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DAUG RUSU B SIBERUDS DEGA 
Į KINIJĄ

Britanija Pripažino Ispanijos 
Respubliką

Kovojami Prūsijos Socialistai; Japoniečiai Išnau- j 
jo Žūklauja Siberijos Pakraščiais; Ispanija 
Paskyrė Naują Ambasadorių Amerikai

DAUG RUSŲ BĖGA Į 
KINIJĄ

BRITANIJA PRIPAŽINO 
ISPANIJOS RESPUBLIKĄ

BĖGAMŲJŲ ŽINIŲ VAIZDELIAI

1. Atvaizdas iš N. Longworth laidotuvių mieste Cincinnati, 0. 2. Parodoma vieta, 
į kur N. Longworth palaidotas. 3. Naujas Vermont valstybės federalinis senatorius W.

HARBINAS, Mandžiurija, LONDONAS, bal. 22.'—’ r Austin 
haL 23. - Nors Siberijoj p«- Britanija pripažino tomis die- RyT romoje bus ATi. 
slėniai stipriai saugojami, dau nomis įskilusią Ispanijos res- nApVį>A DDrtDArAMnnc 
gelįs rusų valstiečių randa publiką. Pripažinimas paskel-. kOIFCIIA
progos bėgti per sieną i Ki- btas tuomi laiku, kada tūks-' U tUlJA
niją. Bėga vyrai ir moterys, tantinės žmonių minios čia

CHICAGOJE DELKO |IS ILGAI 
GYVENĄS

BUS IŠKLAUSINĖTI VISI 
POLICIJOS VIRŠAIČIAI, • • • • o •• • , i- + i • x *• ROMA, bal. 23. — RytojSiberijoj ir Rusijoj, pasako- sveikino atvykusį iš Paryžiaus v. . .icia ivvks dideles bažnytinesja pabėgėliai, gyvenimas ne- buvusį karalių Alfonsą. . *.v. ' . .. . iškilmes. Bus atidarvta nauja . r< i i • r .pakenčiamas, neatkeliamą ve- lemus Britaniją, jau 15 va- m i • ••_ ta j i- i Look apskrities spccialine

rgija. Tik komisarai ten turi lstybnj pripažino naują res- ° roPa#an os °f “grand jury” paskelbė, kad
visi Chicagos policijos viršai- 

Išk.lmn, tvarka bus tokia: ir leitenantai,
pirmiausia bus pajventinta bu8 iškiausintti apie jų fina-
Kolegijos koplyčia (bažnyčia,. nsinę rckor.
Šias apeigas atliks Šventojo duog(. bus ipaHimi ..
Tėvo atstovas Jo Eminencija . . » . . ’, j. , t, -r, ..... Kol-kas “grand jury” pa-kardmolas Pacelli. Pontifiką

gerą gyvenimą ir naudojasi publiką. Tomis dienomis, kaip 
laisve. . pranešta, tą /padarys ir Ame-

------------------- rikos J. Valstybės.
FRANCIJA NORI PREKY

BOS SUTARTIES

PARYŽIUS, hal. 23. — Pą 
aiški, kad Francija darbuojasi ’

KARŠTA PRŪSIJOS 
SOCIALISTAMS

---- - M F t>'rė’ kad kapitonų tu-
BERLYNAS, bal. 23. — Po . J ri “įvesdinęs” net 48,000 do-

su Britanija padary ti prekv- karo visas laikas Prūsijos va- Chicago ' arkvvskupas nors kapitonų alga j
bos sutartį. Bet francūzų lai- ldžios priešaky vra socialde- * - V ‘ metus yra 4,000 dolerių.1 J J kurs tam tikslui čia atvyko. , ' , . .. , ,‘MlronJ nTt*v” dori

Po šv. Mišių kardinolas Pakraščiai tvirtina, būk Britani- mokratai. • “Grand jury” darbuosis
ja pakvietusi Franciją pasita: , Tautininkų partija juos ko- .. gauti rekordų ir iš aplinkinių
rti prekybos klausimu. voja. Reikalauja socialdemo- . miestų ir miestelių bankų.

Ikišiol Francija nenorėjo kratų valdomą seimą paleisti „ , . -------------------
turėti jokiu prekvbos santv- ir paskelbti naujus rinkimus. . j- • . •" ATVYKO PASISLĖPUSI.. L . .. um” įvyks pirmadieni, antra-
Imj nu Britanija. I Kad tai atsiekti, reikalinga dipni jr tre{iadienį K(,tvirta. ' ORLAIVY

*..t. PraTCSti- V??°tin* ^nTi0S dieni bus atidengtas Pijaus ~ ,
IŠNAU JO EME ŽŪKLAUTI gyventojų balsavimą (refere- VT h-na'tofi orW™aVn_ ’ Lžvakar iš Kansas City at

skrido keleivinis orlaivis j------------ ndumą).
MASKVA, bal. 23. — Ja- , Tautininkai praneša, kad

l>onija nesusitaikė su sovietų tuomi reikalu jie daro pnžan- 
Rusija dėl kilusių nesutikimų gą. 
uždarius japoniečių vedamą ------------------

XI biustas. Kalbės arkivysku
pas Carlo Salotti, Tikėjimo 
Propagandos sekretorius, ir
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“DRAUGO” KONTESTAS BAIGSIS 
BALANDŽIO 25, 1931, 5 V AL. 

VAKARE
Šiuoml pranešame, kad dabartinis “DRAUGO”

Vajus ir Kontestas baigsis šeštadienį, BALANDŽIO 
25, 1931, 5 VAL. VAKARE. Yra svarbu, kad visi 
“Draugo” kontestininkai priduotą visus savo vajaus 
rezultatus pirm tos valandos, kad būtą 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.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

banką Vladivostoke.
Dabar japoniečiai

vėl leidosi savo laivais žūk- ________
lauti Siberijos pakraščiais. HULL, Anglija, bal. 23. — 
Pranešta, kad jie nuo pakra- Reiškiama baimės dėl garlai-

žvejai
NESULAUKIAMAS

LAIVAS

VYSKUPO MORRIS 
JUBILIEJUS

Chicago. Viduj rasta pasislė
pusi Betty Roth, 18 m. Pave
sta policijai, kuri ją paliuo 
savo.

. Mergaitė pasisakė, kad jai 
žadėta darbas Chieagoj. Ka-

ščių laikysis per 3 mylias.

NAUJAS ISPANIJOS 
AMBASADORIUS

LITTLE ROCK, Ark., bal........................... .. .
22. - Gegužės 7 d. iSkilmin- •nC,> 3»naj»smlėpn» orlaivy

~ » z- , . £ai bus minimas vietos vys-vio Oalder of Goole likimo. , T .. ■kupo J. B. Morris 25 metu Jis plaukė iš Hamburgo 1 čia . . . .... .___ vyskupavimo jubiliejus. \
Jubiliejaus ruošimo komite-t , “7 " ,. ..1 Melrose Parke policija uz-

su 18 vyrų įgulos ir dingo. į

B. AVhittleton Waukegane i 

minėjo savo 99 metų gimimo, 
dieną. Senis paaiškino, jog jis 
ilgai gyvenąs dėlto, nes ne-1 
vartojąs svaigiųjų gervmų, 
nerūkąs tabokos ir kasdien * 
miegąs 10 valandų.

dalyvavo Lietuva, Vokietija. > 
i Latvija, Estija ir k. Konfe
rencija svarstė Lenkijos pre
kių tranzito per Lietuvą klau- 
.simą.

I Konferencija nutarė lenkų 
| tranzito prekes leisti su jų 
važtaraščiais, ko ligšiol nebu
vo, nes, nors faktinai lenkų 

I prekės visą laiką ėjo tranzi- 
antradieaį, 81-am'tu’ ** oficiališkai ėjo vokiečių

miestelių ' Cbok apskrity jvy-. ^rma’ 
ko viršaičių rinkimai. Rinki- 1 Lenkų
mai visur buvę ramūs. Tik ir vokiečiai. Konferencijai pri

ĮVYKĘ miesteliuose 
RINKIMAI

Praeitą

MADRIDAS, bal. 23. — Is
panijos respublikos ambasa
doriumi Amerikos J. Valsty
bėms paskirtas Salvador de 
Madariaga, Oxfordo Univer 
sitete ispanų kalbos ir litera
tūros profesorius.

ITALŲ FAŠISTŲ IŠKIL
MES ROMOJE

LENKŲ TRANZITAS PER ! pirkti. Miežių, avižų centn. 
LIETUVĄ j Vilkavišky — 13 Ii t., rugių —
------------ Į 11 lt., bulvių — 4 lt., vikių —

Neseniai Kaune buvo gele- Į18—20 lt. Dėl gilios žiemos 
žinkelių konferencija, kurioj 1 ir su pašaru sunkoka. Apskri

tai, ūpas nekoks. Žmonės ne
patenkinti kažko laukia. “D.”

LAIKĖ ŪKIŠKAS 
PASKAITAS

Dauliūnai, Jūžintų valse. 
Dauliūnų pradžios mokyklos 
bute, buvo žemės ūkio kursai 
ūkininkams. Paskaitas laikė 
sodininkystės ir daržininkys
tės instruktorius ir apskr. ag

. . I ronomas. Ūkininkai lauke dar 
pretenzijas palaikei1 , . .. , , ..! veterinarijos gydytojo. Būtų

, . • T. a. • 11 buvę įdomu ir naudinga pasi-
Nitas miestely buvo pagrota ėmus nutarimų ir Lietuva, su,^^. 
tas buvusis policijos viršaitis. 3U0 sutikus, ateity, kaip ma-‘
-------------------------------------- noma, būsią tokių geležinke-
NESISEKA HONDURASO konferencijų, kuriose Lie- 

SUKILELIAMS tuvai teksią dalyvauti drauge
su Lenkija, Galimas, dalykas,

TEGUCTGALPA, Hondu- techniškų priežasčių de
ras, bal. 23. Hondūras res- ml-1Sų geležinkeliai bus ve- 
publikos revoliuvionieriams rfianli tranzito turė(i

pradeda nesisekti. Ji) būriai, santykhj 8U r^nki.)Os geležiu-

Be to, nebuvo dar galvijiį in
struktoriaus, kuris būtų galė
jęs duoti nurodymų iš gyvu
lininkystės srities. Paskaitų 
ūkininkai įdomiai klausė. Nors' 
buvo labai negražus oras 
pustė ir snigo, bet prisirink
davo pilna mokykla. Tik klan-

nugalėti keliuose susirėmimuo- k(l|jais įo |igSio, taT0 ;engia !J™™ nepatenkinti, kad
se. Nepavyko jiems pulti Co- m'fl ' , 1 , , sodininkystes ir darz. mstru-
rozito ' i ktarius nei iš šio, nei iš to

. ■' Pasiroda'9 žinioras'kart d"-1 pradėjo kalbėti apie tikėjimiĮ
Amerikiečiu moterys su vai- bar leistas lenk,, prekių tran-J. kn„igns. Jnk su sodd „ da.

saueia unroa, vueagoj. .v ^,'ir enkrlns L»7ir ^vv' a““ k”1"’ rŽO

dangi neturėjusi pinigų kelio- k . pakraSčiuš kuriuos k ""p1™™ zla“Ksl"“- kU;|iioti dvasiftius nedera. Rimti
• . .. __ K0 1 Jur°s paKrascius, Kuriuos jęur> Codz.” pazvmi, kad tai nac»imO

, tas paskelbė, jog iškilmėse pa

VIENAS PLĖŠIKAS ŽUVO, 
KITAS SUGAUTAS

tiko du plėšiku, užpuolusiusizadėjo dalyvauti 6 arkivys- . y ,,v.n. . nR , • • , , vieną užeigą. Vienas plėšikųkupai, 25 vyskupai ir keletas „
ROMA, bal. 22. — Italai šimtų kunigų, 

fašistai vakar minėjo savo , Vyskupas Morris mokslus

SULAIKYTI SUKILIMĄ .

PANAMA MIESTAS, Bal. 
23. — Panamos respublikos 
vyriausybė pasiuntė kariuo
menės būrį j Santiago, Vere- 
guas provincijoj, kur ruošia
mas sukilimas.

Darbo Dieną ir Romos 2,684 
metų sukaktuves. Tai buvo 
tautiškoji šventė. Buvo užda
rytos krautuvės, vėliavomis 
nupnoštos gatvės ir namai.

Be to vakar fašistų partijon 
priimta 320,000 bernaičių, ku
riems suėjo 18 metų amžiaus.

RANGOONT, Burma, Indija, 
bal. 25. — Thayetmyo distri- 
kte nukauti 25 sukilėliai.

