienai šeimai dovanos. | 
Ne vienas vargdienis skundėsi 
kad jis neturįs pinigų elek-

Br. Kalvadtienė.

GLOBĖJO ŠVENTĖ.

DAKTARAI:

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Gydo stalgias Ir chroniškus
vyrų. moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS

ligas

Ligonis* priima kasdieną nuo 
pietų Iki S vai. vakaro. 

Nedėliomis Ir seredomls tik 
llkalno susitarus

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

CHICAGO

Tel. Dearborn 1883

DR. RENJ. W. MACH,
DENTISTAS

Suite 1920 The Pittsfield Bldg.
55 E. WASHINGTON ST.

Telefonus Grovehlll 3262

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

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

Seredomls nuo 9 — 12 vai. ryto 
NedSliomls pagal sutarti.

Ofiso TeL Vlctory 6893 
Rezidencijos Tel. Drezel 9191

DR. A. A, ROTH
Rusas Gydytojus Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street 

VALANDOS: 1—3 po plet, 7-8 vak. 

Nedėliomis ir šventadieniais 10-13

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 1V.63 Street
Kertė So. West*rn Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt SL 

Tel. Canal 2330
Valandos 2-4 po pietų ir 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal susitarimą

Tel. Lafayette 6791

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

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

Tel. Prospect 1157

DR. JOHN N. THORPE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
1637 ĮVEST 51 STREET

Vai.: 3-4; 7-8 vai. vak. Ned. 11-12 d.

KASTANTINAS BENESEVICH

mirė Bal. 18 d., 3:00 vai. ryte, 1931 m., sulaukęs pusę 
amžiaus. Kilęs iš Vertelių Kaimo, Luokės Parap., Šiau 
lių Apskr. Amerikoj išgyveno 26 metus.

Paliko dideliame nubudime motinų Konstancijų, 
Benesevičienę, seserį Stelių .Jagminienę, 1 dukterį 0- 
nų Sturbienę, 3 sūnūs Pranciškų, Petrų ir Jonų, pus
brolius Kastantinų, Antanų ir Ignacų Pikielius, pus
sesere Amedijų Mitclielienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi pas seserį 4511 S. Spaul- 
ding avė. Tel. Lafay. 1290. Laidotuvės įvyks Seredoj 
Bal. 23 d., 8:00 vai. ryte iš namų į Dievo Apv. par. 
bažnyčių, kurioje atsibus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielų, o iš ten bus nulydėtas į Šų. Kazimiero 
kapines.

Visi a. a. Kostantino Beneševicli gimines, draugai 
ir pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimų.

Nubudę liekame,
Motina, Dukteris, Sunai, Sesuo, Pusbroliai, Puseseres
Laidotuvėse pataranuja grab. Skudas, Koosevelt 7532

+
A | A

' A RŠU Lt PAVILIONIENĖ
(Po tėvais Dragūnaitė)

Mirė balandžio 19 d., 12:10 
vai. ryte, 1931 m., sulaukus 37 
metų amžiaus, gimus Gojaus 
kaime Anykščių vals., Utenos 
hpskr. Paliko dideliame nuliū
dime vyrą Mykolą, dukrelę O- 
nutę, sūnų Mykolą, brolį Juo
zapą Dragūną, švogerį Klemen
są Ir brolienę Aleną Pavilio- 
nius, o Lietuvoj du brolius A- 
nicetą ir Antaną ir seserį Mari
joną ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4020 So. 
Rockwell St.

Laidotuvės įvyks seredoj,, ba
landžio 22 d. 8 vai. ryte namų 
j Nekalto Prasidėjimo Pan. 
šv. parapijos bažnyčią, kur bus 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ten bus nulydė
ta j šv. Kazimiero kapines.

Visi gimines, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimą. Nubudę liekame:

Vyras. Valkai, Brolis, 
švogeriai, Brolienė, ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
J. Lulevičlus, Vlctory 1115.

