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RIO DE JANEIRO, Bra
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loje, Rio užlajoje, bombų dir
btuvėje susprogo apie 1,000
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
NEGALIMA GAUTI VY

TAUTO D1DŽ. STA- 
TUEČIŲ

Vienas “Slovo” skaitytojas 
paskutiniam to laikraščio nu
mery atkreipė dėmesį į chara
kteringų faktų, kad visam Vil-

LIKVIDUOJAMI MARI
JAVITAI

“Kurjer Wilenski” prane
ša, kad1 šiomis dienomis pra
dėta likviduoti marijavitų be
ndruomenė Vilųiuj. Nors Vil
niaus marijavitai gaudavo 
stambių pašalpų iš Plocko,niuj negalima gauti jokios Vy 

, tauto Didžiojo statuetės, arba j*ems nepavyko įleisti šaknų
šiaip kokios gipsinės ar bron- Vilniuj. Praėjusiais metais iŠ

1

zinės reprodukcijos. Jis apla-360 marijavitų sektos šalinin-
nkęs visų eilę Vilniaus krau- kų 270 išstojo ir sugrįžo į ka-
tuvių, kur radęs Mickevičiaus, talikų Bažnyčių. Pasak laik-

(Slovackio, Sienkevičiaus, Šo- -Paščio, ir likusiems marijavi-
peno ir net dabartinių politi- tams Vilniuj labai nejauku.

Galimas dalykas, kad ir jie
išstos iš marijavitų sektos.*
Marijavitų dvasininkai, ben
druomenę likvidavus, žada su
grįžti i Plockų. “R.”

1. Ispanijos respublikos laikinosios vyriausybės nariai; prezidentas Zamora yra ket- kų atvaizdų reprodukcijų, o 
virtasis iš kairės pusės. 2. Standard Fruit Co. ofisas Nikaraguoj; tą ofisą užpuolė Vytauto Didžiojo atvaizdo 
sukilėliai; bet tarnautojai apsigynė. 3. Sani H. Thompson, federalinės ūkių komisijps niekur negalėjęs gauti, net nė 
(boardo) naujas pirmininkas; jis paskirtas j atsistatydinusio A. Legg vietą.

JAKOBITŲ VADOVAS 
KVIEČIAMAS GRYŽTI 
R. KATALIKŲ BAŽ
NYČIOS VIENYBEN

CHIOGOJE
NUŠAUTAS POLICMONAS

ESĄS PAPRASTAS 
NUGĄZDINIMAS

LONDONAS, geg. 2. — Ži- j 
niomis iš įvairių šalių, vakar,; 
gegužės 1 d., socialistų, kaip 
bolševikų, taip menševikų, de- j
monstracijos buvo visur apsi-' _____ -

tonų orlaivių bombų ir tor- i blausnsios. Socialistams trūko TIRUVELIA, Indija (per 
pėdų. !atatinkamo ūpo. paštų). — Jo Ekscelencija

Kai-kur jiems buvo uždrau- Bethany arkivyskupas Mar 
sta turėti vaikštynės. Kitur tanios, kurs praeito rugsėjo 
jie rado mažai sau sekėjų. Tik d* išsižadėjo jakobitų at- 
Maskvoje vaikštynės buvo di- skalūnybės ir gryžo Katalikų 
dėlės, nes ,ten visi žmonės va- Bažnyčion, parašė sujaudina-

Apie 150 darbininkų 
ir virš 300 sužeista.

žuvo

KARALIUS PALEIDO 
PARLAMENTA

BUKAREŠTAS, geg. 1. — 
Rumunijos parlamentas reiš
kė nepasitikėjimo nauju ka
raliaus ministerių kabinetu. 
Tad karaliaus išsprendimu pa
rlamentas paleistas ir paski

ru ir grųsinimais varomi j ga- Vaiskų jakobitų atskalūnų
tves marguoti.

RYGOJE AREŠTUOTA 
25 KOMUNISTAI

vyriaoaiųjųm vadui, Antioehi 
jos patriarkui Maran Mar I- 
gnatijui Elias. Ragina jį be
ndrai su visais jo sekėjais pa
siduoti Šventojo Sosto globai

RYGA, geg. 1. — Latvijos ir vadovybei, 
rti nauji rinkimai birželio 1 kalėjimuose laikomi apie- 500 Sis laiškas pasiųsta šiuomi
ir 4 d. j komunistų, apkaltintų už prie-' ypatingu laiku, kada tarpe ja- 

švalstybinį veikimų, vakar kobitų yra kilę dideli viduji-

Užvakar pavakarėj vidumie- 
sty policija ir privatiniai de- 
tektivai norėjo suimti susek
tų bankos plėšikų Frank Jor
dan. Kada jis pastebėjo sau 
pavojų, išsitraukė revolverį 
ir pradėjo šaudyti į norinčius 
jį suimti.

Keliomis gatvėmis bėgda

mas atsišaudė, pagaliau nu
tvertas. Pirm to tečiaus jis 
vienų poliemonų nušovė ir po
rų kitų sužeidė.

Kada apie tų įvykį praneš
ta miesto majorui Cermak, ši? 
įtuojaus nuvyko į vyriausiųjų 
•(eentralinę) policijos stotj.

lietuviškame Šlapelienės kny
gyne. Jis pažymi, kad turguj 
net rado kažkokių senų rusų

------------ ; generolų atvaizdų iš karo su
Policija įsitikinusi, kad su- turkais laikų, bet Vytauto Di- 

plaišinta bomba ties W. H. džiojo niekur nepamatęs. Tai 
Malone namais, Park Ridge, kelia ypatingo nusistebėjimo, 
esu s paprastas jo nugųzdini- atsižvelgus į tai, kad prieš kū
mas. * rį laikų Vilniuj buvo minimos

W. H. Malone yra buvusis VyUuto Didži°j° mirties 8U;

NAUJA KARININKŲ 
UNIFORMA

Kauno gatvėse jau pasiro
dė karininkų su nauja 'unifo
rma. Ši uniforma bus vieno
desnė ir pritaikyta viena vi- 

Illinois valstybės mokesčių ko- kaktuvės. Tam tikslui veikėjoms kariuomenės dalims. Da- 
misijos pirmininkas net dv* komisijos, bet nė vie- bar jau nebebus tokio margu-

_______ _____ » na nesusiprato pagaminti di- mo, koks buvo ligi šiol. Dalims
džio valstybės .vyro ir karžy-1 atskirti ženklai dftbaf*bhe de-ųf 

* darni prie rarikėvių. Nuo seno
sios uniformos ši dattgiaflMt 
skiriasi nebent savo kepure. 
Vietoj apskritojotautiškų spa- > 
lvų ženklo su vyčiu vidury da
bar bus vyties kryžius, apipi
ntas ųžuolo šakelėmis. “R.”

KEIČIAMI VIETOMIS
fenant policijos virSini„ko; R g

parėdymu vietomis pakeista J r ai Tinę rvi A 
11 policijos kapitonų ir 20 lei- GAUJUb BYLA
tenantų.

AUTOMOBILIŲ AUKOS

VALSTIEČIAI ŠALINSIS 
NUO RINKIMŲ

pranešė grųsinimų, kad jie niai nesutikimai, kada dauge-jTenaį suimtas F. Jordan ma 
šiandie sudaužysiu kalėjimuo- lis tų žmonių ima išpažinti " ‘
se visus daiktus.

Vietos policija vakar čia 
suėmė 25 komunistus agitato
rius.

NORI PERORGANIZUOTI 
POLICIJĄ

katalikų tikėjimų ir pasiduo
da Šventojo Sosto vadovybei.

SKAITLINGAS KELIŲ 
ŠALIŲ HIERARCHIJŲ 

SUVAŽIAVIMAS

jorui it policijos viršininkui 
išpažino savo nusižengimus.

Tuojaus po pusiaunakčio su
darytas koronerio teismas ir 
suimtas žmogžudis apkaltin
tas ir paduotas “grand. ju
ry”. Gi vakar “grand jury” 
jį apkaltino.