SPRINGFIELD, Ilk, bal/ REYKJAVIK, Islandija, 
23. — Iškeliamas sumanymas: bal. 23. — Suiro Islandijos
Illinoise uždėti taksas parduo- •kabinetas, kada studentai pa-
damiems cigaretams ir eigara- reikalavo Islandiją pakeisti 
ms. respublika.

ėjo Romoj ir tenai 1892 me
tais įšventintas kunigu.

šoko per tvorelę ir nušliaužt' 
sprandą. Kitas, norėjęs pabČ 
gti, sugautas. Abu čikagiečiu.

pažymi,
saugoja Amerikos J. \ aisty- būsiąs .pirmas plyšys mūre, 
bių kafo laivai. kuris skyrė Lietuvą nuo len-

Amerikos J. Valstybių pa- kų- Tuo žygiu Lietuva norin- 
siuntinybė paskelbė, kad ame- ii Haagos teismą įrodyti, kad 
rikiečiai 'marininkai nebus iš- tokiu savo užsispyrimu nepa
kelti į sausžemį ginti ameri-, dariusi savo kaimynams niio- 
kiečių savastis. -stolių. - •

Bolševikų “Tzvcstija” leidi-
AUKŠTINA CHICAGĄ

ŠOKIKES TURI APLEISTI 
BAGDADĄ

BAGDADAS, bal. 22. — 
Europietėms mergaitėms šoki
kėms uždrausta rodytis vietos 
kabaretuose. Pradėjus gegu
žės 10 d. jos turi apleisti Ba-' 
gdadą. 1

NUŽUDYTAS SMUR
TININKAS

Nežinomi galvažudžiai sa- 
liūne, 7358 So. Peoria gat., 
inušovė smurtininką Ed. Fitz- 
geradd. Kitas gi, Eddie Court- 
ney, pavojingai apdaužytas.

Archer gatvėje, ties Kedzie 
avė., pabėgęs automobiliu va
žiuojąs žmogus suvažinėjo G. 
Costello.

LI8B0NA, bal. 23. — Po
rtugalijos vyriausybė pasiun
tė daugiau karuomenės į Ma-j, Pranešta, rytoj iš atostogų 
deirą malšinti sukilėlius, ku- gryšiąs Chicago majoras Ce- 
rie sėkmingai ginasi. rmak.

BOSTON, Mass., bal. 22. — 
Iš Chicago gryžo majoras Cu- 
rley. Palankiai atsiliepia apie 
Chicago svetingumą ir įdomy
bes Micbigan ežero pakraš
čiais.

mą lenkų prekių tranzito per 
Lietuvą įvertina kaipo lenkų 
diplomatijos didelį laimėjimą.

Tą susitarimą, kuris Lietu
voj paaiškėjo tik šiomis die
nomis, užsienis žinojo seniai, 
tik kažin kodėl jis taip ilgai 
buvo slepiamas viduje. “D.”

žmonės šitaip nesielgia.
; j “M. l.”

RAGINA KOVOTI KO 
MUNIZMĄ

WASHINGTON, bal. 22. — 
Amerikos Revoliucijos Dukte
rų suvažiavime iškeltas ragi
nimas visomis priemonėmis 
kovoti komunizmą, kurs keli
nti metai darbuojasi šioj šaly 
įsitaisyti šiltą lizdą.
, Nurodyta, ką komunizmas 
yra atlikęs Rusijoj. ' Visas 
laikas po karo' tenai gyvuoja
baisybės.

NUŠOVĖ MOTERIŠKĘ ŽMONES NEPATENKINTI

OKLAHOMA CITY, bal. 
23. — Gatvėje plėšikas sulai
kė Mrs. Norman J. Smitb ir 
pareikalavo atiduoti jam sa
vo brangenybes. Moteriškė tei
kė jam į pažandę. Piktadaris 
ją nušovė ir pabėgo.

Vjlkaviškis. Atpigus java
ms tyrlanguma naujakurių ir ū- 
kininkų puolėsi auginti kiau
les bekonams. Grūdus ėmė še 
rti kiaulėms. Kai kas ir sėklai 
nepaliko. Esą pardavęs beko
ną sėklos nusipirksiąs. Bet da
bar pasirodė, kad ir bekonai

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie išdalies de- 
besiuota ir šalta.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 stori. sv. 4.85 
Franci jos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 
Vokietijos 100 mrk

3.90
5.23

13.90
23.82

PLATINKITE “DRAUGĄ” nelabai gerai eina, o sėklą reik Šveicarijos 100 frankų 19.24



Ketvirtadienis, Bal. 23, 1931

“DRAUGAS”
Helna 'kAsOten, Uskyrun sekmaaieolm

PRENUMERATOS KAINA: Metame — »« *0, Pu- 
tU Metų — 13.60, Trims Mėnesiams — *3.00, Vienam 
Mėnnatul 1BC. Europoje -«*• Metams *7.«0, Pusei Me
tų — *«.••, Kopija .aso.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų ne*rų- 
Bna, jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčiama tam 
tikslui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo ll.ee Iki vaL

t; A S?

MAŽINS UŽMOKESNIUS

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai 4ienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“DRAUGAS”
UTHUANIAN DAILY FRIEND

PUbUsked Daily, Baoept Suaday.
<RTBeCRIPTJONS: One Teat — *6.00. Slx 

— **.6*. Thrye Monttas — 3 3 A t. One Month — Tie. 
■trope — Tear -- *7.«P, 81* Monika ■— **.*•
Copr — •■♦*«•

Advkrtlsins ta "DRAUGAS” brtogs best reaults,

AdvertlMnt ratas on appllcstlon.

‘DRAUGAS” 2334 S. OaMey Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
ŠALTINIO” SUKAKTUVĖS.

Įima sakyti, vilti. 1906. IV. 1 d. išėjo “Šalti
nis” krikščionių demokratų savaitraštis, už
kovojęs visuomenės simpatijų savo idėjų ir. 
programos aktualumu ir goru žurnalistrniti 
vedimu. Ras prieš kalų nežinojo “Šaltinio”!
Tai buvo daugiausiai išsiplatinęs laikraštis.
Jisai turėjo per 15,000 metinių prenumera- Plieno gamintojai m. 
torių, o tuomet toks skaičius buvo labai di- j YouHg«town, O., ir kitur pkt- 
delis. - . ! <

Anuo metu “Šaltiniui” teko ir Lietuvos 
ūkį kelti ir vadovauti visuomeniniam tauti
niam darbui ir kelti religinę tautiečių dva-
šių. Kiek tars darbas “Šaltiniui” pavyko, 
tai parodo ir pokarinių krikščionių deiuokra 
tų valstybės kūrinio darbai, kurių pirmuoju 
organu buvo “Šaltinis”.

nuoja sumažinti darbinin
kams užmokesnius. Kaip dide 
lis bus tas sumažinimas, dar 
«ėm žinoma. Tik žinoma, kad 
sumanomas planas bus vyki- 
r.snias.

L^i'obesnių mažinimui pa
duodama keletas priežasčių.

‘Šaltinio” pradžia buvo sunki. Pir-Ganiintojai pareiškiu, kad
mais metais atsirado 8,00f) rublių nuostolių. 
Kai kas manė, kad taip sunkiai pradėtas 
darbas turės žlugti. “Šaltinio” idėjos prie
šai to tik ir laukė.

Iš susipratusių Lietuvos kunigų aukų 
sudarytoji “Šaltiniui” leisti bendrovė nedrį-

kuomet užmokesniai bus su
mažinti, tai atliekamais iš to 
pinigais bus apmokami priim
ti į darbus nauji darbinin
kai.

sukvietęs visų eilę didžiųjų 
pramoninkų ir jiems buvo nu
rodęs, kad jie nemažintų dar- 
bininkams užniokesnių, .tiems 
išakyta, kad geruosius laikus 
galima gražinti tik aukštais 
darbininkams užmokesmais. 
Pramoninkai pasižadėjo laiky
tis tų nurodymų.

Amerikos Darbo Federaci
jos viršininkai visais laikais 
kovoja užniokesnių mažinimą. 
Jie atvirai pareiškia, jog to
kiuose atsitikimuose darbinin
kai ginsią savo teises. Neat
sisakysią kadir streikų.

I

Dėja, plieno dirbtuvių dai
nininkai nebeturi priemonių 

ne- 
Darbo’

Grąžinus lietuvių spaudai laisvę, susi
darė trys didžiausieji kultūros centrai, tu
rėjusieji laimi didelės reikšmės kovoje su 

mūsų biurokratiškuoju režimu ir tautiniu 
' sąmoninsimu, būtent: Vilnius, Kaunas ir 
Seinai. Vilnius ir Kaunas lietuvių tautai jau 
seniai buvo centrai, kurie Lietuvos gyveni
me ir istorijoje suvaidino ir tebevaidina 
pirmaeilį vaidmenį. Seinai istorijos arenon 
išeina tik 1603 m., kai čia įsikuria domi
ninkonai ir pindeda kultūros darbų per baž
nyčių ir aukštesnę mokyklų; Ypač pakilo 
Seinai, kada 1817 m. Augustavo vyskupijos 
sostas buvo perkeltas Seinuosna ir 1826 m. 
čia įkurta kunigų seminarija. Labai charak
teringa, kad nuo lenkmečio (1863 m.) Sei
nų dvasinėje seminarijoje kuone Visi klie
rikai buvo lietuviai. Šios seminarijos auklė
tiniai tautiniame ir kultūriniame darbe dar 
devynioliktame šimtmetyje labai daug nu
veikė, nors reikia apgailėti, kad jų darbo ir 
vargo nei jie patys nei kiti dar ligšiol pla
čiai ir nuodugniai neapibūdino, o jau nema
žas būrys tų veikėjų apleido šį pasaulį ir il
sisi amžinybėje. Taip pat labai maža težino 
mūsų plačioji visuomenė- apie tai, kas ‘Sei
nuose padaryta nuo spaudos leidimo ligi 
didžiojo karo. Tų dešimtmetį mūsų tautos 
istorijoje Seinai papuošė nepamirštinais dar
bais, kurių pikčiausias priešas nepajėgs ftn- 
naikinti.

Didžiausias ir pimmthris dalykas, kuris 
Seinams pridavė tiek orumo ir jų istoriš
kumų labiau į amžino, tad vienintelis tais 
laikais, berods, lietuvių spaustuvės Įsteigi
mas. Šiai lietuvių ištaigai įsikūrus Seinuose 
gyvenimas pradėjo nepaprastai, jei te j p ga-

snių mažinimu pe pil
ant savęs paėmė visas skolas, o vyriausiu J ^įdėKių prie neda’.bo mažini- 
“Šaltinio” vadovu pakvietė kun. Juozą Vai
lokaitį, dabartinį Ūkio Banko valdytoją, o 
vienu iš artimiausių bendradarbių gavo vie
ną žymiausių savo laiku publicistą kun. Juo
zą Grajauskų (Daubarą). Ligi karo askolos

mo.

nizavo. Pastaraisiais laikais 
tarp šių be jokios vienybės 
esančių darbininkų veikia ne 
Federacijos organizatoriai, bet

sutirpo, o Seinuose liko tuomet didžiausia' (lolerį t0
lietuvių spaustuvė

Caddugio.

(Perspausdinta iš ‘ ‘ Ryto ”).

Vilkams, feigranis <įr iic*«ms niekas ik"“- 
ra paruošęs >tokią naivų, kokias žmogus 
pastatė žmogui. Vienas iš tų dviejų žmo
nių tikrai tbrėjo būti piktesnis už žvė 
rį. Bet, Dieve, aš juo nebuvau... aš "bū
čiau davęs garbės žodį iš bet ’kurio kam
bario mušei t i ir tikrai nebūčiau išėjęs.

Pagaliau prižiūrėtojas atrakino Hflti- 
kias, apkaltas 99 kameros duris. Įėjau. 
Nyki elektros šviesin ir sunkus prakaito 
kvapas. Ant vienuolikos dviem eilėm iš
tiektų narų gulėjo 11 žmogystų. Aut me- 
švarių maišų skarmalais apsikloję. Drieš 
mano akis, kaip ant delno buvo visas «kur 
das, kokį tik begalėjau ‘kada vaizduoti. 
Man įėjus keli kalimai nusigandę Vr jnrs- 
t<*bę pašoko. Durys užsitrenkė ir ufcsi-ni

Kita priežastis, anot jų, tai
įvairių darbininkų .perkamų!komUnistai agitatoriai. Šie ki- 
daiktų atpigimas. Jie nuro-l^jp £jfirį j darbininkų skriau
da, )<ad šiandie darbininkas už juos kursto ne streiklw.