Res. Phone 
Englewood 6641 
\Ventworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. McGRADIE
i GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
'6558 SO. HALSTED STREET

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

VYČIŲ DEBATORIAMS.

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

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

Bridgeport. — Ateinantį 1 
ketvirtadienį balandžio 23 d. 
pripuola šv. Jurgio diena, mu
sų parapijos Globėjo šventė.

Pereitų sekmadienį šv. Jur
gio par. bažnyčioj iš sakyklos 

jtajK) paskelbta, kad parapijos 
Globėjo šventė bus iškilmin
gai paminėta. Iš vakaro bus &! trečiadienį, Brigliton Par 
klausoma išpažintis o ryte mokyklos kambary, įvyks-
pirmutinės šv. Mišios įvyks susirinkimas reikale Vy-
6 vai., o suma ims 9 vai.’, pa-j^V debatų. Taigi visos kuo- 
mokslų pasakys gerb. kun. A. Pos priklausančios prie De

batų Lygos prašomos yra pri-
gi mišparai. Pamokslų prie!s^as^ savo ntstovus ka^ gel
tos progos pasakys žinomas Įlna būtų aptarti tolimesnė de- 
pamokslininkas geri), kun. K.
Bičkauskas’ iš Ind. Harbor,
Ind. "f

Be abejones parapijonai pa-

Linkus. Vakare bus iškilinin-

A A
ANTANINA KRAUZIENĖ

(I’o tėvais Nevurdauskaitė)
Persiskyrė su šiuo pasauliu Balandžio 19 dieną, 1:30 valandą 

po pietų, 1931 m., sulaukus 44 metų amžiaus, gimus Lietuvoje, 
Tauragės Apskr, Kvėdarnos parap., Gvaldų kaime. Aįnerikoj iš
gyveno 30 metų. Priklausė prie draugystės Šv. Petronėlės.

Paliko dideliame nuliūdime vyrą Joną, 2 sūnūs — Edvardą ir 
Aleksandrą, dukterį Elzbietą, žentą Pranciškų ir anūkę Carmeli- 
tą Lauers, 3 seseris — Kazimierą ir švogerį Stanislovą Petrošius, 
Prancišką ir švogerį Vladislovą Maziliauskius, Zofiją ir švogerį 
Teodorą Montvilus, švogerką Oną ir Jurgį Gudlinskius, švogerį 
Kazimierą Krauzą, (f’inclnnali. O.) ir gimines Amerikoj. Lie
tuvoj brolį Juozapą ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 3425 S. Emerald Avė. 
laidotuvės įvyks Trečiadieny, Balandžio 22 di<*ną, 8 vai. iš ryto

iš namų į Šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulin
gos pajnaldos už velionės sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Antaninos K.rauzienės giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai 
paskutinį patarnavimą ir atsisveikinimą. Nubudę liekame,

Vyra*. Simai, Duktė, Žentas, Anūkė, Seserys, 
švogeriai, švogerką ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja grub. A. Masalskis, Tel. Bouievard 4139

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DĖL ŠERMENŲ

f
r&r ši

'ja •

tu;
t

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

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ ORABORIAI

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Fw» Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Ofiso Bouievard 5913
Res. Kenwood 5107

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

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

OFISAI:
4901 - 14 SL 2924 Washington
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 642 Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PI 
Tei. Cicreo 2888

Nedėliomis
Husitam*

Tel. Hemiock 8700

Rez. TeL Prospect 0610

DR.B.ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie 
Rez. 6622 S. Wihpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

batų eiga. Kadangi susirinki
mas turi pasibaigti anksti, 
pradžia bus 7:45; todėl ragi
name nesivėlinti. Jeigu yra

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

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

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

Apart šventadienio ir ketvirtadienio

sirupins skaitlingai atsilanky- daugiau kuopų norinčiu įsto
ti bažnyčion savo parapijos j su savo tymais, taip pat 
Globėjo šventėje. ■•kviečiamos dalyvauti šiame

Rap. susirinkime.