Šįmet ligi gegužės 1 d. Cook 
apskrity nuo automobilių yra 
žuvę 380 asmenų.

PEIKIA HOOVERIO AD 
MINJSTRACIJĄ

Jockaus ir jo plėšikų gau
jos I byla Kariuomenės teismo 
sesijos bus nagrinėjama Šiau
liuose balandžio 20—25 d. Be 
paties Jockaus, į teismų pa
traukta dar 13 Jo. bendrinin
kų: Step. Kontaras, Kazys 

, Eirošius, Alf. Eirošius, Pet
ras

MOTERIS TEISĖJA

BUKAREŠTAS, geg. 2. —
Paleidus Rumunijos parlame- 

, ntų, valstiečių partijos vadai, 
kurių priešaky yra Julius Ma
niu, išsprendė nedalyvauti pa
skelbtuose rinkimuose.

Kalbama, kad karalius Ka
rolis siekia platesnių sau vai- LONDONAS, geg. 2. — Ru- 
dvmo teisių, o gal ir diktatū- manijos karalius Karolis krei- 
ros. • »pės į Angliju prašydamas iš

____________ “Scotland yar.do” paskirti ke
lis gabius vyrus perorganizuo- įPAKVIESTAS BUVUSIS 

MINISTERIS PIRMI
NINKAS

SOFIA, geg. 1. — Bulgari
jos kabinetų suorganizuoti iš- 
naujo pakviestas buvusis mi- 
nisteris pirmininkas Liapčev. 
Kas kitas negalėjo to atlikti.

ti Rumunijos policijų.

IŠSKRIDO ATGAL I 
AFRIKĄ

PARYŽIUS, geg. 1. — šio 
mėnesio pabaigoje mieste Ro- 
uen, Francijoj, bus minimos 
500 metų Šv. Joanos d”Arc nu- 
kentėjimo sukaktuvės.

J tas bažnytines iškilmes 
suvyks daug Bažnyčios pre
latų—kardinolų, arkivyskupų 
ir vyskupų. Be Franci jos hie- 

■ rarchįjos narių, atvyks Bri
tanijos ir Airijos hierarchijų

LAS PALMAS, Kanarų nariai, įėmus Anglijos kardi- 
Salos, geg. 1. — Milžiniškas nolų Boume.
vokiečių orlaivis DO-X, kurs 
ilgas laikas čia buvo taisomas, 
šiandie išskrido atgal į Afri
kos pakraščius.

POLICIJOS VIRŠININKO 
PARĖDYMAS

Lengvinas Tamošauskas,
■ Leop. Bertašius, Kazys Bero-

NEW YORK, geg. 1. _  ntas’ ^8- Kripsas, Ant. Sluš-
Kalbėdamas vienam susirinki-įnys’ Košt. Pakalniškis, Petras 
me New Yorko valstybės gu-!^°^^8’ Ant. Toliušis, Ant. 
bematorius F. D. Roosevelt Milius ir Bol. Mikutavičius, 
nupeikė prezidento Hooverio Į yra apie 80 liudininkų, 
administracijų. ĮJos nagrinėjimas užtruks apie

savaitę laiko. “R.”
Pareiškė, jog republikonųCbicago policijos viršinin 

kas Alcock parėdė, kad poli- partija yra virtusi reakcionie-
cija saugotusi mušti ir kanki
nti suimtus įtariamus pikta
darius, kad tuo būdu iš jų iš
gauti prisipažinimus.

rių partija.

NUGALABINTAS ŽMOG- 
ŽUDIS

DR. K. SRUOGA SU PAS
KAITOMIS VYKSTA 

UŽSIENIN

SENIAUSIA VIENUOLE 
ITALIJOJ

ĮŽEISTI FILIPINŲ SALŲ 
GYVENTOJAI KA-

/ TALIKAI

MOTERYS NEGALI BOTI 
TEISĖJOMIS

NEAPOLIS, geg. -2. — Se- . 
niausią Italijoj vienuolė yira 
sesuo Cecilija Cavallo Šv. Ma
rijos Fonseca vienuolijoj, ne
toli Neapolio. Tomis dienomis 
jai suėjo 109 metų amžiaus.

IŠTREMIAMI MERGAI
ČIŲ PIRKLIAI

BUKAREŠTAS, geg. 2. — 
Pavojingai difteritu susirgo 
buvusis Rumunijos karalius 
Michail, šiandieninio karaliaus 
Karolio sūnus.

BUENOS AIRES, Argenti
na, geg. 2. — Iš Argentinos 
ištremiama 70 svetimšalių, ku
rie ilgų laikų pirkliavo mer
gaitėmis.

PARYŽIUS, geg. 1. — Va
kar čia areštuota ir uždaryta 
kalėjiman 30 komunistų.

—

“Knrjer IVilenski” prane
ša, kad šiomis dienomis Gar
dine pradėjo eiti pareigas pi
rma Vilniaus krašte moteris 
teisėja. “R.”

NAUJAS ŽEMES DRE
BĖJIMAS

MASKVA, geg. 1. — Kau
kazu palietė naujas žemės dre
bėjimas. Nukentėjusių žmonių 
skaičius eina didyn.

MANILA, bal. 30. — Fili
pinų salų katalikai sukėlė sma
rkius protestus prieš jų įžei
dimų.

Salų vyresnybė paskyrė ko
misijų, kuriai pavesta parin
kti valstybinėms mokykloms a- 
tatinkamus vadovėlius. Bet 
ton komisijon nepaskirtas nei 
vienas katalikas.

Įsitėmykite, salų gyvento-

Vyriausias Illinois valsty
bės teismas išsprendė, kad 
pravestas įstatymas, kuriuomi 
teikiama moterims teisė būti 
lygiai su* vyrais prisiekusio
mis teisėjomis klausant bylų, 
yra priešingas konstitucijai, 

i Šis įstatymas pravestas gy
ventojų balsavimu (referen
dumu). Gi gyventojai, anot 
teismo, neturi teisės spręsti 
tokių dlalvkų.

COLUMBUS, O., geg. 1. - 
Ohio valstybės kalėjime elek 
tra nugalabintas žmogžudis, 
Charles King, 39 m. barzdsku- 
tifl.

Teko patirti, kad dr. K. 
Sruoga vėl vyksta į užsienius 
su paskaitomis. Būtent, bala
ndžio 11 d. skaitys Stokhol
me, balandžio 13 d. Kopenha

LIMA, O., geg. 2. — Lima 
kalėjimų ligoninėje du pablū- 
dusiu kaliniu pasmaugė ligo
ninės sargų.

katalikų. Šie žmonės, reiškia, 
sumoka 90 nuošimčių visų mo
kesčių ir jie neturi balso auk- 

jus sudaro apie 90 nuošimčių Įėjimo klausime.

p. a

goj ir balandžio 16 d. Coete- 
burge. Visų paskaitų tema — 

Pirm poros metų Hamiltone Lietuvos ekonominė struktū- 
jis nužudė savo žmonų ir ke- ra ir jų užsienių prekybos rai- 
turis sūnus. da. “R.”

NEW YORK, geg. 2. — Ke
linta diena nežinia kur pra
puolus turtinga našlė, Mrs. 
Josephine Driggs.

KURI PUSE LAIMĖJO?

LONDONAS, geg. 1. — Ma- 
deira saloje eina kova su su
kilėliais. Anot žinių iŠ Portu
galijos sostinės Lisbonos, sa
loje imanti viršų vyriausybės 
kariuomenė. Gi iš Funchal ske
lbiama, kad sukilėliai pliekių 

vyriausybės kariuomenę.

—

AR TIESA?

CHICAGO IR APYLIN- ; 
KĖS., — Šiandie daugiausia 
debesiuota; popiet kiek šal
čiau; rytoj ir-gi šalta. ,1

Anykščiai. Anykščių viduri
nės mokyklos mokiniai skun
džiasi tėvams, kad mokytojai 
uždraudę imti iš kapeliono 
knygas skaityti. Kas neklau
sysiu*, tų varysiu iš mokyk
loj Tėvai tuo labai susirūpi
no. “R.”