SVEIKINAME!!

Gerb. kun. Jurgis Paškauskas, Visų šventų par. kle
bonas ir Kunigų Vienybės, Chicago? Apskrities pirmininkas.

ti, bet sukilti prieš visų gy 
vuojančių tvarkų.

Jei darbininkams' užmokės- į 
niai bus sumažinti, nereikia 

Bet daug svarbesnė u-i annsjneį laukti laikų pagerėjimo.
Minios neturi pakaktinai pi-

[ar kitko nusipirkti. Vadinasi,
Ir taip iš nieko, be sakytų asmenų dar pagyvenimas, nors jie

a. a. kun. dr. A. L’ivinsko ir dabartinio kun. ’ t«i nutyli, 
d r. prof. J. Totoraičio, pirmųjų 4‘Šaltinio”
bendradarbių žygis davė geriausių vaisių.
“Laukaičio, IKaranausko, NarjauAo ir i>iM it ^Kįchirv
vės” spaustuvė Seinuose be *-ftaĮtinto'’ ;pHw]0 # reika;tavi.
karui išleido kelis šimtus knygų ik bnygdBų. nlRi Norf ,^ra

Be to, čia buvo spausdinamas mėnesi- maži, <bdt gamintojai buvo Ki
nis kunigų laikraštis “Vadovas”, savaitraš- kortavę toli didesniu, 
tis'“Spindulys”, gabaus publicisto kun. G ra- Savam laike prezidentas 
jaurfko (Daubaras) redaguojamas “Žiburys”. Koover i Wasliingtoną buvo 
Pats “Šabinis” ture,jo keletą priedų: “Šalti

pirmąsias priežastis, tai plie-
. . ,. „ . . , ,. ‘šiandien mini vardo diena. Šia proga linkime jam svei-nigų, visko gali mažai pirkti, i . v. x 1 ° d

i , • • I katos ir ilgo amžiaus.Perka, kas gyvenimui yra ; °
būtina.

Ir štai pasitaiko puiki pro
ga šalies administracijai iš- 
naujo perspėti tuos didikus, 
kad jie nemažintų darbinin

kams užniokesnių. Nes tas žy-' Jei žmogus netingėtų užsi- 
gis į juos- pačius atsilieps[ rašinėt visa tai, ko nežino ir 
skaudžiai. !ką' nauja pastebi, netrukus iš-

D. C.
įgirstume apie jį sakant, kad 
jis — genijus.

nelis , vaikams, Vainikėlis jaunimui, ip?llSj viską paremdamas dieviškuoju pra- , ta, nors Seinai, deja, lenkų naguose ir lau-
“Šaltinio Artojas” ūkininkams. Vadinasi, du _ religija. Del to “šaltinis” tikrai pasi
nei vienos srities neužmiršo ir visi priedai (arnavo visuomenei 
taip pat buvo gerai specialistų vedami. Šian
dien daug sutinkame žmonių, kurie yra “Šal-- ‘k*lto šaltiniui buvo nelengva gy- į
tinto” it j© priedų auklėtiniai.

O vis dėlto reikia pasakyti, kad Seinuo
se ėję laikraščiai mokėjo sutelkti kūrybines 
pajėgas, pasižymėjo aktualumu, visais klau
simus greit ir tiksliai spręsdavo, visomis mū
sų tautos gyvenimo sritimis rūpinosi. Del to 
jie pelnė visuomenės akyse, užtarnautą gar-
hę' ,

1905 m. revoliucija sukrėtė “nedielimos”

Jei sakote, kad bloga jū
sų mokykla ar organizacija— 
kalti ėsate patys tos mokyk
los ar organizacijos nariai.

kia išvadavimo dienos.
Prasidėjus karui, Seinų spaustuvę kon-

: fiskavo rusai ir išvežė į Rusiją, o pradėtas
.. n • a°i 4 ! toks didelis darbas 1925 m., užėmus vokie- 'vuoti. Be materiališkų fclNM-ių, ,iam teko dar ’ ! _______cianis Seinus, žlugo. Keli “Šaltinio ’ nume

riai išėjo tuomet Vilniuje. 1918 m. lietuviai nw.rb kad ta\o tiesomsdaug sunkumų nugalėti. Q jis drąsiai žengė, 
prieš akis -turėdamas -šviesesnę ateitį. Rusų 
cenzūra turėdavo daug darbo su juo. Bau
dos, uždedamos administracijos organų tik 
populiarino jo vardą ir prietelių bei’ šelpėjų 
skaičių didino. Gyvenime visuomet laimi 
skalbti ir prakilni idėja, kuriai vadpvauja 
idealistai, o ne biurokratiją kuri dažnai es
ti sugedusi ir vieną priemonę teturi — val-

Rusijos valdovų galybę. Iš po tų griūvėsią , . . .
_ . ... . . ... . w. , stvbės autoritetu prisidengus, neva ios saueme dvgti prislėgtų tautų giliausių lūkesčių i
daigai. “Šaltinis”, kurio minime šiandien Č«in4 gi-uant, bausti kalėjimu, pabaudomis 

ar trėmimais. “Šaltinio” atstovaujamos idė
jos laiiuėjo. Ncpri klausoma Lietuva atstaty- į

dvidešimt penkerių metų pasirodymo pasau
ly jubiliejų, gaivino lansvėa ir gerovės t ros-
-y-.i-unuĮM............-.i ■i—įMaaaMBgite

— Sveiki, vyrai, aš busiu naujas jūsų 
draugas — užtūrekomendanau. '

-— Tfu... o aš taip nusigandau, ma
iliau, kad valdininkas kratą darys ar kas 
pabėgo...

— Tai tur būt politinis — nutęsiamai 
atsiliepė iš kitos kertės.

— Gal- pannatysim, bet pasikalbėsim 
ir susipažJn.Mim rytoj, o dtdiar p»siva.iwi<n 
kini ant lubos nakties ii- miegokim. Išė
miau iš kišenės plytelę šokolado ir visus 
nemingančius apdalinan. Jie nustebę* ne-, 
drąsiai mažais gabaliukais laužė ir dėko
jo.

Nuleidau sau narus, patiesiau kaldra, 
padėjau pagtrfvį, niMireugruu, kita IrtfMrą 
užsiklojau ir trumpai pasimeldęs mėginau 
užmigti. Ti^ oias... oras...

Iš ryto |>ricš penkias kakjiine švilpu
kas. Nutęsiamai duslus. Tingiai raovaifda- 
Pii kalimai kebesi «š savo gnaKų. Ugi ]Mi- 
iikrmrtno reikta ajisirengti ir visa sut
varkyti. Jjyg kokias kopėčias keliame auk 
styn narus ir su visa “tpata-hme” spri- 
spaUdmanic ir grandinėmis prieaki-nainc

siguRi, kitaip laukia karceris, ar kito
kia bausmė — kalėjimas ne teta.

Aptvarkius narus tuoj vieną, kurio 
būta naujoko, seniūnas pristatė šluoti ka
merą. Jam “beprakaituojant” kiti darė 
šiurkščių pastabų. Ilgą stalų ir suolus, ant 
kurių, per naktį rėmėsi .narų galai, nukė
lė į pasienį. Ligi rytinio patikrinimo dar 
turėjome laisvų valandėlę. Susispietusius 
4ipie mane kolegas ėmiau kalbinti, klau
sinėti vardų... juk reikia susipažinti. Jie 
jarutčsi labai keistai. Ligi šiol jie apipil
davo naujoką, pirmai pažinčiai pastatyda
vo jam “hankų” ir jį klausinėdavo, o 
dabar aš vienas ėmiau “egzaminuoti” ri
stis. Keturi jų buvo dar vaikai, kita pn- 
augę pusberniai ir visai vyrai. Kameros 
seniūnas, stambus 21 metų vyrukas, ka- 
litMunas už žmogžudystę, žiūrėjo tiesiog į 
turine, bet man rodės, kad viena jo akis 
žiūri į kairę, o kita j dešinę. Pašnekinau 
Vokietį Ericlią, kuris labai silpnai kalbė
jo isįraniškai ir neąiaprustai nudžiugo iš- 
girdęs hiriho balso. ’Gaa siunprttingas ber
niokas juodakis portugalas kalinamas j»ž

pradėjo atgaivinti Seinus, pradėjo švietimo tikėtą teneglūdi jose nė jotos 
darbą, įkūrė dvi gimnazijas, bet kitais me- abejojimo, 
tais įen.kai okupavo miestą ir visų pietinę 
Dzūkijos dalį.

“Šaltinį”, gal būt, daugiausia jo iš
ugdytoj laisvos Lietuvos Respublikoj 1926 m. 
atgaivino Marijonų Vienuolija Marijampo
lėje, kur jis ligi šiol eina išlaikęs pirmykštę 1S* inps (yp*^ mokiniai), 
savo išvaizdą ir vis tobulėja, laikydamas paprastai bijome per daug iš- 
nepavaduojamų vietų vis gausiau dygstan- nvokt, todėl arba visiškai ne

vieni kitiems pavydim tol. 
kol kiti pradeda mums pa
vydėt.

čių katalikiškų laikraščių tarpe. simokom, arba mokomės labai
(“lt”). ’ »«»»»«•

Stoo-k! — suaidėjo koridoriuje. _grįždavo į sieną. Delnų pridengdavau
Mes išsirikiavome j dvi eiles. Į kat- 

verų įėjo sargas ir vyresnis prižiūrėtojas.
— Dvylika • - dvylika, — patikrino.
— D tamsta tur būt politinis! — pa

klausė .manęs vyresnysis, kuriam visai 
ne angeliška mana fizionomija vis dėlto 
pasirodė nekriininalistiška ir kuris ne

:r;i
valę ir klausiau “kam!”, jis pasakydavo 
pavardę ir toj “pavardė” sužerdavo ret i 
laimyki į kišenę. Krūvelės buvo nely
gios, ne visose buvo didelių šokoladiniu 
saldainių ir tai sudarė tam tikrų įdomų 
“įempimų”. Dar liko du kąsniu, kurių vi
siems išdalinti buVo neįmanoma, todėl a-

žinojo, kodėl aš patalpintas su krimina- tidaviau tiems, kttfie niekad nebuvo jų 
listais. ' v j ragavę, tik krautuvių languose, būdami

— Ne, aš kultūrinis. i laisvi, matė “tas trumpas žalias dešras”.
Darys užsitrenkė ir mes išsirikiavę Savo kameroje aš iš karto pasidftriau au- 

iHtftėoie, kada švilpukas duos ženklų lais- toritetas ir “bankų” niekas man nemanė 
vai”. statyti. Tačiau tuoj atsidarė durys ir tą

Pusryčiams į kamerą įnešė didelį juo- autoritetų nuvedė pas kalėjimo fotografą, 
dos kavos katilų ir išplisto kiekvienam o P° to nukirpo, kaip avį. Dideli pluoštai 
po puodelį; po mažutį “noperstką” enk- mano netvarkingos su tendencija raitytis 
raus jau visi buvo gavę iš vakaro. Gavo- Sevelitroa krito po kojų, kaip rudenio la 
me taip pat po “pai.kę” juodos duonos, pai. .Juk taip ilgainiui nukris nuo taut<»< 
Prie tos progos gavau ir indus: fepdauiy- galvos ir tie, kurie patys tariasi sudarą 
'tų emaliuotų puodelį, tokio pališo talpu- tautos galvų, o iš tikrųjų tėra tautai ne 
mo blifidą fr apkramtytą seną medinį paklusnūs pasišiaušę šeriai, irgi su ten 
šaukštą. dencija raitytis. Glostydamas savo plikę

Tuoj po pusryčių iskėlian savo kole- Kagrįžau į kamerą. Mano “konfratrai' 
goms “Įknrtuves”. Artt stalo susidarė .*tebė.josi, kaip aš pasikeitęs ir sumažėjęs.

kino aš likau vienas su pilnais krinri , prie sienos. Per visą dūmą megadima jų i 'kotttrabandų, kurių jis labiė visai pado- Į dvyWkąi kmvėbų riešutų, saldainių ir ap- 
nalistais. ' ! nuleisti ir be kalėjimo felčerio žinioj at- ' riu amatu. elsino “blynelių”. Vienas kalinys nud- (Bus daugiau)

e*
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Ketvirtadienis, Bal. 23, 1931 DRAUGAS

JI ŠOKIAI
Sasnausko Kantata “BROLIAI”

“DRAUGO” K ONTEST1NINKŲ
LIETUVOS VYČIŲ “DAINOS” CHORO

5t_

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

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

m

IR “DRAUGO” RADIO DAINININKŲ VAKARAS
»• * n ».•*»: n i !<!*'>>

Sekmad.