GRABORIAI:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad prljdau- 
sau prie grabų iš
dirby st ės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Vlctory 4088

Plione Bouievard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi- 

| mc išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

O f t s * ■

4603 So. Marshfield Avenue
Tel. Bouievard 9277

S. M. SKUDAS
UETVVI8 GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7832

BUTKUI
CNDKRTAKINO CO.

P B. fiadletr Llo. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREFT
Canal 3161

Komisija.

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

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

Vai. 9-12 lytais; 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vai.: 3-6 po piet. Utarn. ir Subat. 
2-S vak. šventadieniais pagal sutartį

Ofiso Tel. Virginia 0036
Rezidencijos: Van Buren 5858

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
Narnų ofisas 3413 Franklin Blvd 

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

S. D. LACHAVIGH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd Pi., Chicago
SKYRIUS

1439 S. 49 Court, Cicero, Iii.
Tel. Cicero 5927

i
Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

PLATINKIT E ‘ ‘ DRAUGĄ ’ ’ DENTISTAI

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.

Phone Bouievard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Virš Marshall Drug Store 

Arti 47th Street

Z O L PI. J.
GRABORIUS

1650 West 46th St.

IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

Kampan 44th ir Pas liną Sts. 
Tel. Bouievard 5898 - 8418

NulIudlmo valandoje krelpkitėa 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų jtemplmą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimu, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nuimu 
cataractua Atitaisau trumpą regys- 
tę ir tolimą regystp.

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

fapeclale atyda atkreipiama moky- 
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 
po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM- 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
Daugėlų atsilikimų skys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Bouievard 7589

Tai. Canal (221

DR. G. I. BLOŽIS
D-ENTI8TA8

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 iki 9 vakare 

Seredoj pagal sutarti

Bouievard 7589
Rez. Hemiock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

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

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
Chicago, UI.

TeL Tania 1820

DR. G. SERNER
LEETUVIfl AKIŲ SPECIALISTAI

Ofisą* ir Alinių Dirbtoji
756 West 35th St.
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4; nuo 0—8 

Nedėliomis: ūbo 10 iki 12.

DR. S. 8IEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal <222

Rezidencija: 6640 So. Mapievood 
Avenue TeL Republic 7868

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

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

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

Rezidencija <600 So. Artesian Ai e 
Valandos 11 ryto iki 3 po pietų 

9 iki 8:10 vakare

Res Tel. Kldway 6612

DR. R. G. GUPLER
G YD r TO JAS IR CHIRURGAS 

Oakler Aveuue ir 24-tas Street 
Telef. Wllmette 196 arba 

Canal 1711
Valandos: 1 iki 4 p. p. PanedėUals 

ir Ketvergals vakare

Tel. Cicero 1264

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

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

Del susitarimo Tel. Cicero 49

DR. G. L. MADGE
DENTISTAS

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

Del nedarbo kainos sumažintos
Kukai n ės crowng ........................... 86.00
Porceiino fllling ........................... 2.00
Sidabro fllling ............................... 2.00
Pleitoe ............     20.00
Brldgeurork dančiui .................. 6.00

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
ryto nuo 10—12 nuo 2—4 P4Vai

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 10 Iki 12 

Telef. Midway 2880

DR. MAUR1CE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 9299

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

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARIŪN
Gydytojas ir Chirurgas 

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

KAki.IT


DRAUGAS Antradienis, Bal. 21 d., 1931

C H I C A G P. BARBORA LAURAITIE-1 vais Eudeikaitė, Lietuvoj gi-

MUSŲ RADIO PROGRA- I niij.; kuris prasidės lygiai 5 
MAS. vai. po pietų.