PINIGŲ KURSAS-------------- I

Lietuvos 100 litų $10.00
Britanijos 1 sterl. sv. 
Franęijos 100 frankų 
Italijos 100 lirų 
Belgijos 100 belgų 
Vokietijos 100 mrk
Šveicarijos 100 frankų 19.24

4.85 
3.90 ,
6.23 

13.90 

23.82

-M
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DIENOS KLAUSIMAI

ŽODIS MUSŲ INTELIGENTIJAI.

Mes, Amerikos lietuviai inteligentų žmo- 
lių jau turime nemaža. Jų skaičius vis dar 
uga. -Lietuvoje irgi vis daugiau inteligentų 
iri auga. Tuo reikia džiaugtis. Reiškia, mūsų 
auta ir tuo atžvilgiu eina pirmyn.

Mes čia norėjome tarti žodį į Amerikos 
(tuvių inteligentus, kuri labai daug gali pa- 

lėti Lietuvai ir lietuvybės išlaikymui Ameri
koj. Del to labai yra svarbu, kad mūsų inte- 
igentija eitu kartu su visuomenės ir visos 
autos gyvenimu, kad ji būtų tautinio judėji
mo priešakyje. , ’ ' ;

Kad taip būtų, reikia, jog mūsų inteligen- 
ija plačiai būtų informuota apie visos mūsų 
autos gyvenimo eigų, kad bendradarbiautų 
u Lietuvos inteligentija. Mums rodos, kad 
Lgi ųiol daugeliui ir infortnfiabijų truko ir jo
tie ryšio su Lietuva neturėjo.

Tam tikslui geriausia gali patarnauti lai- 
raščiai, o ypač žurnalai. Tat mes čia ir nori- 
ne pasiūlyti t ienų praktiškų dalykų.

Nuo<šių metų pradžios Lietuvoje pradėjo 
iliustriuotas savaitinis žurnalas “Nau- 
Rainuva”. Pastebėjome, jog šis žurnalas 
skiriamas inteligentijai. Jam pasisekė 

traukti gražų būrį geriausių Lietuvos inte- 
ntų jėgų ir jog yra nemaža vilties išvesti 

inčių visuomenę iš to minčių. ir žygių 
loso, kuriame atsidūrė pokariniais laikais

įsa Europa, o taip pat ir Lietuva.
“Naujoji Romuva”, tai krikščioniškoji 

mjosios gadynes Romuva. Ji darosi tikra to- 
ramaus kultūros darbo užuovėja, kuri taip 
valinga mūsų tautos besiblaškančiai ir 

jolat savytarpyje bekovojančiai inteligenti- 
i. Teko nugirsti, kad “N. Romuva” pirmais 

lesiais susilaukė kelių tūkstančių skaitvto- 
ir jų skaičius nuolat auga. Vadinas, tos

iti

IGĖLIS.
(Pabaiga)

Igėlis puolė priešų, kaip senas me- 
iotojas. Tačiau aš buvau tikras, kad 

šiol jis nė karto nebuvo matęs gy- 
ir kovėsi vadovaujantis tik įgimtu

<mu. Pirmų kartų Igėliui puolus, gy- 
igėlė .jam knistuvėlio galiukų. Jis 
atgal, laižydamas išsisunkusį iš 
dės kraujų. Bet po kelių sekundžių 

pnol? antrų kartų, ir sėkmingiau; tų 
fimirksnį, kai gyvatė puolė jį išsižioju- 
jis,vikriai palenkė galvų, pakišdamas 
dygliais nnsagstytų sprandų. Gyvatė 

lai i-idnrė u baisiai įsiuto; ji šnypštė, 
Ipė ir vis puolė Igėlį, pasidarydama sau 
daugiau ir daugiau žaizdojo aštriais

;liai>. Pagaliau ji nu<il}w> ir nuščiuvo. 
>»»el Im li i- l .irin puolė jų, pagrie- 
Mantimis už galvos ir ėmė ėsti drauge 
jo# anu>dingn« dartimi -. Gyvatės įgėli- 

nepndarė ežiui nė Iriipuėio l»l(»g<>. 
rs, be abejojimu, j jo kraujų įėjo daug

užuovėjos visuomenė buvo gerokai išsiilgusi 
ir būtinai reikalinga.

Mums rodos, kad “N. Romuva” ir Ame
rikoje turėt būti plačiai skaitoma. Be šio žur
nalo neturėtų apseiti nei vienas mūsų inteli
gentas. “1J. Romuva” ir bendradarbių mūsiš
kių inteligentų tarpe turėtų surasti. Tokiu bū 
du užsimėgstų ryšiai tarp Lietuvos ir Ameri
kos lietuvių inteligentijos. O tie ryšiai yra 
būtinai reikalingi.

NUO VARŠUVOS LINK MASKVOS.

“N-nos”, lietuvių socialistų dienraštis, 
daro pastangų atgaivinti mirusių lietuyių so
cialistų sųjungų. Savo laiku sušaukė konfe
rencijų, kurion tik keletas žmonių teatvyko,' 
suruošė gegužės l"d. paminėjimų. Bet lietu
vių visuomenė tikrai nebesidomi socialdemo
kratų judėjimu, nes jis mūsų tautai yra pra
gaištingas.

Kauno “Darb.” apie socialdemokratus 
taip rašo:

Savo darbais socialdemokratai nuo pat

SVEIKATA -BRANGUS TURTAS
Dr. Al. M. Račkus

Rašo:

2130 W. 22 St. Chicago 
Tel. Canal 6764

SAULES ŠVIESA - SVEI
KATOS šaltinis.

Pavasaris atnešė žmonėms 
dvi didžias gyduoles, būtent 
saulėtų, giedrų ir tyrų, kve
piantį orų. Saulės šviesa, — 
tai gyvybės, energijos ir‘svei
katos šaltinis.

miršta nuo pneumonįjos to
dėl, kad namų langai yra ati- 

įdari, kambariai gerai išvėdin
ti, žmonės kvėpuoja tyru oru. 
Nuo saulės spindulių ir tyro 
oro kraujas pasidaro raudo
nesnis, sustiprėja; o kuomet 
kraujas sustiprėja, tai liga 
jau turi kraustytis lauk iš 
žmogaus.

Saulės spinduliai teikia 
žmogui daug energijos ir pa 
gerina ūpų, o tyras oras su

Visi žinome, kad žolynas
uždarytas kur nors skiepę, be
saulės spindulių . netarpsta.
Visi žinome, kad ligonis gie-
□ . • • • ■ x- ■ žadina žmoguje geresni apctr-dnoje dienoje geriau jaučiasi . . ... .
ir greičiau sveiksta. Mediči-

pradžių savo atsiradimo Lietuvoje daug yra mokglas kad gau.
tų ir prigelbsti maistų geria u s 
suvirškinti. Lietuvoje visi tu
ri gerų apetitų, kad tik būtų 
ko valgyti, ir pilvo ligomis

kenkę tautos pastangoms kovoje už nepn- ,fe spinduliai ne tiktai gai. 
klausomybę. Tiek Didžiajam Vilniaus Seime, ūgdina įr braadi nHll.
tiek Petrapilio lietuvių Seime socialdemokra-^,^ bet podraug rec,au 8erga' Mat> Lletuvos
tai Lietuvos ir lietuvių tautos siekimų neno- ir ligų perus naikina Saulu.
įėjo suprasti ir žinot. O tuo metu, kada rusai w labai gydytoja. .......................................

TTV, , . . ..... ,nereik mokėt, tik reik netin-Uztad ligoniai prie kiekvienos . v. „ . . .
gėti išvažiuot uz miesto j gi
rias. Visi turime teisę naudo
tis tyru oru. Tad naudoki-

žmonės gyvena tyrame ore. 
Juk ir Amerikoje už tyrų orų

bolševikai plūdo Lietuvų pavergti ir kada mū 
sų tauta vedė žūtbūtinę kovų už Lietuvos ne
priklausomybę, įžymūs mūsų socialdemokra
tai ištikimai tarnavo bolševikams.