1
9
3

LIETUVOS VYČIŲ “DAINOS” CHORAS

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

1 [ DIDŽIAUSIAS LIETUVIŲ ĮVYKIS

CHICAGOS
LIETUVIŲ

AUDIlOftIJOJ
3133 S. HALSTED St.

teitas Prasidės
5-ta vai. vakare, 

šokiai 8 vai. ir tesis
S

iki vidurnakčio.

“Draugo” Kontestininkams Vajaus Dovanos Bus IšdčOintos Koncerto Metu.

AR UŽSIRAŠEI SAU “DRAUGĄ”?

‘DRAUGAS” 2334 So. Oakley Avė. Chicago, Illinois

•t#.——Bįg •RE

&

į
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DRAUGAS » Ketvirtadienis, Bal. 23, 1931

LABDARYBĖS SKYRIUS
CENTRO SUSIRINKIMAS

Sonios, kiek tik galima, atvež
ti į centro susirinkimų, kuris

_______ bus balandžio 29 d.. Aušros
Igoninės priimtas su padėka. Vartų par. salėj.

-------------- Pasirodo, jog ligoninės reika- 9 kp., Melrose Perk, pradė-
Priežodis sako, kad geriau lai šauniai yra vedami. A tino- jo veikti. Ji rengia vakarų j 

vėliau, negu niekados. Lab-!kėta gana daug skolą. Daro- balandžio 2(i dienų, 3 vai. Vai- 
daringosios Sąjungos centro,mi planai ateičiai. Tai nuo- čiuno salėje.

LIETUVIAI AMERIKOJE

BIRŽIŠKA KALBĖS KR 
WLWL

Publikos buvo nemažai ir 
visi tapo patenkinti. Po pro
gramo buvo šokiai.

Vakarienė.

Pakvietė mane atsilankyti į
Kun. J. Martis laikė Mišias 

ir pasakė gražų pamokslų.'
Sesučių Kazimeriečių rūpesčiu parapijos svetainę 16 d. ba-

pasišoko ir pilni gero ūpo iš
siskirstė į namus.

Krūmelis.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

susirinkimas buvo kovo 23 pelnas Seserų Kazimieriečių. j 
d., kurin atsilankė gražus at- Ligoninė laipsniuojama kaipo, 
stovų būrys ir gražių nutari- g radę A. Apie tai pranešta į 
mų padaryta, dėl to nebus chirurgų asosiacijos preziden- 
pro šalį kad ir vėliau apie to.

i
tai parašyti. i Ligoniai, Labdaringosios Sų

Valdyba.

PRANEŠIMAS LABO. 

KUOPOMS.

Prašome visų Labdaringosios
Perskaičius praeito susirin-1 jungos 8 kp. narė, kuriai dr. Sąjungos kuopų prisiųsti skait 

kimo nutarimus, išklausyta Rakauskas padarė operacijų j j ngaį afstovų į centro susi- 
direktorių ir įvairių komisijų šv. Kryžaus ligoninėje, jau rinkimą, balandžio 29 d. Rei 
raportai, iš kurių paaiškėjo, pasveikusi. Kadangi jinai yra kalinga tinkamai prisirengti 
kad sąjungoje darbai varomi J neturtinga, nutarta jai pa- prie Vainikų Dienos ir labda- 
pirmyn. Direktorių pirminiu- galbų suteikti. Sąjungos 6 kp. rįų pikniko, gegužės 30 d., 

narė Grigšienė, bedarbė, krei- 'yytauto Parke. Prašome kuo
pėsi į centrų, prašydama na- pų jr įį tolimesnių kolonijų

rinkimas neįvyko. Būsiąs su-Į rainos. Nutarta paskirti jai 20 savo atstovus prisiųsti. Taip- 
šaūktas kitas susirinkimas, dolerių. !„.į jr draugijų. x

kas p. Sekleckis raportavo, 
kad šauktas direktorių susi

nės esama daug svarbių rei- Ūkio reikalai. Pirm, A. Nau 
kalų aptarimui . j sėda raportavo buvęs labtla-

Besirengiant prie' Vainikų irių ūkyje, jį apžiūrėjęs ir su- 
Dienos, gegužės 30 d., praneš-į radęs reikalingu pataisyti kai 
ta, kad daroma pastangų taip kuriuos būtinai pataisymo rei-

A. Nausėda, pirm.

MELROSE PARK, ILL

prisirengti, jog kuo daug’au- 
sit naudos toji diena labdary-

kalingus dalykus. Ūkio trobe
sių apdraudimas pavesta He

bei atneštų. Nutarta, kad lab- tropolitan State bankui. Ūkis

DAINOS PEE WTfJ 
BAL. 28 D.

Prof. M. Biržiška prieš iš
voksiant Lietuvon atsisvei
kins su Amerikos visuomene 
per radio WLWL. Tėvai pau- 
listai noriai užleido radio po
nui prof. bal. 24 d. 2:40 vai. 
po pietų (Bastern Standard 
time). WLWL operuoja 1100 
kilocykliais.

Lietuviškos dainos skambės 
per radio WNJ (Newark, N. 
J.) bal. 28 d. 9 vai. vakare. 
Dainuos dainininkai iš Ap
reiškimo par. choro, vadovau
jant p. A. Visminui. Bus trum 
pa kalba.

Komisija jau yra gavusi ra
dio WLWL dėl Jo Ekscelenci
jos Vysk. Petro Bučio, M. I. 
Č. Jo Kkselencija tuoj įplau
kus Amerikon (birž. 6 d.) 
galės pasveikinti lietuvius per 
radio. Diena ir valanda bus

gražiai buvo išpuoštas grabas 
ir altoriai, taipgi mergaitės ir 
vaikučiai gerai sumokinti da-

landžio. Sulaukęs vakaro sku
binau*, kad nepasivėlinčiau. Į 
ėjęs į svetainę žiūriu: komi- 

lyvavo procesijoj. Choras, po tetas ir didelis būrys choristų 
vadovyste varg. A. Šlapelio, I šnekasi tarp savęs. Stalai pa
pykiai giedojo. puošti, o šeimininkės

VakarM. j valgius. Tuojau kleb. kun. J. tyrimo, suradymul žmogaus kenks-

Balandžio 12 d., parapijos Martis kviečia visus prie va- “

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikri Bpeciallstą. ne pas kokį nepa
tyrių. Tikras specialistas, arba pro
fesorius. neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats. 
po pilno lžegzamlnavlmo. Jus su
taupysit laika lr pinigus. Daugelis

nešu ****** daktarų negalėjo pagelbėt jums 
Įeito, kad jie neturi reikalingo pa-

darių kuopos pasirūpintų su 
kviesti kuodaugiausia rinki
kių rinkliavai prie kapinių ir 
kapinėse. Aukos, kaip žinoma, 
eina našlaičių šelpimo reika
lams. Taigi nuo kuopų pasi
darbavimo daugiausia plikiau 
svs kiek gero vainikų dieno
je labdarybei padarysime. Su
sirinkimas dėl to energingai 
įagino ne tik kuopas, bet ir 
šiaip jau draugijas daryti pa
stangų, kad iš mūsų pusės 
viskas būtų parengta. ,

Be aukų rinkimo kuopos ii' 
daugiau turės darbo. Jos tu
rės pagaminti visokių užkan
džių, šaltakošės ir parūpinti 
minkštų gėrimų, iš kurių pel
nas taipgi eis našlaičiams. 
Tuo rūpinsis 5, G, 8 kuopos.?

išnuomotas Marijoną Kongre 
gacijai.

Pranešimai iš kuopų. 1 kp.
turėjusi vakarų ir prakalbas. 
Kalbėjęs kun. Linkus ir A. 
Nausėda. Prisirašė 12 naujų 
narių. 3 kp. pranešė, jog pla
čiai varanti šelpimo darbų. 
Kas mėnesį pavargėliams iš
mokanti po šimtų dolerių, o 
kai kada ir daugiau. 4 kp. 
rengiasi prie vakaro, Šelpia 
6 vaikus. 5 kp. narys Dimša 
pridavė aukų $43.78. Detroite 
atgaivinęs 19 kuopą. 6 kp. 
kiek gali darbuojasi ir ren
giasi prie Vainikų dienos. 7 
kp. renka aukas ir varo šel
pimo darbų. 8 kp. šelpia be
darbius. 3’urėjo vakarų, kuris

Labdarių kuopos sus nas.

Labdaringos Sąjungos 9 
kuopos mėnesinis susirinki
mas Įvyks nedėlioj, balandžio paskelbta vėliaus.

svetainėj įvyko parapijos va
karas. Programų išpildė para- 

i pijos choras, vadovaujant 
! varg. A. Šlapeliui.

Publikai susirinkus, pir
miausiai kleb. J. Martis paaiš 
kino, kad choras negalės iš
pildyti lošimo, kuris buvo gar
sinamas, nes vienų lošėjų pra
eitų naktį ištiko nelaimė: va
žiuojant automobiliu užsimu
šė. Tai a. a. Pranas Milkintas. 
Vietoj lošimo, choras išpildys 
koncertų.

Prasidėjus programui, clio-

Mano Radio — Scopo — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vi
siškas bakterlologlSkas egzaminavl- 

kleb. atkalbėjus maldų, pa- maa kraujo atidengs man jūsų tik- 
' ras negeroves. Ir jeigu aš paimsiu

valgius skanių valgių, kleb. jus gydyti. UI Jūsų sveikata ir gy- 
, t at i- • -X vuman sugryš ums Ulp kaip buvo,kun. J. Martis prabila ir ais- plrml&u. Jelgu kenčiat nuo ilgų sku
bina, kad vakarienė surengęs ‘vl0, lnk,tų- •<><*. kraujo ner-

’ . ▼’l. širdies, reuraatismo. kirminų,
choristams pagerbti UŽ jų ' Uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba
- - v. c, . ..... j Jeigu turit kokli ažsieenėjusią. jsl-
darbstumą. Sako, santaikoj ir j kerėjusių, chroniškų ligų, kuri ne

meilėj gyvenam ir dirbame T™* fTZ

karienės. Visiems susėdus,

. dytojul,
iš vien parapijos labui. O an-j maae- 
tra, rytoj pripuola mūs varg. i 
Aniceto Šlapelio varduvės ir 
nuo choro įteikia dovanų.

A. Šlapelis dėkoja už do
vanų, kurios jis matyt visai 
nesitikėjo ir kleb. J. M. už

itldėlloldt neatėję pas

DR. J. E. ZAREMBA

SPECIALISTAS 
Inėjimas Rūmas 1018 

20 W. JACKEON BLVD.
Arti State Gatvės 

Ofiso Valandor’ Nuo 10 ryto iki
1 po piet. Vakarais nuo 5 iki 7 
Nedėliotais nuo 10 ryto iki 1

po piet

26 d., 1 valandų po pietų, Ita
lų mokyklos kambary.

Visi nariai malonėsite atei
ti į susirinkimų, nes turime 
daug svarbių dalykų aptarti.

Prakalbos Labdarybės reika 
lai bus nedėlioj, 26 balandžio. 
Kadangi Melrose Parko lietu
viai mažai tesirūpina Labda
rybe, tat vietinė kuopa ren
gia prakalbas, į kuria satvyk- 
sta Labdarybės Centro pirm. 
p. Nausėda, kuris papasakos 
mums apie nuveiktus Ladary- 
bės darbus ir kas da reikia 
nuveikti.

Visi Melrose Parko ir apie-
linkės lietuviai maloniai pra
šomi susirinkti į Petro Va:-

lavė gražaus pelno. 23 kp.'čiuno svetainę lygiai 3 valau-
B. Nenortoms pranešė, kad veikia. Beitolingų pa-
rinkliavai reikalingi ženkle- šalpos tuo tarpa nėsę.

dą po pietų.
Kuopos rait.

Radio Komisija.

E. ST, LOBS, ILL.
Novena.

ras sudainavo keletu dainų, tokių puikių vakarienę. Ant
Paskui dainavo solo ir duetai:
A. Zdankienė, O. Pažeriutė,
P. Pažėra ir V. Molis. Paga
lios pats varg. A. Šlapelis jw.- 
dainuoja keletą dainų, o cho
ras ir-gi kelias dainas. Pro
gramas prasitęsė beveik valau
dų ir pusę. Solistai ir choras

Šiuo turiu garbei, -;5pild5 lsbai gm,_
mūsų parapijos ir apielinkėsj jaoba kad -g nei nasireag6 
lietuviams, kad gegužio 1 d.
ryte 8 vai. Nek. Pras. P. 8. 
bažnyčioj prasidės Novena 
prie šv. Teresės, Maž. Gėle
lės. Novena baigsis nedėlios 
vakare, geg. 10 d.