------------ Kas yra kantata “Broliai”?
Peoples Co. ir “Draugas”.Tai gražiausias lietuvių tau- 

dur vienų gražų koncertų iš j toje inuzikalis Sasnausko 
WBBM radio stoties surengė, i veikalas, kuris sau lygaus ne- 
Tai praeitų sekmadienį, 2 i turi.
vai. Visiškai gerai dainavo, c< i - • m •Kas v ra Sasnauskas? Tai
dvigubas kvartetas, kuriam '» . . , .. ’ žymiausias lietuvių tautos
vadovauja p. A. Pocius. Pa- / ., ., , . ,•’ \ . kompozitorius, kuriam lygaus
dainavo šešias labai gražias • . . , . ,” musų tautoje dar nėra. 
dainas. Dain. K. Kriaučiūnas i
gražiai dainavo solo. O taip-! ^as tą garsių kantatų iš- 
gi dainavo ir p-ni Ona Juo-1 pi klys? L Vyčių — Dainos 
zaitienė, kurios balsas per ra-[choras. ^as tai Per choras? O 
dio visada gražiai skamba. O didžiausias ir geriausias lietu-J 
Onos — Elenos, “ Bernelių ”, vių choras Amerikoje, kuriami 
(Romano ir Čiapo) duetai ti-1 vadovauja žymus muzikas ir 
kra- radio sensacija pasidarė, kompozitorius A. Pocius. Kas 
‘Prof.” Kampininkas papasa-,laatė “Cukrinį Kareivi” — 
kojo navatnų “navynų”. ‘džiaugėsi, gėrėjosi, tas ir kan- 

Pranešėjas p. J. Bulevičius bitų “Broliai” turi išgirsti, 
apie busimąjį garsų koncertų' (> kas yra niūsų radį0 daį. 
tokį pranešimų padarė: .nininkai? Tai geriausi musų

“Visi malonus klausytojai dainininkai, kurie dainos gra- 
pripažins, kad šiais radio pro- j,jus duefUSj kvartetus ir solo. 
.gramais iš šios galingos ir
brangios stoties mes darome | A kokia lietuvh! Sūriausia
gerą savo mylimai tautai, '""foniJos ™
Bet atsiminkite, gerbiamieji, Beethoveno konservatorijos,
kad tai yra nelengvas darbas, k“ri «P»dy» «ražn> vclkal«- 
kad reikia labai daug lėšą bliP-' lietuvi’ llnud,es mel°- 
pakelti. Mūsų dainininkai |diP> rinkini- T,kra naujenybė, 
irgi sunkiai dirba, kad pa-i Kas >'ra ,as «arsusis Prof' 
siruožus prie dainavimo. Pasi-.KamPininkas’ Tal Pra5mat'

NĖ, NAUJA SV. KRY- 
ŽIAUS LIGONINĖS RĖ
MĖJŲ PIRMININKE.

muši, vienų metų atvežta į 
Dėdės Šamo žemę. Su savo tė
veliais apsigyveno Town of 
Lake. Čia lankė šv.. Kryžiaus 
parapijinę mokyklų. Užaugus 
susituokė su jaunučiu dakta
ru Alfonsu lauraičiu.

Marąuette Park kolonijos 
veikėja.

Dabar ponai Lauraičiai gy
vena Marąuette Park koloni-' 
joj: 6629 S. Albany Avė. Šei
mynos turi sūnų, dvylikos me
tų, kuris sėkmingai mokinas 
jau septintame mokyklos sky 
riuje.

Ponia Lauraitienė yra Mar
ąuette Park kolonijos 
veikėja, priklausanti

_išventosios Teresės draugijos.- 
Jinai taipgi yra narė Chica- 
gos Lietuvių Moterų Kliubo, 
kuris pasižymi labdaringais 
darbais ir kelia lietuvių var
dų svetimtaučių tarpe.

Linkime p. Lauraitienei pa
sisekimo naujose pareigose.

lėlius.

Gasiuno ir kun. J. Mačiulio- 
nio. Pamokslų apie Gerojo Ga
nytojams gailestingumų sakė 
kun. A. Bublys. . ,

X Antrų keturdešimtės die
nų nuo 5 vai. ryto Aušros 
Vartuose kas valandų buvo šv 
Mišios, kurias laikė 

!gai: Mačiųlionis, Andriušis,

PRANEŠIMAI
Bridgeport. — šv. Petronė

lės dr-ja turės extra susirin
kimų šiandie balandžio 21 d. 
7:30 vai. vak. šv. Jurgio par. 

kuni- sa^ j priežasties mirimo 
narės Antaninos Krauzienės.