Po trečiojo Seimo rinkimų valdžioje atsi
dūrę socialdemokratai pataikavo Maskvos 
samdiniams — bolševikams ir persekiojo 
krikščionis darbininkus.

Nuversti nuo valdžios sosto socialdemo
kratai, Plečkaičio vedami, bandė grąžinti

progos lai važiuoja lauk įsi 
surukusio miesto, lai išva
žiuoja sau į žaliuojančias pie
vas ir gyvybė tryškavčias gi
rias, ir lai kaitinasi prieš 
saulutę.

i* ’ '
Saulės spinduliai prasklei

džia pievų ir medžių gėlių
prarastųjj sostų, bet, nepasiekę savo tikslo, j^iėdusą oras prisipildo kvapu
daugelis jų su Plečkaičiu priešaky prisiglau
dė po lenkų aro sparnu.

Pagaliau, socialdemokratų “ karvedžiai ” 
perkelia savo štabų iš -Vilniaus į Berlynu ir 
savo konferencijoj pereitų metų Gruodžio £5 
— 16 d. siūlo jį sujungti su bolševikų štabu. 
Januškio, Paplauskio, Kauneckio ir kitų iš- 
dirbtoj rezoliucijoj socialdemokratai nutaria 
“įtraukti revoliucines pajėgas dar einančių 
su komunistais darbininkų į vieningų socialis
tinės kovos prieš fašizmų frontų”. (Mūsų pa
braukta). Vadinas, socialdemokratų pravady- 
riai keičia kryptį nuo Varšuvos link Maskvos. 
Tai ne naujos vėžės. Socialdemokratų vežimas 
visų laikų tuja kryptimi važiavo.

Nors gyvenimas parodė, kad socialdemo
kratų bendravimas su bolševikais išeina bol-

taigi negal būti jokios a- 
bejonės, kad toks oras pakvi- 
pęs gėlių aromatu yra labai 
sveikas kiekvientjn ^noguil 
Ligonis pafcvėpavj 
lėtą valandų girios kvofjlEil- 
čiu oru, gaus daugiau ^sveika- 
tos nei išgėręs iš aptiekus 
bonkutę toniko. 'Nęra -geresnių

mės gaivinančia saulutė, kvė
puokime tyrų orų kiek tik 
galime, per vasarų sustiprė- 
kime, kad ateinančių žiemų 
būtume stipresni ir atspares
ni pfieš ligas.

D-ro Račkaus atsakymai į 
paklausimus.

A. K. rašo: “Nuo to laiko 
kai atvažiavau į Chicugų, tai 
mano gerklei pasidarė kas 
tai negerai. Manė gųrklė pri- 
skrenta tirštais smurgais iš 
nakties ir kas rytmetį turiu

Šeštadienis, Geg. 2 d., 193.1

Kum Aleksandrų Skripkų, klebonų Hv. Kryžiaus parapi
jos (Town of Lake, Cliicagoje) švenčiantį j
vardadienį sveikiname linkėdami stiprios sveikatos ir i\,ų 
metų Kristaus Bažnyčios ir. mūsų visuomeniškojo veikimo 
darbuose.

Malonėk daktare man paaiš- ATSAKYMAI P. D.: —
kinti, kas tai butų do liga J Kad sergančios motinos pie
nes buvau pas keletu daktarų Inas kūdikiui kenkia, tai me- 
ir neranda pas manę jokios
ligos.”

ATSAKYMAS p. A. K.: — 

Tamsta turi lengvių chroniš

kų infekcijų nosyje ir gomu-
I

ryje, ir dėlto nėra ko , labai t 
rūpintis. Smurgų juoda spal
va pasidaro nuo suodžių bei 
dulkių. Patarčiau pirm ei
siant gulti gargaliuoti gerklę 
suriu vandeniu ir mažiau ta
bako rūkyti. Tam tikros gy
duolės taipgi gali pagelbėti.

dicinos mokslo jau senai y- 
ra patirta. Patartina išsigan- 

’ dusiai rifotinai pirmutinį pie
nų nirnelžti ir kūdikį tik ta
da-žindyti, kada motina jau
čiasi g'rai.

gokščioti ir krankšti iki tuos 
gyduolių nuo džiovos, bronki-įtįstančius smurgus atkrankš- F. 1). klausia: — “Ar išsi- 
to, kataro ir mažakraujystės, ,eixi. Kaikada tie smurgai yra gandusi motina gali apžindyŲ 

ir ty- taip juodi, kad mane net bai- kūdikį? Girdėjau, kad apžin-
mė snima. Šiaip jaučiuosi dytas kūdikis gauna įvairius 
gerai, tik truputi nervuotas. skaudulius ir nyksta.”

kaip saulės spinduliai 
ras oras.

Vasara mažiausia žmonių

lyse turi žymų anspalvį socialistų revoliuei- 
jonierių ir anarchistų maistininkiškų idėjų.”

ševikų naudai. Taip buvo socialdemokratą vai; Susilaikydanii au0 toliluesnių įvcrtiniHn, 
dviuo metu, taip buvo organizuojamose sočiai ' fnsai socaldemokratai palie.
demokratų profesinėse sąjungose. Taip bus ir socialde„lokratalns ver.
dabai. . savo draugų nusistatymų. Bet Lietuvos

socialdemokratai ramiai nutylėjo apie ruošia
mų draugų sųjungų su bolševikais. Tylėjimas 
laikomas sutikimu.

z , \
Tokių Lietuvos socialdemokratų veikėjų 

rezoliucijų jų gimdytojai rusai Šiaip įvertina 
Berlyne leidžiamam savo organe “Socijalisti- 
česki Viestnik”:

“Tokia rezoliucija kai kuriose savo da-

nuodų, o pirmas gyvatės įkandimas yra 
pavojingiausias. Igėlis kaip ir pirma buvo 
gyvas, sveikas ir linksmas.

Kartų, rugsėjo pabaigoje, mano ežiu
kas pasidarė labai neramus. Kai mes iš
važiavome į laukų, jis ėmė kasti duobes 
įvairiose dietose, nebekreipdamas jokio 
dėmesio į pelių urvelius. Aš leidžiau Igė- 
liui daryti kas jam tiko, o pats nuvykau 
į kalnus pažiūrėti darbo. Kai aš grįžau 
prie vežimo ir ruošiausi jau važiuoti na
mo, tai pastebėjau, kad Igėlis dingo, li
gai mudu su Simu ieškojome jo lauke, ir 
pagaliau Milordo padedami radome Igėlį 
miegantį po šiaudų krūvele jo iškastoje 
duobutėje. Aš išėmiau jį iš ten. ir įdėjau 
I vežimėlį; bet jis buvo, matomai, nepa
tenkintas, prisiglaudė kertelėje ir visų 
laikų piktai pūkštė.

Parvažiavęs namo, kai jau visiškai 
sutemo, aš paleidžiau jį savo kambaryje. 
Jis. prisiglaudė tamsioje kertėje ir tūpė jo 
t«#i visų vakarų. Naktį mane )>ažadino 
baisus bildesys, tartum po asla krapštėsi 
šimtas pelių. Aš užsidegiau žvagę ir ap- I
žiūrėjau kambarį. Įsižiūrėjus į tolimų

Darant iš to viso išvadų, aiškiai matyti,

kertę, kame buvo sudėti mano seni laik
raščiai, aš pamačiau liūdnus Igėlio darbo 
vaisius: laikraščiai buvo išmėtyti, suplė
šyti ir sukramtyti, rnedįnis aslos pakraš
tys labai sužalotas, tinkas išgriautas ir 
sienoje padaryta duobutė.