Iškalbingi pamokslai bus 
sakomi vakarais 7:30.

Novenos pamaldos bus lai
komos rytais 8 vai. ir vaka
rais 7:30,

Taigi, visus nuoširdžiai kvie

Į prie to programo. 1

PA1N-EXPELIERp. e c. u pAtorp.

Milijonai 
Jūsų

pačių žmonių kalba

galo ragina jaunimų ir to
liau iš vien dirbti Bažnyčios 
ir Tėvynės labui.

Po vakarienės visi linksmai

PEOPLES
FURNITURE CO.

KRAUTUVĖSE
Dabar Galite Pirkti 

Nauja 1931 Metų Mados

VICTOR RADIO ARBA

Victor Kombinacijos Radio 
su Gramafonu

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS 

105 W. Adams St. Rm. 2117
Tetepfcone Randolph <727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9090 
Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9609

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vldurmiestyje 
Roora 241*

ONE NpRTH LA 8ALLE BLDft.
ONE NORTH LA SALLE 3T. 

(Cor. La Šalie and Madlson Sts.) 
Ofiso TeL STATE 2704; 4*12

Kitos čia nepaminėtos kuo
pos raportų nepridatė. Gai
la. Kiek kartu buvo prašyta, 
kad jei dėl kokių nors prie
žasčių atstovų nėra galima pri 
siųsti, kad būtų galima pasi
rūpinti raštu savo raportus 
centrui persiųsti.

A. Nausėda,

Labd. Centro pirm.

DAUGIAU VEIKIMO.

Sugrįžo ii ligoninės.

Jonas Dimša, plačiai žino
mas veikėjas, jau sugrįžo iš 
šv. Kryžiaus ’.igoninės į na
mus, 32510 Emerald avė.

čni .jomis pasinaudoti.
Kun. S. B.

Velykos.

Šv. Kazimiero bažnyčioj 
prisikėlimo iškilmės prasidėjo 
5 vai. ryto. Žmonių prisirinko 
pilna bažnyčia, dangelis tu
rėjo net stovėti.

kleb.

nėra kito tiokio linimento, ku
ris veiktų taip urnai, taip pą-

Hitiai kaip PA1N - EX- 
KRIS. Jie naudoja jį nuo 

“'tatjsmif, Krutinėję, 
__ ,__ Itjimų, Pečių Gėli

mo, Skaudamų Muskulų, Sustin
gusių Sųnarių, lisinannimų, Nu- 
atmušitnų. ReumatiSkų Skausmų, 
Neuralgijos ir t. t. Ir grtitai jie 

galbos.
neįkainuojamos pa-

Tik persitikrinkite, kad gauna- 
tjkraH- INKARO vatsbalenklis 

ant pakelio yra jūsų apauugotoju. 
Savo turiniu brangi ir įdomi kny
gutė yra įdedama au klekvi(pa 
PAIN-BKPKLLERIO bonka. 

Parsiduoda visose vairtinSse. 
Kaina II ir 79 centų bonka. 

v.AA^ųichtIefe uCO.
Mmswa.M« aou-rH rimt ar* 

•ftOOKLVN, N.V

K f 1 » V PA|

Ui H1SĘ KAINOS j. p. WAITCHES

CEMTRO
YRA

Z“" U.

lieti jau yra padaryti. Ženk
leliai gražus, jų užsakyta 25,- 
000.

Piknikas. Gegužės 30 d.,
tuoj po pamaldų kapinėse, V y 
tauto parke Labdaringoji Są
junga rengia labai įvairų pik
nikų su gražiu programų. Bus 
visokių žaislų, ristynės, ba.se- 
ball žaidimas ir kitokių įvai
renybių. Be to ,bus imami ju
damieji paveikslai, kurie bus 
rodomi, mūsų kolonijose. Šis
piknikas tikrai žada būti į- Sekant mūsų spaudą, gana 
domus, kokio, ištikro, dar nė- mažai pastebima iš labdarių 
la buvę. Direktoriai rengiasi kuopų veikimo. Ypatingai pa- 
prie bazaro piknike, kas su- sigendama žinių iš kuopose 
darys visokių atsilankiusiems įeinamo vajaus išpildymui sei- 
progų. Keikia paminėti, jog mo nutarimo — po tūkstantį 
Vytauto Parke yra įrengta dolerių kiekviena kuopa ūkio 
visokių žaislų ir sportų, ku- skolų atmokėjimui. Kuopos po 
risis jaunimas galės pasiimu- tų tūkstantinę tnrės sukelti 
įloti. Šis parkas yra vienas iki šių metų seimo, lapkričio 

13 dienos, kuris bus Dieto 
Apveizdos parapijoj.

Mes turime tų nutarimų iš
pildyti, jei norima rinitai eiti Į 
prie užsibrėžtų tikslų įvykdi- 
riimo. Skolos šiemet privalo

gražiausių ir moderniškiausių 
tos rūšies parkų Chicagojc, 
Labdarių piknikui paimta as
tuoni muzikantai. Kuojnjs pra 
neša, jog jos rengiasi labai 
rūpestingai, kad šį piknikų 
padarius gražiausiu lietuvių 
įvykiu šiame sezone. Del to 
pasitikima, kad visuomenė' 
skaitlingai atsilankys, sma
giai laikų praleis ir kilnų 
darbų parems.

Susirinkime nutarta prašy
ti kuopų, kad jos parūpintų 
užtektina darbininkų skaičių.

Raportas i? Šv. Kryžiaus lč

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

Rast. P. Fabijonaitis 
2320 W. 23 PI.

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 S. Oakley Avė. 
AGITATORIAI:

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

V. Duoba
2328 W. 23 St.

J. Dimša
3230 So. Emerald Avė.

M. ŠI ikas
10555 S. State St.

Visokiais Labdarybės rei- 
tor kalais kreiptis į valdybą arta 

agitatorius. • .

UŽEISIĄS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VttUOEE JUS? REIKALUOSE

WAITCHES BROLiy RAŠTINĖJE

Tai yra didžiausias šių dienų 
radio vertybių pasiulijimaa.

$132.00 Vertės Model 15 Victor 
Radio, naujos 1931 metų mados 
su tuobm . . . . ...................... $65.00

$152.00 Vertės Model 34 or 35 
Victor radio, nauj-os 1931 metų 
mados su tubopi . .......... $89.50

$206.00 Vertės Model 39 Vic
tor Radio naujos 1931 metų ma
dos su tūbom ............  -- $110.00

$189.50 Vertės Model 17, 1931
metų mados kombinacijos radio 
ir gramafonas su tūbom ir vis-

..................................  $95.00
- Taipgi panašiai žemos kainos 
ant kitų modelių ir kitokių radio 
išdirbysčių, kurių tik Peoples 
Krautuvėse galite rasti didžiau, 
šią. pasirinkimą:

Lietuvos Advokatas

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

52 East 107th Street

Kampas Mlchigan Avė.
Tel. Pnllman 5950—namų Pulk 637

Miesto ofise pagal sutarti
127 N. Dearbom Street

Ketvertais ofisai uždaryti.

Telephone Dearbom 0057

ADVOKATAS 
160 North La Šalie Street

ItOOM 1431
Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.

Local Office: 1900 S. VNION AVI 
Tel. Roosevelt 8710

Vak. nuo 6 iki 9 vak vak. 
(Išskiriant Seredas)

•M E. 107 Et. Kampas Michigan A venos 

Telefonas Pollman 5950
X

Real Estate, Insurance, Spulka, Paskola, įvairūs 

patarimai, visi rakto darbai, ir tt.
/1

Imti išmokėtos, nes jos 
mozuoja visų mūsų tolimesni 
veikimų. Kiekvienas lietuvis 
šiemet labdarybei privalo nu-! Jei kas pats vienas links- 
koti bent po vienų dolici į. • mns ir juokias ar verkia, — 
Kuopos subniskite veikti ir yra patekęs į išgyventų savo 
daugiau spaudoje gaišinkite sielos jausmų sūkurį; nuotai- 
suvo veikimą. kos nepastovumas liudija, kad

Kadangi centre kaip ir ne- jis kovoja ir jojo mintis valdo 
bėr pinigų, dėl to kuopos pra- eeamus momentai.

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

Apsidrauskit Nuo Automobilių Nelaimės
Mes Ajxlraudžiam<! — Insuriname į vienų iš didžiausių 
Insurance Kompanijų nuo automobilių accidentų. 
Ištiktis nelaimei iš priėžaslies auftrmobilinus kaip tai 
važiuojant savo, ar svetiniu, ar public automobiliu, ar 
einant gatvėje užgautų, ar eipluoduotų bile l^oks auto
mobiliu*, tuomet ši apdraudą moka $25.00 j savaitę pa- 
šelpos per šešius mėnesius. Jei sužeistasis asmuo būtų 
ligonbutyje ar namie turėtų nursę, tada moka $40.00 
į savaitę. O mirus išmoka . $5000.00
Mokesčiui tik $10.00 už visus metus.
Norintieji plačiau sužinoti kreipkitės;

VINCAS RUKSTAUS
6942 South Maplewood Avė. Chicago, III,

TELEFONAS HEMLDGK 5219.

ATUATEIt KKMT, It.C. A., MA- 
JEKTIC. PHILCO, KlMHAI.L. 
f-OM ViniA. I'LAHIOV, RESJIE- 

DY. VHTOIt. IIHi NSWI('K,
ZEVITH ir kilų.

derlu tįsia ir suugiauriu viela J- 
slgyli gerą radio už mažą kainą 
iš atsukomingų krautuvių.

PEOPLES,
Furniture Co.
2536-40 W. 63rd St.

llemloek 84t/)

4177-83 Archer Avė.
Lutuvette 3171

A, A. 0 LIS
ADVOKATAS
11 8outh La Baile Street 

Roorn 1701 Tel. Randolph 031

Valandos nuo 9 ryto Iki 5 vak va 
3241 S. Halsted St. Tel. Victory 05

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

C. V. CHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas 2221 W. 22nd Strec
Telefonas Canal 2552 

Trečiadieniais ir Penktadieni)
vakarais namie pagal sutartį.
6503 So. Campbell Avenw

Telefonas Republic 4499

A. A. S L A KIS
ADVOKATAS

Ofisas viduriuiestyje 
Itoom 1592

CHICAGO TEMPLE BLOG.
77 West Wa«hington Ht. 

Cor. Washington and Clark Sta
Ofiso Tel. Central 2978 

Narnų Tel. Hyde Park 439j



t

Ketvirtadienis, Bal. 23, 1931 draugas

jausmingai dainavo p-tri A. 1 
| Picriruiskienė.

-----------------—— , • Pasveikindami primicijantą
KUN. PETRO KATAUSKO | lindauiies tos dienos džiaugs- ‘ kalbėjo: kun. J. PaSkauskas, 

PRIMICIJOS. jum šnekučiavosi. Tuo Išartu Į kun. A. Martinkus, kun. M.
------------- j Šv. Kryžiaus par. mokyklos I Urbanavičiuv, kun. A. Domus,

Bal. 12 d. Šv. KryžiausĮbenas grojo, svečius linksmi-į kun. F. Vaitukaitis, kun. A.

CHICAGOJE DAKTARAI:

bažn. 10:30 vai. kun. Petras 
Katauskas atnašavo pirmas 
Šv. Mišias. Kunigystės Sa
kramentų, jis priėmė bal. 11 d.

Primicijantą iš klebonijos į 
bažnyčią lydėjo procesija, su
sidedanti iš kunigų, ministrant
tų ir mokyklos vaikučių, 
procesijiniai pasirėdžiusių.

Įeinant j bažnyčią galingai 
vargonai grojo, choras giedo
jo “Ecce Sacerdos.” ' įlėš.

Nors mus didžiulė bažny
čia, bet buvo pilna žmonių.

Bažnyčia savaimi graži, di
dinga, dar altoriai specialiai 
Seselių mokytojų papuošti.

Choras Šv. Cecilijos, vado
vaujant prof. V. Daukšai, ypa 
tingai gražiai giedojo. Mišio
se solo labai gražiai giedojo 
prie A. Pieržinskienė. Primi-

no. Kunigams atlydėjus pri- 
micijantą j salę, publika pri
derančiai sveikindama pasiti
ko jį. Susėdus tuojau pradėta 
valgyti.