Bus rengiamos prie vasaros 
■ sporto žaidimų.

0. Ivinskaitė, organizatorė.

tikime, jog Tamstos mūsų ir 
jų pastangas įvertinate.

Savo įvertinimų bus pra

niausiąs juokdarys, iš kurio 
lūpų juokai verčiasi, kaip iš 
kokio gausybės rago. Tų žino-

gn parodyti ateinantį sekina-!te iS kampelio “Ttrauge”
dienį balandžio 26 dieną, Lie-Iir i5 3° Jllok,! Per radl°- š,s 
tuvių Auditorium, 3133 So. barzduotasis senis prof. Kam- 
Halsted Street, kur mūsų ra- P'ninkas papasakos savo la- 
dio dainininkai duos labai bai juokingus nnotikius radio 
gražų koncertų, kurį išpildys ’8tudij°-b Pamatysit ir
rinkUniausios mūsų meno -pa- Įsit’ kiek >>’. tu^° Pir‘
‘jgoįs ------ ~--- ------- *... nm kartu patekęs į radio sto-

Prašome įsitėmvti progra-
O kas per vienas artistas 

DALYVAUS DRAUGO Karuža? Tai garsiausias ir 
L. VYČIŲ CHORO KON- geriausias lietuvis magikas— 

CERTE. 1 šposininkas, kuriam tik ma-
■gikos lazdelė mostelėjus, iš jo 
burnos karveliai skrenda, iš 
kišenių žiurkės lenda ir kito- 
ikie stebėtini dalykai darosi. 
Tokių šposų, kokius jis paro 
dvs, mes tikrai nesame matę. 

i Tai matote, balandžio 26 d. 
susirinkę Į Lietuvių auditori
jų gerėsimės geriausiais lietu 
vių meno kūriniais, išgirsime 

i“Brolius”, dainų, pamatysi
me gražius choristų kostiu
mus, prisijuoksime iš juokda
rių, prisistebėsime šposams, o 

Magikas Karuža, kuris 'galu gale prisišoksime, nes 
“Draugo” ir L. Vyčių —,po programo prasidės šokiai. 
Dainos choro koncerte rodys į kuriuos taipgi visi yra kvie- 
visokius magiškus šposus. Jis
yra geriausias lietuvis magi
kas pasauly. Kaip per radio

Pereitų penktadienį Šv. 
Kryžiaus ligoninės rėmėjų mo 
terų skyrius susirinko tos pat 
ligoninės salėje aptarti nau
jų dalykų ir išrinkti skyriui 
pirmininkę, nes jau du metu 
suėjo, kai pirmininkavo p. O. 
Biežienė. Ir tame sus-me p. 
Lauraitis vienbalsiai tapo iš
rinkta pirm. Visos narės gra
žiai dėkojo p. Biežienei ir ap- 
losdismentais sveikino naujų 
pirmininkę. Be p. Lauraitie- 
nės valdvbon įėjo: p-lė H. 
Miniat, pirm. pagelb.; p. V. 
Tonczvnski, raštininkė; p. S. 
Waitchis, fin. rast.; ir p. A. 
Pilypas, ižd.