Aš supratau, kad jgelini nusibodo 
viešėti pas -mane, ir jis panorėjo apsirū
pinti savais namais. Kų darysi — vadi
nas, atėjo laikas mums skirtis: prievar
ta sulaikyti Igėlį būtų žiauru. Aš apsivil
kau, priėjau prie lango ir pastūmiau ap
vadus. Langinės dundėdaiųos atsidarė, 
kieme sulojo šunes, ir į kambarį įėjo blau
si priešaušrinė šviesa. Aš nenorėjau lau
kti ryto, padėjau Igėlį į kiepšį ir išėjau 
su juo į kiemų. Kiekviena praleistą valan
dėlė rodėsi man prievarta iš mano pusės. 
Visi miegojo. Ryto auSra vos patekėjo; 
ore buvo vėsu ir drėgna. Pažadinau Simų, 
liepiau atidaryti vartus ir išėjau į kaimų. 
Miškus buvo netoli nuo sodybos, ir jo auk 
šti rudens rūbais aprengti medžiai aiškiai 
buvo matomi pro pilkų ūkanų. Ten aš nu
ėjau, nustebinęs mieguistą Simų. Gaila 
man buvo skirtis su būtybe, kuri dalinosi

— Briusely atidengtas pa
minklas trisdešimčiai tūks
tančių pašto kalvelių, kurie 
tarnavo belgų kariuomenėj ir 
žuvo pasaulinio karo metu. 
Paminklas vaizduoja jaunų 
mergaitę - su pašto karveliu 
rankoje.

— Chemikai išrado naujų 
būdų gaminti dirbamų granų 
iš bulvių. Ši “bulvinė guma”, 
gaunama iš bulvinio krakmo
lo, sumaišyto su tam tikrais 
chemikalais, esanti bemaž to
kia kaip kaučuko guma.

— Tokkerio fabrike padirb
tas naujas kariškas lėktuvas 

4 kulkosvydžiais, iš kurių

kad mūsų socialdemokratai dar nemetė savo 
įpratimo laižytis priešingoms Lietuvai galy
bėms ir graibstant Judošiaus grašį tiekti sa
vo patarnavimus čia Pilsudskiui, čia bolševi
kams.

Lietuvų, jos darbo mases ir demokratija 
padės ne parsidavėliai ir ne talkininkai Lie
tuvos priešams, bet pačios ištikimosios tautai ta aP*e 3,000 šūvių. Nežiūrint 
ir Lietuvai pajėgos, kurios apgynė Lietuvų ir sunkaus apšarvavimo, lėktu- 
nuo socialdemokratų sųjungininkų ir jų glo- vaH Xalės skristi 260 kilomet- 
bėjų. rų greitumu per valanda.

su
per minutę galės būt paleis-

su manimi mano vienatve ir dabar ėjo nuo 
manęs, klausydama gamtos balso. Aš bu
vau dėkingas jai už visų praeitį ir pats 
grųžinau jai laisvę.

Priėjęs prie miško, aš sustojau prie 
griovio, apaugusio krūmais, ir paleidžiau 
Igėlį ant žemės. Jis kelias sekundes tu
pėjo nejudomai, paskui ištiesė savo snu
kutį, įtraukė miško oro, pažvelgė į mane 
tartum dėkodamas už mano nuoširdžių bi
čiulystę ir ėmė leistis žemyn. Nesenai nu- 
birėję lapai sušnarėjo jam po kojų, trak
štelėjo sausa šakelė, štai suvirpėjo krū
mų lapai ir Igėlis dingo man iš ūkių am
žinai.

Nuo to laiko kiekvienų kartų, kaip 
man pasitaikydavo miške rasti ežį, aš

I
vadindavau jį “Igėliu”, ir tikėdavaus par 
matyti nors vienų jndesį, iš kurio galė
čiau spręsti, kad ežys jiažino mane, bet 
į mano šaukimų pasigirsdavo vien tik 
niūrūs pūkštimas. Kartų man pasirodė, 
kad vienas ežys palankiai pasuko į mane 
savo snukutį, ir jo akys buvo panašios 
į Tgėlio akis. Net Milordas nepuolė jo, bet 
pžvs,pastebėjęs šunį susirietė į kamuoliu

kų, ir aš nebegalėjau matyti jo snukučio. 
Ar tai buvo Igėlis, — aš nežinau.

Ar. Vitk.

ESKIMU PIRŠLYBOS.
Kanados laukinės eskimų tautelės, 

gyvenančios į rytus nuo Hudson-Bai, Ka
nados rytuose, neištirtoj Kiwatino žemėj, 
tebeturi senoviškų paprotį: tėvai dar vi
sai mažus vaikus “sūperša”. Beveik 
visi berniukai ir mergaitės, turį po ket
verius penkerius metus amžiaus, jau yra 
“sužieduoti”, tai yra, tėvai sutaria, kad 
jų vaikai paūgėję sueis į poras. Sutartis 
galioja iki vaikai paauga.

Kai mergaitė subręsta ir jau panori 
ištekėti, ji pasisiūdina eskimiškus kaili
nius, ant kurių nugaros prisiuva krepšį, 
kuriame vėliau nešioja savo maiučias 
vaikus. Kai mergaitė apsivelka pirmų 
kartų tais, su krepšin ant nugaros, kai
liniais, tai jos sužieduotinis turi supras
ti, kad jau jų vestuvėms nėra jokių kliū
čių.
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Prašau Į Mano Kampelį
■Rašo prof Kampininkas

Čėsai pas lietuviškus komu-įsišėliojimas New Yorko žyde- 
nistus dabar užėjo tokie, kadlliams nepatiko. — Kų, lietu- 
Vorkerio (New Yorko žydo- viski gojai, tie bumbulai, suk- 
lių) partija turi žinoti kiek- vadintų lietuvių kišenių čys- 
vieno tavorščio mažinusį pa- tytojai daugiau išmano apie 
sikrutinimų. Priklodui, nosę'komunizmų negu Trockis ir 
nusišnipštei riesta ranka, nu-1 mes, jo pakaleno?! Tai revo-. 
sičiaudėjai antraip, bėkin eg-Įliušinus! Mes, žydeliai, turime 
sų koperatyve ne iš to galo privesti juos prie pakaros! 
suvalgei, arba net savais rei-! Pasakyta — padaryta, 
kalais nuėjai ne taip, kad Į Bruklyno nelaisvė Vorkerio 
Vorkerio rulės rodo, ant ryto- jau apklynyta nuo lietuviškų 
jaus jau lauk vilko pasų ir gojų. Kurie šėrininkų ar di- 
araus iš partijos. rektorių pasisperecino, gavo

Seniau, kada tavorščius ka- per sėdomųjų ir išrūko. Zajed- 
inandavojo Trockis, viskas bu- liems komisarams užsistojus 
vo orait. Jokios rulės nebuvo už savo tavorščius, ir tie ga-
žįnomos. Komisarai rainiai sau 
rinko į savo karmomis iš ta- 
vorščių padotkus traktoriams 
sovietų Rasiejui pirkti arba 
bedarbiams iš kalėjimų va
duoti, o tavorščiai tik viena 
težinojo — padotkus mokėti 
ir laukti kol sovietai užvaja-
vos čainus.

Viskas, gal, ir būt ėję taip, 
jeigu komisarai nebūt per
daug įsiŠelioję, tai yra, nebūt 
pradėję girtis, kad jie komu
nizmų geriau išmano, negu pa
ts Trockis, kuris Turkijoj da
bar loskavų duonų valgo.

Šitoks lietuviškų komisarų

vo araus iš Vorkerio.
Gegužės 10 d. Vorkerls

klynys Chicagos tavorščių ga- 
zietų nuo lietuviškų gojų. Iš 
New Yorko atvažiuos Vorke
rio pilipotentai, iš Bruklyno 
Nelaisvės prie pakaros pri
vesti lietuviški bumbalai ir 
garadžiuje bus sudna diena. 
Tai tokios noglos šiais čėšais 

užėjo ant lietuviško komuniz
mo. Išrodo, kad daug lietuvių 
komisarų stovi ant slenksčio 
išmetimo iš Vorkerio ir kad 
neužilgo tavorščiai turės pa
tampius bučiuodami žydams 
padotkus mokėti.