A algiai taip pagaminti, keikimai: Mažeikaitė nuo
paalkę privalgę, o sotūs galė-|N p p. g. M Sodalicijos, p- 
j© pasiskiriant užsigardžino- W ^puiįeaė nuo Moterų
to* i Są-gos 21 kp. ir nuo Šv. K. A.

Pavalgius mokyklos vaikų Reiu j gk Sof. Kanapedkie- 
choras padainavo tris daine- MUo dr.gt6s $v< Pranciškos

Briška, panelė H. Skunku-, 
kun. A. Valančius.

Šv. Cecilijos choras padai
navo keletą dainelių. Paskui 
sveikinimai ir dovanėlių itei-

Sloan’s
Idniment

DR. J. J. KOWAR$KIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

OfisaB 2403 W.63 Street
Kertė 8o. Wes‘.«rn Avenus 

Tel. Prospect 1028
I Rezidencija 2369 8o. Leavltt St 

Tel. Canal 233#
Valandos 2-4 po pietų ir 7-9 V. ▼. 

Nedėlloj pagal susitarimą

Tel. Canal 6784

DR. A RAČIUS
► • GYDYTOJAS. CHIRURGAS 
I IR o^stetrikas

Gydo staigias ir chroniškas ligas
▼yru, moterų tr vaiky

DARO OPERACIJAS
i iy.-i— priima kasdieną auo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomla ir seredomls tik 

tikalno susitarus
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
OHICAOO

Telefonas Grovebill 8262

08. 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
NedSllomls pagal sutarti.

• naitė.
3 kp. — B. Abromaitė.
4 kp. — O. Kizlavičienė, 

Salutieuė.
7 kp. — Nebuvo.
20 kp. — P. Vaičikauskienė.
21 kp. — Nebuvo.

I 46 kp. — Nebuvo.
- 55 kp. — J. Virbickienė, 
(V. Kazilduskienė, N. Jasnaus- 
kienė, Stasuftienė.

67 kp. — Nebuvo.
Kuopos darbuotė.

1 kp. — susirinkimai įvyks
ta, turės “Bunco Taity” bal. 
22 d. Kovo 16 d. nepaprastam 
sus-me nutarta užprašyti šv. 
Mišios ir dalyvauti laidotuvių 
iškilmėse a. a. Runovičienės. 
Kp. nežada dalyvauti “Moti
nų Dienoj” bendroj Komuni-

Tel. Dearbom 18881

Ofiso TeL Vlctory 6891 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

dr. a. a, rotu
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 1102 S. HALSTED ST. 
Kampas 81 Street 

VALANDOS: 1—8 po plot, 7-8 vak. 
Nedėliomla ir šventadieniais 10-12

Tel. Lafayette 6793

Dfi. A, J. J AVDIŠ
Vai.: 2 iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak

Off ioe: 4459 S. Culifornia Avė
NedSiloje pagal sutarti.n. BEMJ. W. MACU,

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

Ttym., N. N. ntio dr-štės šv. 
Eilėmis sveikino primicijan- jMzbiet'os Petras Kromelis

(mažas vaikas) įteikė dovaną 
! sudėtą svečių salėje.

tų mažytės mokyklos moki- ’
nes
Kalbėjo gerb. klebonas, kun. Ant galo kalbėjo pats pri-

A. SkripkM. Jis kaip nli„ijanta8 Ji8 reSks savo
tėvas pažino kun. Petrę nuo jo - - -džiaugsmų atsiekus tikslą, pa-

cijantui Mišiose asistavo ark.; Vareneckaitė gražiai sveikino j 
ir įteikė dovanėlę nuo ŠV.kunigu gerb. klebonas kun. A.

kūdikystės dieną; taipgi jis sitel,kinim4 ir visiems širdin-
gerai pažįsta »&» pavynding, dįUinĮW..».
Katanską šeimyną. į o i- iY J Programa vede kun.

Smuiku grojo Jenas Bikus. jJnkug AJkufc
A.

Tel. Prospect 1157

BR. JOHN H. TH8RPE
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
1637 WEST 51 STREET

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

SVARBI ŽINUTĖ

DR, M. T. STfUKOL’IS

Ofiso Boulevard 6918
Res. Kenevood 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. WALLACE STREET

Skripkus, diakonu kun. A. 
Valančius, subdiakonu, diako 
,nas Jonelis, cereinonieriuni ’r 
kler. Černauskas. Pamokslą 
sakė kun. J. Mačiulionis. Po 
Mišių pi'inncijantas visiems 
suteikė palaiminimą.

3 vai. p. p., Krenčiaus salė
je primicijanto pagerbimui 
buvo banketas su programų. 
Čia vėl buvo pilnutėlė salė 
svečių. Nors prisėjo ir pa- j 

laukti, tačiau visi smagūs da- i

Kryžiaus mokyklos mokinių. 
Smuiku duetą grojo J. Bikus 

Bieliauskas.

IS A. L lt. K. MOT. SĄ GOS 

care. APSKR.

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Pbone 
Wentworth 3000

Kalbėjo d. g. J. M. Praloto ko Au5ros Vartų pal.apijos 
M. Krušas.

Gerai dainavo Teof. Kušlei

T A<!aIa

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 nubudime 
moterį Uršulę po tėvais Slic- 
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 sliekus ir 
giminės. Gyveno po nųm. 4347 
So. Maplewood Avė.

Kūnas pašarvotas 4 436 So. 
Fairfield Avė. Luidotuvės 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 V pa?, stamus 
dalyvauti šiose, "laidotuvėse.

Nubudę;
Moteris, D.iikterys, Simus, 

žentas, Marti, Arnikai,
Brolis Ir Giminės. 

Laidotuvėms patarnauja grdb. 
Eudelkis. Tel. Yards 1741. Na
mų telef. Vlrglnla 0835.

mokyklos kambary, kovo 29 
d., 2:30 vai. p. p. Susirinkimą 

ko, jam akiunponavo jo mo-'*^ v Petronė
toris. Kalbėjo l«o. Šiftnitis, ]IlaĮfla jg Apskričio valdybos
“DraUg°” '"L. .6”4ini. dalyvavo: pirm. V. Pot

rošienė, v-ioe-piniL K. Sriu- 
bienė, rast. M. G-erdžiunienė, 
ižd. S. Sakalienė, Centro val
dybos narės: p. M. Vaičiūnie
nė ir R. Mazilia-uskieuė.

Atstovės užsiregistravo iš 
•sekančių k»č(į»ų:

1 kp. — E. Nedvarienė, B. 
Bitautienė.

2 kp. — M. Šneiderienė, B.

JUOZAPAS SOIKUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu. 

Balandžio 21 U. 2:30 vai. rjlte, 
1931 met., sulaukęs 62 met. 
amžiaus, gimęs Taraibų kaime, 
Tauragės pai-. Tauragės apsk.

Amerikoj išgyveno 33 metus, 
.paliko dideliame nubudime 
moterį Petronėlę, 2 sūnų An
taną ir Petrą ir dukterį Juo- 
zafą, o Lietuvoj du broliu, Vin-,| 
cą ir Augustą. Taipgi kaip A- 
merikaj’ taip tr Lietuvoj daug 
giminių.

Kūnas yra pašarvotas jo pa
ties namuose,, 416 N. 5th St. 
E. St. Louis, Iii.

Velionis prigulėjo prie šių 
dr-jų: šv. Jurgio, šv. Juozapo 
Jaun, ir šv. Kaz. Liet. Kari..
O taipgi ir Nekalto Prasidėji
mo P. š. parapijos.

Laidotuvės įvyks subatoj, Ba
landžio 25 d. 8 vai. ryte, Iš 
namų į Nekalto Prasidėjimo P. 
šv. Bažnyčią, kurioj bus ge
dulingos pamaldos už velionio 
siela, o iš ten J Mt. Carinei 
kapines.

Visi Juoz. Šimkaus -gimines, 
draugai ir pažįstami, esate 
kviečiami dalyvauti laidotuvė
se Ir atsisveikinti paskutinį sy
ki.
Laidotuvėse patarnauja grab. 
Jonas Kaušpėdą- (John Kas- 
sly)) 9 ir Exchange Avė. E- 
St. Louis, III.

MODERNKKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ
r ■

r

' - i

-

BĮ

IaMBULANC’E PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮJ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir nunąi 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S Sč CO.
JŪSŲ GtlABORJAl 

Didysis Ofisas
46054)7 South Hermitage Avenue 

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

joj. Prie Šv. Komunijos eis 
Mėnesinis susirinkimas įvy- j savo parapijos bažnyčioj. ;

2 kp. — susirinkimai įvyks
ta skaitlingi;, kp. gerai dar
buojasi, rengiasi prie iškil
mių

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Motinų Dienoj”.
3 kp. — p-lė B. Abromaitė 

apgailestauja, kad negali il
giau būti 3 kp. rast., nes ap
linkybės neleidžia. P-lė B. A- 
bromaitė mano persikelti į 67 
kp. Išrinkta komisija 3 kp. 
sustiprinti: Sriubienė, Petro
šienė ir Vaičiūnienė.

4 kp. sosirinkimai įvyks
ta, vajaus vakarą turės “Mo
tinų Dienoje”, Tikro prane
šimo apie dalyvavimą “Moti-'

Jurgilaitė, B. Jakaitienė, A. nų Drenoj” bendroj Komuni-
Stašaftienė, K. Lazdauskienė, 
B. Palubinskienė, O. Samso-

joj nedave. Esą, jeigu bus vie
nybė ir sutikimas, tai narės,

G R A B O R I A I:
T

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIU3 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
nirbyatės.

OFISAS
"868 West 18 Street 
Telėf. Cknal 4174 
SKYRIUS: 3288 6. 
Hahrted Street, Tel. 
▼ietory *4081

S. D. LACH AVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopiglaualA 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2510

2314 W. 23rd PI., Chicago
gK YRIUS

1439 S. 49 Court, Cicero, III. 
Tel. Cicero 6#87

Pilone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRASORfUB

O f I ■ a a
4603 So. Marshfield Avenue

Tai. Briulavarfl 9277

S. M. SKDDAS
LUVtrVIS GRABOMUS 

Didelė graži koplydia dykai
718 WBBT 16 tfVMET

Tai. ftooaevelt 7623

MIKAS
UWMJR»A*IWO CO.
♦. B. Hkdiar «a 

Koplyčia Dykai
710 WEST 18th STREFT

Canal 3161 *

OFISAI:
T . 4901 “ M 18,4 VVashingtonLietuvis Gydytojas ir Chi- 10-13. 2-4. 7-9 13-2. 4-6. Bivd.

; TeI Cicero 662 Tel. Kedzle 2450-2461rurgas perkele savo ofisus į 
naują vietą 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.

DR. S. A DOWUT
GYDYTOJAS ir CHIRUHGA8
RezldescHa 

4729 Wwt 12 PL 
Tel. Cldreo >888

NedėUonsis
Susitarus

gal, nutars dalyvauti, o jei 
ne, tai nedalyvaus.

20 kp. — susirinkimai įvyk
sta, gražiai veikiama. Suruoš
ta “Bunco party”. “Motinų 
Dienoj” prie šv. Komunijos:
eis savo bažnyčioj.

sta, kp. gražiai darbuojasi,

Tel. Hemlock 8700

Ra. T-eL Pmepeot 0810

DR.B.ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6156 South Kedzie 
Rez. 6622 S. Wihpple 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Ofiso TeL Vlrglnla 0036
Rezidencijos: Van Buren 6868

DR. T. DUNOJUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue
Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 

2 iki 4 Ir 6 iki 8 v. v.
Nedėbomis nuo 10 iki 12 ryto 

Namų ofisas 8413 Frankiin Blvd. 
Vai.: nuo 8:30 iki 9:30 vak.

55 kp - susirmkimai įvyk Į. QAVIQON1S, M. D.
4910 SO. UICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenvvood 6107 
Valandos:

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

dalyvaus bendroje ‘ ‘ Motinų 
Dienos” iškilmėje, Cicero, Hl.

Pranešimą iš Chic. Apskr. 
vakaro darė p. M. Vaigunu--'^1 “■ >«*»**
nė, kad ne visi sugrąžinti ti- Wiso Tel. vietory 8687 
kietai. Galutinas raportas ati- **■ ReB- TeL HemWck
dėtas sekančiam susirinkimui.

Mot. Sąj. Vajaus.
“Moterų Dirvos” redaktorė 

p. S. Sakalienė gražiai ragi
no visų kp. sąjungietes; kad 

(Tąsa 6-ąjam pual )

Dfi. J, P. POŠKA
OF. 8188 b. HALSTED STRETT 
REZ. 6504 S. ARTESIAN AVĖ. 