P. B. Lauraitienės asmenv-

į Bublys, Sitavičia, Draugelis j Visos narės prašomos susirink 
I ir Savickas. (ti aptarti velionės laidojimų,

X Šiandien keturdešimtės | kuris įvyks trečiadieny bal. 
atlaidai vakare 7:30 vai. 'iš-122 d. Dr-jos rašt.
kilmingai baigiami mišparais, I • ------------
pamokslu ir procesija, kurio- j Brighton Park. — Moterų 
je dalyvaus iš Marian Hills įSųjungos 20 kuopos jauname- 
college triubų orkestrą. įčių mergaičių skyrius laikys

X Adelės Katkienės- liga savo P‘rm4 susirinkimų šį 
žymi i Jų gydo įvairūs nie-jvabarų 7:30 valandų, O. Ivins-
prie|dikai, bet karštis neatstoja. įkaitės namuose numeriu: 4429 

jSo. Fairfield Avė., 3 aukštas.
i

Jeigu naujų narių norėtų 
į Įstoti į jaunamečių skyrių, ga-

R. ANDRELIUNAS
(Marųuetre Jeweiry & 

Radio)
Užlaikau visokiu 

auksinių Ir sida- 
brlnlų daiktų, vė
liausios mados ra
dio. planų rolių, 
rekordų Ir t t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos Instru
mentus.

2650 West 63rd St. Ohicago
Telefonas HEMLOCK 8380

WEST SIDE ŽINIOS.

IŠVAŽIAVO V AKACIJŲ

Jonas Baltutis, žinomas biz
nierius žibalo ir aliejaus olse
lio savininkas, 1543 W. 46 st., ■. i
balandžio 19 d. sykiu su sunu j
Aleksu ir Justu Čiliausku iš- :A 
važiavo į Westville aplankyti 
gerb. kun. Bartkų ir šiaip 
jau pas vietinius pažįstamus 

1 pasisvečiuoti. Tai pirmos šio 
sezono jų vakacijos.

Ii atsilankyti į susirinkimų. .

PRANEŠIMAS
B & M

J. BERŽINSKIS Ir
A. N. MASIILIS

C A F E
. 5200 SO. WESTERN AVĖ.

Tel. Republic 4544

4614 SO.

kWm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųftles 
Ir patarnavimo, Sau
kit

GREGN VALLEY 
• PRODUCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių. 
PAULINA STREET

Tel. Boulevard 1389

X Šiandien Aušros Vartuo
se keturdešimtės iškilmėje 
dalyvaus Bernaičių Kolegijos 
benas iš Marian Hills. Vaka
re per procesijų, giedant “Lin-!
ksma diena nušvito jau”, pa- bus^ Mat -’is turi Archer &

BIZNIS PADIDĖJO.

Jonas Spitlis dabar labai

pnnkščiui, bus ta pat giesme 
grojama.

X Aušros Vartuose sekma

California Service & Filling 
stotį, 4050 Archer avė. Pa
vasariui atėjus ir judėjimui

NAMINIAI RAKANDAI 
PARDAVIMUI

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

3040 West 62 Gat.

dienyje ■ iškilmingų keturde- į Padidėjus ir p-no Spitlio biz- 
šinitės sumų laikė kun. Dr. K. n’s padidėjo. Iš to pinas Spit-. 
Matulaitis, M. Į. C., asistoje!
kun. Dr. J. Navicko, M. I. C., Į bostomeriams patarnauja 
ir klierikų Pranę Skruodenio,
M. I. C., ir Adomo Juškevi
čiaus, M. I. C. Pamokslų sakė 

je, ligoninės rėmėjai susilaukė į kun. J. Navickas, M. I. C.

Veik dykai, puikus 4 kamb. ra
kandai, kaip nauji. Gražiai iSmar- 
gjntas parloriaus setas vertas 3300 
už $85. Puikus 9x12 Wilton kauras 
$20, Super Heterodyne elektros ra- 

,dio $45. Coxwell kėdė ir ottoman 
tik džiaugiasi ir skubiai *25- PuJki lempa *5- valgomosios 

setas $65, francuziško pieno miegk. 
setas, stalas, vazos ir tt. 1743 E. 
78 St. 1-mas apt. Saginaw 9786.

labai energingos veikėjos, ku
ri žada daug gera ligoninei 
padaryti. Kiek valandų, kiek 
vakarų, kiek parengimų, kiek 
“bunco parių” reikės sureng
ti tos ligoninės naudai. Tai 
dideli darbai.

t
Ponia Lauraitienė, po tė-

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALIŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099