UETl JV1A1 AMERIKOJE

INU HARBOR. INO.
Atlaidai.

tai, žūt būt, kitiems nepasi
duoda.

Valio, ciceriečiai! Darbv.o- 
kitės ir kitiems nepasiduokit!

Rytoj, tai yra gegužio 3 d. 
musų bažnyčioj prasidės 40 
valandų atlaidai. Baigsis an
tradienio vakare. Atlaidai tai 
Dievo Malonių laikas, kuria
me ypatingai yra kviečiami 
visi, kadir didžiausi nusidėjė
liai sugrįžti pas savo Dangis- ; 
kųjį Tėvų ir įsigyti Dievo ma
lones, prarastas per nuodėmes. 
Todėl visus brolius ir seseris 
Kristuje, kviečiu pasinaudoti 
tais atlaidais, dalyvaujant pa
maldose, klausant Dievo žo
džių ir einant prie šv. Sakra
mentų.

Kun. K. Bičkauskas, kleb.

CICERO, ILL
Radio Stotis AJJ.

Išleistuves p. K. Sriubie- 
nei rengia Labdarių centras 7 
d. gegužės, šv. Antano para
pijos svetainėje, Cicero, III.

Tikietai jau padaryti. Ku
rie norite dalyvauti išleistu
vėse, pasiimkit iš anksto. Ti- 
kietų galima gauti North Sida 
pas p. A. Bacevičių, Ciceroje 
pas A. .Janušauskų, J. Mote- 
kaitį, K. Žilvitį ir Jonų Vilkų.

Ponia K. Sriubienė per dau
gel metų darbuojasi labdary
bei ir yra Labdarių 3 kuopos 
pirmininkė. Jos pasidarbavi
mu daug nuveikta. Kuomet 
labdariai 3 kuopos turi viešą 
rinkliavų, p. Sriubienė visuo
met būna pirmutinė darbe.

“Draugo” vajuj — kontes- 
te p. K. Sriubienė laimėjo pir
mų dovanų.

Matome, kad Ciceros mies
čiukas suvaro į ožio ragų di
džiausius miestus. Čia yra žmo 
nių, kurie jei stoja į darbą,

Šaunų vakarų rengia bul- 
variškiai gegužės 3 d. para
pijos svetainėje, 6:30 vai. va
kare. Vakaro pasisekimui 
daug darbuojas Petras Petro 
nis (parapijos komitetas), 
kuris gyvena “Bulvariškėje”. 
Jis nori sutraukti visus bul- 
variškius, kurie labai palan
kūs šv. Antano parapijai ir 
visi savo aukomis daug prisi
dėję jos labui.

Ir šis vakaras rengiamas 
parapijos naudai. Programa 
susidės iš vaidinimo, kuriame 
dalyvaus dain. K. Sabonis, 
smuikininkė p. Sabonienė; 
bus ir jų jaunutė duktė su 
smuiką ir kiti artistai. Suloš 
labai juokingų komedijų 
“Knarkia paliepus”.

Advokatas B. Mastauskas 
pasakys gražių prakalbų. O 

klebonas kun. H. Vaičiūnas 
pasveikins bulvariškius. Po 
programo bus šokiai prie ge
riausios muzikos. Be to, bus 
užkandžio ir gėrimo.

Visi kviečiami atsilankyti.

r0UN6ST0WN, OHIO
Pavyzdinga kolonija.

Youngstown, Ohio, lietuvių 
kolonija yra viena pavyzdin
giausių. Nors čionai yra apie 
400 lietuvių šeimynų, bet jų 
gražus veikimas Dievui ir Tė
vynei, pralenkia kitas k Joni* 
jas, kurios siekia virš kelių 
tūkstančių šeimynų. Daug vei
kiama, bet mažai rašoma.

Gerb. kun. Mykolas Kulia
vas, dabartinis lietuvių šv. 
Pranciškaus parapijos klebo
nas, nuo pat atvykimo į šių 
koloniją parodė movo gabumns

tinkamo ir energingo vado. 
Pamatęs aplūžusių, apleistų 
klebonijų, salę ' ir šventorių,

(tuojau dėjo pastangų kuoge- 
riausiai sutaisyti ir kad ma
žiausiai parapijai atseitų. Be
darbei būnant, pakvietė vy
rus parapijonus, kurių dau- 

1 gelis mokėjo visokius darbus, 
į supirko iš kompanijų (wbole- 
sale) medžiagos ir tuojau pra
dėtas atstatymo darbas. Iš 
griuvėsių pakįlo graži para
pijos rezidencija. Klebonija 
gražiai aptaisyta, salė tvirtai 
sutaisyta, kiemas išlygintas ir 
gražiais žolynais, gėlėmis ir 
medeliais apsodintas, gražius, 
tvirtas cementinis “drive- 
way” ir takeliai -» ištaisyti. 
Vyskupo atstovas atvykęs 

į pas klebonų net nepažino vie
tos.

j Bažnytėlė remodeluota, nau- 
’ jį gražūs “Wurlitzer” vargo
nai vertės suvirs $3,000.00 į- 
dėti.

Kun. Kuliavas yra mylimas 
visų parapijonų ir visų Young 
stowno lietuvių, ypatingai jau 
nimo. Jaunimas jam yra labai 
brangus. Šiais laikais jis rū
pinasi atgaivinti mirusių L. 
Vyčių 111 kuopų, kuri gražiai 
gyvavo keturi metai atgal.

Balandžio 20 iki 26 dd. šv. 
Pranciškaus parapijoje įvyko 
Misijos, kurias vedė gerb. 
misionierius Tėvas Alfonsas 
Pranciškonas, atvykęs iš Cle- 
veland, Ohio. Per misijas baž
nytėlė i>uvo pilna rytais ir va
karais. Daug atšalusių sugrį
žo į Kristaus avydę. Pabaigo
je misijų virš 600 priėmė šv. 
Komunijų Tėvas Alfonsas su
organizavo naujų Tretininkų 
kuopų, kuri pradėjo gražiai
veikti.

«
Velykose per šv. Mišias vie

tiniai lietuviai pirmutinį kar
tų išgirdo naujų vargonų bal
sų. Koks jų buvo džiaugsmas 
toje linksmoj dienoj! Per 
vargų, bet vienybėje diibda- 
mi, vedami kun. Kuliavo, nu
galėjo visus sunkumus ir šian 
dien džiaugiasi.

Parapijos komitetai irgi pil
ni džiaugsmo, turėdami tokį 
mylimų dvasios vadų ir ragina 
mane (nes esu iš tos koloni
jos, ten augęs) aprašyti jų vei
kimų. Dėkoju jiems ir visu, 
raginu į gražesnį ir didesnį 
veikimų'.

Stud. V. Bd. Pajaujis.

REMKITE VISUS BIZNIU 
RIUS IR PROFESIONALUS. 

KURIE SKELBIASI 
“DRAUGE”.

KNYGOS NUSAKO VIL

NIAUS LIKIMĄ.

Vilniui Vaduoti Sąjungos 
centras yra atsiuntęs iš Kau- 

jno specialiai parinktų rinkinį 
knygų kurios vispusiškai nu
šviečia mūsų sostinės Vilniaus 
atvadavimo kelius, štai tų 
knygų vardai ir kainos Ame
rikos pinigais:

1. O Vilniaus nepamiršk 
Lietuvi! 10 centų.

2. Vilniaus Malda 4 centų.
3. Trumpos Žinios apie Vil

niui Vaduoti Sujungę.
4. Amžiais už Vilnių dės 

galvų lietuviai 20 centų.
5. Mes be Vilniaus nenurim

sim 20 centų.
6. Vilnius Lietuvai ir Lie

tuva Vilniui 80 centų.
7. Lietuva kankinė 10 centų.
8. Vilniaus Baras 30 centų.
9. “Mūsų Vilniaus” kalen

dorius 5 centų.
I 10. Vilnius prieš lenkams 
jį pagrobiant G centų.