Vai. 9-12 rytais; 7-9 vak. 2-ro Of. 
Vai.: 2-6 po piet. Utarn. ir Subat 
il-8 vak. šventadieniais pagal sutarti

DENTISTAI
AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITDSH, OPT.

DR.S.BJEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

X — Spinduliai

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBUfiN AVENUE 
Cbioago, III.

I. J. z O L P
GRABORIUS^^R^^ LAJDOTUVIV

MSB

tr BablUm Sta. 
Baulavard <SM . MIS

Mulludlmo 
pMa Tas ag a
kai. mandagiai, 
negu kitur, 
dykai.

valandoje

garai

kreipk lt 4a 
almpatlA- 

ir plgiaa

A, PETm
lietuvis GUaBORIUS

1443 So. Talman Are. 

Tel. Virginla 1290

Yards 1138
Cliicago, III.

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS

Palengvins aklų Įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti. Nulmu 
cataractua Atitaisau trumpą regya- 
t« ir tolimą regystą.

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

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos -nuo 10 ryto iki 6 va
kare. NedėUomis auo 10 ryto iki 18 
po pietų.
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PA LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų atrys atitaisomos 
be akiatų. Kainos piglaa kaip Kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Boulevard 7589

Phone Boulevard 7043

DR. G. Z. VEZEUS
DENTISTAS 

4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Virš Marshall Drug Store 

Arti 47tk Street

Ofisas 2201 West Z2nd Street 
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6221 

Rezidencija: 6640 So. Maplewood
Avenue TeL Repubbc 7868 

Valandos 1 — 14 7 — 8 vai. vak. 
Nedėlloj: 10 — 12 ryto.

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6650

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

Rezidencija 6600 So. Artesian Ava 
Valandos 11 ryto Iki S po pietų 

I iki 8:30 vakare

Tel. Canal 8331

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

-2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo • iki ll ryte 
nuo 1 iki • vakare 

BeredoJ pasai Sutarti

Rea Tel. Mldaray 6618

DR. R. 6. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Oakley Avenue tr 84-tse 8taset 
Telef. WUmetto 106 arba 

Canal 1713
Valandos: I iki i ). g PaaedAIljlis 

ir Ketvergais vakare

VeL Tbrflb 1S2»

DR. U. SERNER
UBTUVIB ASŲ MKOALUTAB

Ofime ir Aferoių Dirbtuvš
7M Wttt3Sth St. 
Kampas Balsted St. 

Valandos: nuo 10—-4; nuo 8—8 
Nedaliomis: nuo 10 iki U.

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLADSKIS
DENTISTAS 

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numerio

4729 S0. ASHLAND AVĖ.

SPECIJALISTAS ,
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 

Vai.: ryto nuo 40—13 nuo 8^-4 <m
. pietų: 7—8:80 vakare 

Nedėliemls 10 iki ll
Telef. Midway 2880

Tel. Cicero 120#

DR.DUSSEN '
LIETUVIS DENTISTAS 

Vairi kasdteb nuo 10 V. ryto M t 
vai. vakare

Nedėliomla pagal sutarti 
|4847 W. 14 ST. Cicero, UI.

Del susitarimo Tel. Cicero 49

DR. 6. L. MAGDE
DENTISTAS ’ *

Vai.: 0 iki 12. 2-4 Ir 8-9 V. V.
4930 W. 13 ST. CICERO, ILL.

Del nedarbo kainos su mažintos 
Auksinės crovrng ....................... 30.00

«dXB\iXn5.5! 6558 so.halsted street
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

DR. MAURJCE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND A VE 

Tel. Yards 0994
Residencljoa Tel. Plaaa OtOO

VALANDOS:
Nuo 10.Iki 18 dieną 
Nuo 2 Iki 8 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Ne441. nuo 10 iki 14 dieną

Tel Wentworth 3000

Bez. Tel. Stewart 8191

DR. H. MARTON
Gydytojas ir Chirurgas

Fleitos 
Bridgewotk

eeeeeeeeoget

dančiui » •.
20.00

8.00
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D R A U O A S Ketvirtadienis, Bal. 23, 1931

C H I C A G O J E navimu buvo atvykę Garbingi 
mūsų kaimynai kunigai klebo
nai: A. Skripkus, Ig. Albavi-

rė. Buvo atgabentas į Endei- 
kio koplyčių, kur tapo pašar
votas. Velionis buvo nevedęs.

ALGŲ NESUMAŽINO. jankieta. Pasiremdami faktais, projektą. Projekto rėmėjus 
Oleveland, Ohio. — Pagar- !ankietoje beveik visi teisinin-įgalima ant pirštų suskaičiuoti.

TIK TRYS KONTESTO 
DIENOS.

ŠIANDIE ŠVENTĖ.

P. Varakulis eina pirmyn.
Bridgeport. — Šiandie šv. 

Jurgio par. švenčia savo Glo-
Lenktynės nejuokais įsisiubuo- Įjgjo Suma įvyksta 9

Ja- vai. ryte. Pamokslu pasakys
“ Draugo” kontestininkų 

darbas lyg koksai sportas pa
sidarė. Visuomenė atydžiai 
seka jų lenktynes, nes jos, iš- 
tikro, yra įdomios. Net gaila, 
kad tik trys kontesto dienos 
beliko. Buvo reikalavimų kon
testų pratęsti ilgiau, tačiau 
nusistatyta baigti, kaip pa- 
«oje pradžioje buvo paskelb- Bet Sv- •*uro'° P^- bažnyčioj 

■T visos rytinės pamaldos įvyks
fiiandiea triumfuoja Petras P“8»' laik»- 

Varakulis. Jis stovi pirmoje Nėra pamokų.
vietoje. Antroje vietoje R. 
Maziliauskienė. Jų seka V. 
Stancikas, K. Sriubienė ir vi
sa eilė kitų.

I& MOT. SĄ GOS CHIC. 
APSKRIČIO

(Tųsa nuo 5-to pusi).

čins, J. Vaičiūnas, A. Bublys, Turėjo brolį Kastantų. Laido- 
B. Urba, V. Kulikauskas, J. Įtuvės bus penktadieny 9 vai. 
Paškauskas, A. Baltutis, J. tiesiai iš Eureikio koplyčios

sėjusi Richman Bros. Kompa
nija paskelbė, kad savo dar
bininkų algas paliks po seno- i 
vei.

kai pasisako prieš įstatymo lŠ.”

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Svirskas, K. Bičkauskas, A. 
Rupšis; kunigai asistentai: A? 
Deksnis, J. Šaulinskas, A. Mar

gerb. kun. A. Linkus, o va- tinkus, P. Vaitukaitis, J. Ju- 
kare iškilmingi mišparai. Pa- sevičius, Sitavičius, P. Ga- 
mokslų pasakys gerb. kun. K. siunas, A. Valančius; Marijo

nų Kolegijos, vadovai: Dr.Bičkauskas.
_ . ... ;Navickas, J. Mačiulionis, M.Pagal sena laika. t ’XT . v. , i- • Urbonavičius, misijonienus A. Nuo ateinančio sekmadienio ~ . , „ . . , a... , .... . .... ..Savickas, Rytinių rusų kata-prasideda Illinois valstijoj , TT. ,,, hkų apeigų — kun. Vierkovs- 

kis ir dar trejatas musų vieti
nių kunigų, viso 27. Užbaigas 
mišparus grojo komp. Pocius 
ir giedojo p. Brazaičio kole
gos vargonininkai ir procesi
joje grojo Bernaičių Kolegijos 
dūdų orkestrą.

X Šiandien Aušros Vartų

Šiandie dėl parapijos Globė
jo šventės parapijinės moky
klos vaikams pamokų nėra.

Visi kalba.
Šiuo tarpu visi daugiausia 

kalba apie besibaigianti “Dr
augo” vajaus kontestų ir apie 
įvyksiantį ateinantį sekmadie-

Jriekviena prirašytų bent po nį koncertų Lietuvių Audito- 
‘vienų naujų narę. rijoj. Iš kalbų galima spręsti,

Nauji sumanymai. , kad koncerte žmonių bus mi- 
Įnešta surengti išvažiavimų |nių minios.

Marąuette parke. Įnešimas 
priimtas ir išrinkta komisija 
•susižinoti dėl vietos: p. Sriu
bienė p. Petrošienė. Darbi
ninkių rinkimas atidėtas se
kančiam susirinkimai, kada 
atsilankys vietinės 67 kp. na
rės.
Užuojauta P. A. Nausėdienei.

P. Nedvarienė įneša, kad 
Mot. Sų'j. Apskr. išreikštų už- 

į uojautų p. Nausėdienei. Ine

Rap.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Keturdešimtės iškilmės 
Aušros Vartuose užsibaigė 
antradienio vakare. Šv. Sakra 
mento garbintojai dvasininkai 
ir pasaulionys visų keturde
šimtės laikų skaitlingai daly
vavo rytinėse ir vakarinėse

I pamaldose. Per trejatą rytų 
Simas priimtas. Tam tikslui! atlaikyta 17 šv. Mišių ir iš-

ĮĮ^nutarė paaukoti $5 Užuojautų 
paskelbti “Drauge” ir “Mo
terų Dirvoj”.

Nesant daugiau reikalų

dalįnta virš tūkstančio šv. Ko
munijų. Gyvomis gėlėmis pa
puošti altoriai ir nušvįesti 
gausingomis šviesomis visų

svarstymui, susirinkimų už- i akis ir širdis traukė prie Įsta- 
darė pirm. V. Petrošienė mal-1 lytojo Švenčiausiame Sakra- 
da. . mente musų Mielinusiojo Iš-

M. Gerdžiunienė, rašt. gan.ytojaus. Su dvasiniu patar

GAVO PINIGUS LIETUVOJE 
Kuriuos siuntė per “Drangų” šie asmenys;

F. Bartkus
Teodora Atraškienė 
A. Deksnis 
Morta Klidienė 
Barbora Petkienė 
Jurgis Petrauskas 
Cecilija Lupeikienė 
Povilas Puekorius 
Joseph Matės 
Barbora Adomėnas 
Vincenta Dambrauskienė 
J. Žilinskas 
V. Belekevičius 
Magdelena Pilipavičienė 
Povilas Šūkis 
Dom. Jonča 
Rozalija Ustelienė 
Simano Daukanto Sk. ir'

Bud. Spulka

Ant. Zupustas 
Barbora Yurgelienė 
Joana Susnickienė 
V. Kulikauskas 
Ona Augųitė 
Bladis Atraškevičius 
S. Lapinski 
Stefanija Mnrozienė 
St. Rokas 
A. Bacevičius (3) 
Petras Cibulskis 
Mike Bitinas 
Pov. Masis 
S. Puplauskienė 
J, Gužas (2)
J. Lecaitė 
Al p. Šliavas 
J. Dorin
Ona Kazlauskienė (2)

“DRAUGO” PINIGŲ SIUNTIMO SKYR.,
2334 So. Oakley Avė., Chicago, III.

Atdaras kasdien, išskyrus sekmadieniais iki 8 v. v.

bus nulydėtas į Sv. Kazimero' Apie tai paskelbė kompani-
kapines.

BIZNIS PAKILO.

Marąuette Park. — Pas p-
nus J. Paulių ir A. Pocių 
biznis pakilo. Jiedu turi ma
liavų ir hardware krautuvę po 
num. 2433 W. 69 St. Tel. Hem- 
lock 5967. Dabar pavasariui 
atėjus prasidėjo “clean up”, 
“paint up” ir todėl minėtųl«
biznierių krautuvėj biznis žy
miai padidėjo.

jos pirm. N .G. Richman.
Dabar įvairios kompanijos

visose valstijose ir miestuose 
kapojo darbininkams algas.
Skelbė, kad tų turi daryti dėl 
pablogėjusių laikų. •

Richman Bros. Co. gamina 
vyrų ir vaikų drabužius. Sa
vo dirbtuves turi Clevelande 
ir Loraine. Ta pati kompani
ja užlaiko 60 krautuvių 55 
miestuose. Kovo 14 d. nauja 
krautuvė atidaryta St. Louise 
o kovo 19 d. atidaryta Bos
tone.

j Kompanija Šamdo apie 3,000 ! Pigiai senai (steigtas paukščių Ir 
i , , m i j - p-- kiaušinių marketas. 1237 W. 103 st.jdarbimnkų Clevelande prie 55 ____ ____ __  _

r .i t * Bowllng — Bollnė — 6 alleys. 8St. ir Lutber avė., O Loraine (stalai, gera vieta, senas biznis. 1454 

apie 1,000.
Chicagoj

NAMINIAI NAKAND.VI PARDA
VIMUI.