3 kėdžių barbernė. Gyv. 
riai. 360 No. Cicero Avė.

kamba-

AUTOMOBILIAI

Didysis parapijos choras,
puikiai giedojo , šv. Mišias.!
Procesijoje gražiai papuošti yjes permufuojame pianus, 
pirmųjų komunijų priėmė ber-, i!orniėjus ir kitokius dalykus, 
naičiai ir mergaitės kreipė vi-
są dėmesio. MuslJ Patarna'ri"'as yra grei

X 40 pirmuosius luiSparua tas’ geras ir ”ebran«“s- 
celebravo kun. J. Paškauskaš' Mes pervežame daiktus iš ir 
asistoje kun. J. Svirsko, kun, į kitus miestus.

Plumbfhg & Reating Suppiy — 
olselio Ir smuikm. hardvvare ir ma
liavų biznis. Pigiai. Reik $3,000. 
4344 W. North Avė.

Ruče,rnė Ir grocernė, pigiai, gera 
vieta, pusė jneėti, lengvus i&mokėji- 
mai. 5405 So. Maplevvood avė.

Delicatessen ir bekernė, pilnai j- 
rengta. West Side $43,000 metinis 
pardavimas. $8,500. Lock Box 85 
Congress Park, Iii.

Pigiai senai įsteigtas paukščių Ir 
kiaušinių marketas. 1237 W. 103 st.

čiami. Nepamirškite, kad pro
gramas prasideda lygiai 5 vai. 
kad ir iš kitų miestų galėtu- 

paskelbta “vien tik magiška'mėtė atvažiuoti, pasigerėti ti-
lazdelė pamojus, iš jo burnos krai turiningu programų, ko-

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
KAINA $845.00 F. O. R.

Jei manai pirkti karų. plrmi-iuslai
įteik pas mus ir persitikrink, kad 
•as pins rasite geriausios rųfiies au- 
'unohilius už žemų kainų.

Taipgi turime ' (vairių (vairauslų 
arlotii karų už labai mažų kainų

BRIGHTON MOTOR SALES
INC

Savininkai: Vainoras, J. I^askys 
Telefonas Lafayette 6666
3962 Archer Avenue

{VAIRŪS KON IR AKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktortus 

•italuii (vairiausius namus prieinama
kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.i
Telefonas Hemlock 6526

M YUSZKA 
Plambing & fieating

ivaipo letuvia lietuviam- patai 
■ausin kuogerlauslfc.

4426 So. Western Avė
Tel. Lafayette 8227

D. GRICIUS
VENERA LIS KONTRAKTURIJIfe 
statau iianius kaip muro taip ii

■neužio nuo mažiausio Iki didžiausio 
Kainos prie namiauslos.
2452 WEST 69th STREET

skrenda karveliai, iš kišenių 
lenda žiurkės.” Koncertas,

kio niekada niekur nėra bu
vę ir laiku namo sugrįžti.

kaip žinote, įvyksta, balan-:Taigi, visi iš visur prašomi 
džio 26 d., 5 vai., Lietuvių į Lietuvių Auditorijų balan- 
Auditorium. idžio 26 d.”

2-RA8 FLORAS 
VAIKŲ, MERGINŲ 

IR MOTERŲ
$1.00 iki $1.88

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

VIENA KAINA 
VISIEMS

$3.95
$3.50

$2.95
1646 _ 48 WEST 47 STREET

“Didžiausi Skrybelninkai Chicagoj”

W1LLYS KNIGHT 
WILLYS 6 IR 8

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

White Sox Motor Sales
k. Jankaiti*, J. Ragdonaa, pardavėjai 

8. Rumchaks savininkas
610 WEST 35 STREET

Tel. Yarda 0699

FRĖE WHEELING

STUDEBAKER
Vlenlntėlė Studebaker rietuvių 

įstaiga Chicagoj
Didelis pasirinkimas vartotų karų 

už žemiausias kalnas.