11. Ukraina Lenkijos val
džioje 20 centų, 

i 12. Vilniaus Golgota $1.00.
13. Vilnius Mūsų 30 centų.

14. Kaip lenkinta Vilniaus 
kraštas 10 centų.

Visų gerbiamas prof. Myko
lus Biržiška, kaipo Vilniaus 
vadavimo vadas, tas knygas 
yra rekomendavęs kiek vie
nam lietuviui perskaityti, kad 
pajausti ir pamatyti visų Vil
niaus klausimo svarbumų, vi
sų lenkų smurto žiaurumų 
link savo silpriesnio kaimyno.

Gerbiamieji! Vilniaus vada
vimo reikalams reikalingos 
nuolatinės aukos, nes juk ne
galime tylėti kai užgrobę mū
sų .kraštų lenkai visokiais iš- 
mislais mėgina lietuvius nai
kinti, lenkinti. Įsigykime iš
vardytų knygelių kaip gali
ma daugiau. Reikalavimus su 
money orderiais siųskite nea
tidėliojant. Tos knygos papil
dys mūsų mylimo prof. Bir
žiškos prakalbas, tos knygos 
nuolat mums primins apie ne
užmirštinų jo atsilankymų ir 
Vilniaus atvadavimo pranaša- 

i vinių. Reikalavimus siųskite 
adresu:

Laikinoji Am. Liet. Vilniui 
Vaduoti Sąjunga,
207 York Street, 
Brooklyn, N. Y.

Surinkti už parduotas kny
gas pinigai iki cento tenka 
Vilniaus lietuvių reikalų gy
nimui per Vilniaus Vadavimo 
Sąjungų Kaune ir jos talki
ninke Amerikoje.
Laikinoji Amerikos Lietuvių 

Vilniui Vaduoti Sąjungų.

KELIONĖ PO EUROPĄ.

Šimtai lietuvių šiemet vyks 
aplankyti Lietuvą. Keliautojai 
visu keliu pamatys nematytų 
dalykų, Įgys naujų įspūdžių, 
Tas viskas yra labai indomu 
ir malonu.

Keliautojai kartais savo 
i įspūdžius aprašo laikraščiuose 
ar knygose.

i Taip yra padaręs gerb. 
kun. P. Vaitukaitis, plačiai

žinomas veikėjas, Nekalto Pra 
sidėjimo Panelės Šv. par. vi 
karas. Jo knyga vadinasi “Ke 

llionė po Europą ir įspūdžiai’.
: Knyga papuošta paveikslais 
j ir indomiui parašyta. Kaina 
:$1.50. Galima gauti pas gerk. 
autorių, “Draugo” knygyne, 
arba per “Draugo” vajaus 
kontestininkus.

Knyga ypatingai indoini bus 
vykstantiems į Lietuvą, o 
taipgi gera yra ir visiems ki
tiems. . z ■ . '

— Vatikano bibliotekos be- 
braiško skyriaus direktorium 
paskirtas žydų mokslininką 
Naftalis Fried, kilęs iš Čekos 

! lovaki.jos. Tai bus vienintelis 
! žvdas Vatikano valstybėj.

Istorinis
RADIO PROGRAMAS

Atydai Keliaujantiems į
Lietuvą

Gerbiamieji:

Norėdami keliauti į Lietuvą, malonėkite atsilankyt 
į Universal State Bankų, kur galėsite pasirinkti Jums 
tinkantį laivų ant geriausių linijų, kurių laivai keliau
ja per jūres, nes mes esame agentai visų geriausių lai
vų kompanijų.

Su pagarba

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street
„ Chicago, Illinois

PAVASARINIS RAKANDU IŠPARDAVIMAS
Mūsų BARGENAI tarpe daugelio kitų yra dar sekami: '

1. Parlor setas, kaina $150, 
parduodama už .. •75.00

2. Bedrutmio setas kaina $160, 
parduodam ui . .. •69.00

S. Dlningr-room setas, kaina 
$85, parduodam ui •49.00

Didis Pafrirlnkimas Rsdto 
Visų IMirbysčių

ESAM TIKRI, KAD NAUDOSITftS 
flIAIS MUSŲ BARGENAIB —

— LAUKIAM. z 
LIETUVIŠKAS RADIO 

PROGRAMAS
Kiekvieno pansdėllo vakarų i* stoties 
WHFC, 1420 kllocykles nuo 7 iki 8 

valandai vakare.
Kvledlam klausytis—M. P. JAVA-

RAU8KA8 Ir J. BERTULIS--savlnin.

CITY UPHOLSTERED FURN1TURE CO.
2314-16 Roosevelt Rd. Tel. West 5743

Bus leidžiamos Lietuvių Dainos ir muzika į visų 
Pasaulį ir bus bandoma pasiekti ir Lietuvą per stotį 
W9XAĄ Navy Pier Chicago ir WCFL 970 kiloc. Nepa
mirškite užstatyti savo'radio Subatoje Gegužio 2 d. Pra
džia 11:30 vakare WCFL 970 kiloc. Bus girdėtis Chica- 
goje ir Apielinkėj.

Dalyvauja Vanagaitis, Olšauskas, Rimkus, Sauris 
ir kiti Budriko štabo artistai.

Budriko programas nedėlioję bus tuo pačiu lai
ku WCFL nuo 1 iki 2 vai. po pietų.

PRANEŠIMAS

FRIGIDAIRE
Refrigeratorių Eilectrikinių Ledaunių agentūra. Di

delis iškrovimas Budriko krautuvėj FRIGID AIREI 
General Motors yra vieni geriausių Ice Box Electric.

Jos. F. Sudrik, Ine.
3417 South Halsted Street

Telefonas Boulevard 8167

u

$80.00
Money Orderiai į Lietuvą per Radio tiktai 25 eentai 

Paskolos teikiamos ant Real Estate

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

MES MOKAME CASF1 . 
UŽ LIETUVOS 5% BONUS

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

Apsidrauskit Nuo Automobilių Nelaimes
Mes Apdraudžiame — Tnsuriname į vienų iš didžiausiu 
Insurance Kompanijų nuo automobilių accidentų. 
Ištikus nelaimei iš priežasties automobiliaus kaip tai 
važiuojant savo, ar svetimu, ar public automobiliu, ar 
einant gatvėje užgautų, ar expluoduotij bile koks auto 
mobilius, tuomet ši apdranda moka $2o.00 j savaitę pa 
šelpos per šešius mėnesius. Jei sužeistasis asmuo būtų 
ligonbutyje ar namie turėtų nursę, tada moka $40.00 
j savaitę. O mirus išmoka . $5000.00
Mokesčiai tik $10.00 už visus metus.
Norintieji plačiau sužinoti kreipkitės;

VINCAS RUKSTALIS
6942 South Maplewood Avė. Chicago, IH,

TELEFONAS ITKMLOCK 5219.
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C H I C A G O J E

Adv. JOHN B. EORDEN 
Rekomenduojamas į tei

sėjus.

į Praėjus triukšmingoms ma
joro nominacijoms ir dar 
triukšmingesniems rinki
pianus, pradėjau įdomauti ką 
lietuviai pelnys politiniai iš 
praeitų majoro rinkimų. Pa
sekėjams pralošusios republi- 
konų partijos tuom syk yra 
labai maža vilties. Išlošusios 
demokratų partijos rėmėjams 
ateitis yra gana šviesi, politi- i 
nių džiabų bus kai šieno. Tarp 
remiančiųjų pastarąją parti
ją, buvo ir lietuvių didoka 
grupė, kuriai prigulėtų dabar 
gauti vieną kitą obuolį nuo 

, demokratų politinės obelies.
Tie to, ateitis parodys, kiek 
pelnyta iš politinio atžvilgio, 
bet čia einu prie ko kito.