Turi būt parduoti tuojau keturių 
kambarių ankstos rųšies rakandai, 
kauras, elektrinis radlo, lempos Ir 
kitkas. Viskas pigiai, jei ateisite grot 
tai. Bus galima visus daiktus par
duoti Ir atskirai. Apleidžiame miestų. 

SIMO West 62 Street

Velk dykai, pulkus 4 kamb. ra
kandai, kaip nauji. Gražiai Išmar
gintas parlorlaus setas vertas $300 
už $85. Puikus 9x12 Wllton kauras 
$20, Super Heterodyne elektros ra- 
dio $45. Coxwell kėdė ir ottoman 
$25, puiki lempa $5. Valgomosios 
setas $65, francuziško pieno mlegk. 
setas, stalas, vazos Ir tt. 1743 K. 
78 St. 1-mas apt. Saglnaw 9786.

Miegk. setas, virt. kab., stalas, 
dien. lova, deskos šif., vaouum clea- 
ne.r ir tt 5567 W. Monro® St. Austin 
9897.

PRANEŠIMAI

Delicatessen Ir bekernė, pilnai Į- 
rengta, West Side $43,000 metinis 
pardavimas. $8,500. Ix>ck Box 85 
Congress Park, III.

Šiuomi šaukiamas Amerikos 
parapijos svetainėje vakare Liet. Daktarų Dr-jos mėnesi
Akademijos Rėmėjų 10 sky
rius akademijos naudai turi 
“bunco party” su daugybė 
•rankdarbių pagamintų dova
noms.

X Ryt Sidabrinio Jubilie
jaus valdybos svarbus posė
dis, parapijos ofise, 7:30 vai. 
vakare.

DVI NELAIMĖS.

nis susirinkimas, kuris įvyks 
Dr. M. T. Strikolio ofise, 4645 
So. Ashland Avė., Chicago, 
III., penktadieny, balandžio 
24 d., 8:30 vai. vak.

Meldžiu gerb. kolegų nesi- 
vėluoti, nes randasi išspren
dimui nemažai svarbių reika-

W. Madison.

Bros I Delicatessen Ir grocernė, $400 sav. 
‘ ; biznio, 4 kamb. gyv:., maudlnė, pigi

drabužinę krautuvių yra ke- renda. 2853 No. Kedzle Avė. 

turios.

Richman.

VISI PRIEŠ—NIEKAS UŽ
Prieš ruošiamų advokatūros 

ir teismo kandidatų įstatymo 
projektų sujudo ne tik stude-

Del. groc. name 135-.apt. moder- 
niSki Įtaisymai, geras biznis, reiAla 
$40. Pigiai. 5824 W. Lake St.

Perkame vartotas
KONCRETINAS

1738 No .Callfornia Avė.

Parsiduoda 2 krėslų barber- 
nė, arba pasirenduoja. Geram

, _ , . „______ __  . ntai *«»■“>>*“, bet ir daa- |Wberiu; auks0 mainos. Prie.
lų. Pnek tam, Dr. M. T. Stri-i gumas teisininkų. Prof-esona-k r ,i i • a . v . [Zasiis pirkau namų.
b-rai,<» rafaroto. a „n? ms ir žymesniems advokatams i ZALAGINAS

dėl tokio įstatymo ruošiama'

Town of Lake: — Perei
tų šeštadienį Boy Scoutai 

turėjo Wasliington. Parke pa
sijodinėjimų ant arklių. Tarp 
scoutų raitelių buvo ir lietu
vis Edvardas Šarkis, 12 me
tų vaikutis. Tai jam ištiko ne
laimė. Jo arklys pasibaidė, i 
Jaunas raitelis nukrito. Buvo 
nulaužta koja ir arklys užmy
nė šoną. Buvo nuvežtas į Uni- 
versity ligoninę. Pereitų an
tradienį Eudeikio ambulansas 
pargabeno vaikų namo po 
num. 4559 So. Hermitage avė.

Balandžio 21 d. Petras Pre- 
tkelis darbavosi aplink namus 
po num. 4614 So. Paulina. 8I
vai. ryte staiga apalpo ir mi-

AUTOMOBIL1AI

NAUJI GERIAUSI 
-AUTOMOBILIAI

GRAHAM PA1GE
/

KAINA $846.00 F. O. B.
Jei manai pirkti karų, pirmiausiai

■ teik pus mus ir persitikrink, kad 
ns mus rusite geriausios rųšles au-

■ omo kilt n s už žemų kalnų.
Taipgi turimo (vairių įvairauslų 

artotų karų už labai mažų kainų.

3RIGHT0N MOTOR SALES
INC

Savininkai: Vainoras, J. Laskys 
Telefonas Lafayette 6664
3962 Archer Avenue

kolig skaitys referatų: “Anes- 
Ihesia”. Diskusantai paskirti 
Dr. S. Biežis, Dr. V. S. Nar- 
vauskas ir Dr. J. P. Poška.

Dr. A. L. Graičiunas, sekr.

LAIŠKAI

904
908
910
926
929
936
937 
942

Bruzguliai A. 
Cingenei Lidvinai 
Degutenei Ąug. 
Kasparaitū.. Mrs. F. 
Kavalauskui V. 
Masulenei Zofijai 
Masinauskui Ant. 
Narusui Petrui

PRANBfttaAS

B & M
. BBRŽINKKIS ir

A. N. MARULIS
O A F E

5200 SO. VVE8TERN AVĖ.
Tel. Republlc 4544

1951 Canalport Avenue

I

KĄ JŪSŲ SKRYBĖLĖ PASAKO APIE JUS?
Ištikrųjų 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.

WILLYS KNIGHT 
WILLYS 6 IR 8

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

White Sox Motor Sales
Jankaitlų J. Bagdonas, pardavėjai 

8. Rumchaks savininkas
610 WE8T 35 STREET 

Tel. Varde '$<$•

2-RAS FLORAS 
VAIKŲ, MERGINŲ 

IR MOTERŲ
$1.00 iki $1.88 

8
DIDELI STORAI 

VIENAME

VIENA KAINA 
VISIEMS '

$3.95
$3.50

$2.95
1646 — 48 WEST 47 STREET

“DidžiauRi Skrybelninkai Chicagoj”

Paieškau Juozapo Veršelio, kilęs iš 
Deg+onių k.. Traupio par. PrieS ke- 
liolikų metų iSvyko iš Pittsburgo Į 
Chicago ir nieko apie jį nežinau.

Taipgi noreč rasti Aleksandrų Zll- 
nį. Gyvena taipgi Chicagoj. Patys ar 
juos žinantieji rašykit.

JONAS KOPŪSTAS 
305 Prospect Street 
Blngbampton, N. Y.

PARSIDUODA didelė gro- 
cemė ir meat market lietuvių 
apylinkėj. Verta $2,500, atiduo 
sirii už $1,400. Priežastis liga.'
1409 So. 49 Ct. Cicero, III. I

REAL ESTATE

KAM REIKALINGI 

PINIGAI?

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKA8 & SON
Skolinu ant pirmų niortga- 

7126 So. Rockwell St. mažas komišinas, teisin-
Tel. Republic 5099 gas patarnavimas.

Mes permufuojame pianus.
forničius ir kitokius dalyku®

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.
t x

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

JUSTIN MACKIEWICH 
2342 South Leavitt Street 

Canal 1678-1679

- Bk. • ?T 
4^11 Ihll 4IC/ ^.(o-

ĮVAIRŪS KON1 K AK 1ORI4 I

M. ZIZAS ,
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairinusius namus prieinatnn 
kaina

7217 S. CAL1FORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5525

M. YUSZKA 
Plambiog fleating

Kaipo •l»tovls llatiina'o* pe 
•ausiu Kuogerlsusls

4426 So. Westen> Avė 
Tel. Lafayette 8227

FREE WHEELING

STUDEBAKEli
Vlenlntėlė Stndebaker Lietuvių 

įstaiga Chicagoj
Didelis pasirinkimas vartotų karų 

už žemiausias kainas. ■

MIDLAND MOTOR SALES
4492 Archer Avė.

Tel .Lafayette 7189 
A. Kasulls ir J. Zabukae, Bav.

J. H. RICZKUS
4357 S. MAPLEW00D AVĖ 

Tel. Lafayette 7545

Geros išdirbystės pilnai už
tikrintos maliavos.

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

t>bone Vlrginla 2454

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO HIU8
4556 S. ROCKWELL ST.

Teief. Republlc 6396

D. GRICIUS

contractors

REAL ESTATE
.'Rautu liauju.' uaiuu,- u s«- 

>is priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel Lafavette 1083
GENERALI8 KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Kainos prieinalntausios. .
2452 WEST 69th STREET

JOHN PAKEL & 00.
Gcneraliai Kontraktoriai 

Real Estate
2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367 

Ros. GrovehBl 1680

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. Bouievard 7181

Rendon ar pardavimui 20 ak., 
upės, į rytus nuo Benton Harbor, 
kamb. namas. 2 aukščių b&mė, 4 

ak. javų, tik $85 per mėn. Kreiptis 
4109 No. Lowell avė. po ( vai. vak.
Sav. Alke. Tel. Klldare 6074

$17,000 plytų namas 3—6 kamb., 
karų gar., cemento belam., už $13,-

000, $2,000 cash, $50 mėn., įplaukų 
$120 mėn. Sav. 8-čtam augšte. 1421 
No. Westem Avė.

Namas 6 kamb. viršuj, 6 kamb. 
beism., 5 — atike. Vieta 2 gar. Už 
$5.300, 4137 8o. Mosart St. lAf. <266

šapos Telef. 
Hemlock 2fl«7

Namų Telef. 
Republlc 5688

JOHNYERKES
Plumbing & Heating Lietuvis 

KONTRAKTORIUS 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

R. ANDRELIUNAS
(Marąuette Jewelry & 

Radio)
Užlaikau visokių 

•uksinių ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio. -planų rolių, 
rekordų Ir t t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos Instru
mentus

2650 West 63rd St. Chicago
Telefonas HEMLOCK 8380

4644 SO.

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųftles 
Ir patarnavimo. Sau
kit

GREFN V ALT, F, Y 
PRODUCTS 

Olseiis Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių. 
PAULINA STREET

Tel. Bouievard 1389

PINIGŲ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČIŲ 

AGENTŪRA
Nusiunčlame pinigus Lietu

von paštu į dvi savaites, tele
gramų J dvi ar tris dienas.

laivakortes parduodame ant 
visų linijų. \

Pilnai prirengiame kelionei 
j Lietuvų.

Turime skyrių Lietuvoj.
Darome jgallojimus ir visus 

legališkus dokumentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paskolas pirmų ir 
antrų morgičli).

Apdraudžiamo nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų ilgų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras ,

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
Tel. Yards 4669

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

vesdamas visus reikalus pe>

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

CHICAGO
rKL BOUL. 0811 ARBA U774 
Visados sutaupysi dasig Išlaidu

Perkam Mortgečlus ir Bonus 
-ikollnam pinigus ant Namų 
Parduodam. Išmalnom Ir Inšluri 

nam visokį turtų 
t'ųdarom davernastes Ir Pirkimo 
bei Pardavimo Notarlališkus raštus 
Siunčiam Pinigus ir Laivakortei 
šTSA KANTI8 PATARNAVIMAS 

Yra pamatu musų Pasekmlngumo 
MES OVARANTUOJAM SAVO 

ATI.IKTA DARBĄ

Skolinam Pinigus
Netmnm komiso nuo $60 iki $300 
šis departmentas yra po valstijos 

priežiūra

Taipgi paskolos ant pirmų morglčtn

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

Gražus 6 kamb. plytų bung. sau
lės parlorlus, fum. š., 2 karų gar., 
mokyklos, transp. Pigiai 7736 So. 
Aberdeen St. Vlne. 7477.

F A R M O S
80 ak. farma 50 mali. nuo Mllwau- 

kee su viskuo, 2 arkliai. 11 galvijų, 
400 vištų, 2 namu. gera barnė. šilo 
Ir tt. Pigiai.__________

MADSON, CHRIHTENSON 
IMOBRETSON CO.

3615 W. National Av. Mllwaukee, Wls

200 ak. ralvljų ar pieno ūkia Pul
ki vieta. Oeroa išlygos norinčiam 
apsigyventi. Box 116 Manchester, 
Iowa. -

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 Sųjungų.

Stunėtame pinigus Lietuvon

John J. Zolp
4559 So. Paulina Street

CHICAGO, ILL.