MIDLAND MOTOR SALES
4492 Archer Avė.

Tai .Lafayette 7139 
A. Kasulla ir J. Zabukaa, Sav.

J, H. RIGZKUS
4357 S. MAPLEW00D AVĖ. 

Tel. Lafayette 7545

azat

Geros išdirbystės pilnai už
tikrintos maliavos.

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

Bowling — Rolinė — 6 alleys, 8 
stalai, gera vieta, senas biznis. 1454 
W. Madison.

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

REAL ESTATE

JOHN PAKEL & CO.
Gcneraliai Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367 

Res. Grovehill 1680

Phone Vlrginla 2054

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RTITS
4556 S. ROCKWELL ST.

Anpos Telef. 
Hemlock 2867

Namų Telef, 
Republic 5P88

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIVS
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kalno* prieinamo*
2422 WEST 69th STREET

KAM REIKALINGI 

PINIGAI?

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

JUSTIN MACKIEWICH

2342 South Leavitt Street 
Ganai 1678-1679

Rendon ar pardavimui 20 ak., 
upės, J rytus nuo Benton Harbor, 
kamb. namas. 2 aukAėlų barnė, 4 

ak. Javų, tik $35 per mėn. Kreiptis 
4109 No. Lowell avė. po 6 vai. vak.
Sav. Alke. Tet. Kildare 5074

Reik parduot mod. 6 kamb. ply- į 
tų bung.. lotas 35x125, vertas $9,000. 
dabar už $7.000, $3,000 cash. 351$ 
Gunderson avė.. Berwyn, III.

7048 Eberhardt avė., iftvažiuojam, 
parduodam 8 kamb. plytų naftas, 
mod. #t. >., aliejaus Stld., gar. ma
žai (mokėt. I.lkusi, kaip renda. $8.- 
500. Vinc. 1486.

Pigiai dėl liros 4 kamb. stucco 
namai, pulki vieta Rlverside, lotas 
50x100, gera transp. Kaina $5,250 
Sav. 192 Burlington Rd. Tel. Rlver- 
alde 5641 M.

30 ak. farma 50 mali. nuo M11wnu- 
kee su viskuo, 2 arkliai, 11 galvijų. 
400 vlAUj. 2 namu, gera barnė, šilo 
b- tt. Pigiai.

MADRON, CHRISTENSON 
INGBRETSON CO.

3615 W. National Av. Mtlvvaukee, Wis

80 ak., geras namas Ir barnė, vlž- 
tlnyčla, sodas. Pigiai $1,800, kad už
baigti reikalus. Putnam, 830 Park 
avė. Meadvllle, Pa.

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nusiunčiame pinigus Lietu

von paUtu ( dvi stfvaites, tele
gramų j dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
( Lietuvų.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome Įgaliojimus ir visus 

legaliėkus dokumentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paskolas pirmų ir 
antrų morgiCių.

Apdraudžiame nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų ilgų metų 
patyrimu Ir nuoSirdžiu patųr- 
navlmu.

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
Tel. Yards 4669

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad vesdamas visus reikalus p«"

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

chicaoo '
TEt. BOITL. 0«ll ARBA 0774 
Ylsadoa rataiipyni daug IBaldų

Perkam Mortgefilua Ir Bonus 
Skollnam pinigus ant Namų 
Parduodam, tėmalnom Ir lnftlurt

nam visokį turtų.
Padarom davernastes ir Pirkimo 
bei Pardavimo Notarlallfikua rafitus 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortes 
\TPAKANT1S PATARNAVIMAS 

Yra pamatu musų Pasekmlnguiuo 
MES GVARANTUOJAM SAVr

ATLIKTĄ DARBĄ.

Skolinam Pinigus
Neimant komiso nuo $50 iki $300 
Sis departmentas yra pr> valstijos 

priežiūra

Taipgi paskolos ant pirmų morglėbi

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

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

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

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

Siunčiame pinigus Lietuvon

John J. Zolp
4559 So. Paulina Street

CHICAOO, ILL