Besikalbajit su vienu kitu
apie politiką, sužinojau, kad p1' Metropolitan State Banko, 
praeitam Lietuvių Advokatų [abi stiprios lietuviškos jstai- 
sąjungos metiniam posėdy

miausių ir seniausių lietuvių 
!tautos veikėjų Chicagoje. At
vyko Cliicagon iš Lietuvos 
1889 metais prieš 42 metus, 
būdamas 7 metų amžiaus. Tuo 
se laikuose nebuvo nei lietu
viškos parapijos, nei mokyk- 

įlos, ir tų pačių lietuvių rado
si tik žiupsnelis. Atsižvelgiant 
į faktą, kati advokatas toks 

■jaunas ir taip senai Amerikon 
j atvykęs, ir prie aplinkybių nė 
sant progos mokytis lietuvių 
kalbos, yra nuostabu, kad jis 
netik labai gražiai ir grynai 
lietuviškai kalba, bet gana 
taisykliškai rašo. Advokatas 
Borden, per tiek daug metų, 
netik ką neištautėjo, bet su 
kiekvienu praslenkančių metu 
tapo vis didesniu patriotu. 
Tarp lietuvių augo, tarp lie
tuvių visados dirbo ir tebe
dirba tautos idėjinį darbą. Tai 
yra vienas mūsų tautos pilio
rių šioje šalyje, kuriuom ga
lima didžiuotis.

Advokatas Borden. yra pa
sižymėjęs netik kaipo geras 
kalbėtojas ir teisių žinovas, 
bet turi platų patyrimą biz
nyje ir finansuose; yra turė
jęs savo banką ir buvęs vienu 
iš pirmųjų organizatorių Uni- 
versal State Banko, kurio di
rektorium išbuvo 10 metų ir 
dabar tebėra jo stambiu šė- 
rininku. Taipgi yra dalininku

organizuoja protestą. Visur 
girdisi: “per dideli taksai, 
per didęli taksai, kas reikia 
daryti?”. Ir taip vienas pus 
kitą teiraujas. Bet tokių, ku
rie turėtų aiškų supratimą, 
kas reikia pradėti, mažai ran
dasi.

Todėl šio straipsnio rašy
tojas, jausdamas turįs šiokį- 
toki patyrimą, mėgins paaiš
kinti ir paduoti nuomone tak
sų specialistų — advokatų, 
kas pirma reikia darvti ir kas 
vėliau.

Praeitais melais rašytojui 
šio straipsnio nemažai teko 
pasidarbuoti kovojant aukš
tus taksus, kurie buvo ir yra 
užkrauti ant bizniavų lotų — 
prie Western Avė. ir kitur. Iš
bėgiojus visokius ofisus ir vai 
dininkus, didžiausia dalis lo
tų savininkų, tarpe 71 ir 63 
gatvės prie Western avė., ir 
kaikurie nuo kitų gatvių pra
eitą pavasarį nutarė kreiptis į 
Cook County Tribunolą. Su
rasta gal vienas iš geriausių 
advokatų taksų specialistų. 
Kartu visi padavė skundą.

Sąlygos padarytos sekan
čios: Užbilos užvedimą — 
teismo lėšoms kiekvienas lotų 
savininkas užsimokėjo po $5 
Advokatas apsiėmė teismą 
vesti ant trečios dalies, kiek

Į jis sumažins taksų ir iš ank
sto nieko neima. Tas reiškia 
jeigu advokatas numažins tak 
sas $30.00, tai jis reikalaus 
$10.00.

Kas nuveikta ir kas laimėta 
iki šiol? Pasidėkojant politiš
kiems veikėjams, teismas bu
vo atidėliotas iki po rinkimų. 
Dabar yra jau skundas klausi
nėjamas, bet kad skundų ran
dasi apie 50,000, tai greito 
nusprendimo Marųuette Par
ko skundikai nesitiki.

Ką jų advokatas patarė da-I *■
ryti? Tas advokatas, kuns 
varė taksų bilų, pataiė dabar 
tiems, kurie norį skustis teis
mui dėl aukštų taksų, — ne
mokėti taksų kol Illinois Val- 
tijos Augščiausis Tribunolas 
neišplėš legąliuyio 1929 paukš 
tinimo taksų. To tikisi sulauk 
ti (June) Birželio mėnesy.

Kas dabar reikia daryti? 
Jau nuo senai bėgioja po na
mus viliodami žmonės prisira
šyti prie tam tikrų svetimtau
čių organizacijų. Ir per radio 
garsinas mieste bent kelios 
organizacijos, kad nuosavybių 
savininkai rašytųsi į jų orga
nizacijas. Rašytojas šio straip
snio nepataria rašytis nei Į jo
kias svetimtaučių organizaci
jas, nei tarpe savęs tverti 
naujų. Marųuette Parke apie-

i ■ u m 'rr 'i. “■1

tapo įvykdintas nutarimas — 
rekomenduoti, kaip republiko 
nų taip ir demokratų parti
joms, lietuvius advokatus 
kandidatais į teisėjus sekan
čiuose rinkimuose. Republi- 
konų partijai yra siūlomi ad
vokatai John B. Borden, An- 
thony^A. Slakis ir Krank B. 
Mast, o Demokratų partijai 
Charles V. Chesnul, John W. 
Grigai ir Julius P. IVaitcbes. 
Nesu tikras, ar pastarasis bu
vo man minėtas ar ne, bet 
jeigu ir ne, tai privalėtų būt 
priskaitomas į skaičių kandi
datų, kaipo vienas senesniųjų 

, advokatų.
Lietuvių Advokatų Sąjunga 

pakėlė gana rinitą dalyką 
vietinės politikos srityje. Juk 
lietuvių advokatų tarpe ran

gos. Advokatas Borden yra 
baigęs De Paul Universiteto 
teisių skyrių su Bakulaureato 
laipsniu. Nepatenkintas vien 
tuom laipsniu, kuris suteikė 
jam pilną teisę sekti advo
katūros profesiją, jis dar ir 
toliau studijavo teises, įgy
damas dar vieną laipsnį -— 
Teisių Magistro laipsnį. To
kiu būdu paklojo savo pro
fesijai stiprų legalį pamatą.

Politikas;

MARQUETTE PARKO NA
MŲ SAVININKAMS

ŽINOTINA.

Namų savininkai C'hicagos 
mieste jau gavo taksų bilas 
už 1929 metus.

Marųuette Parke yra nauja
kolonija, kur namai nauji ir 

dasi gabių juristų, kurių bei ;Jnoderni5ki- KaiP .!au taksų 
vienas teisėjo pareigas galėtų 'tdlos rodo, naujose ir senose

i, -

aptelinkčse, tai naujos koloni- 
jon ant tiek tapo apsunkintos

atlikti priderančiai ir su pa
sižymėjimu, kas duotų mūsų 
tautai jau senai užsipelnusio |taksais, kad daugelis atvirai 
pripažinimo ir garbės. Iš pra
džių, gal ir nepavyks savo 

.kandidato pravesti, bet nerei
kia nustoti kantrybės nei iš
tvermės. Juk praeitų mefų 
rinkiniuose, kurio atgarsiai 
dar ir dabar tebeskambi, bal
suotojų ausyse, advokatas F.
B. Mast (Mastauskas), maž' 
kiek nebuvo išrinktas į teisė
jus. Jeigu patys lietuviai bū
tų kiek stropiau padirbėję, 
tai šiandieną būtume turėję 
savo tautbs žmogų teisėju.}
Bet tas nieko, nenustokim vil
ties, dirbkime, stengkimės ir . 
stuinėkimės pirmyn, o pasė
kos bus, nes, sulig tos senus 1 
patarlės, nei Rymas nepūsta- j 
lytas viena diėna.

Prie šios progos, noriu tai ti 
vieną kitą žodį apie advoka
tą Bagdžiuną — Borden. Jis, 
galinu: -akyti, yra vienas žy

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

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

Eašt. P. Fabijonaitis 
2320 W. 23 PI.

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

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

V. Duoba
2328 W. 25 St.

J. Dirnša
3230 So. Emerald Avė.

M. Šlikas
10555 S. State St.

Visokiais Labdarybės rei
kalais kreiptis į valdybą arta 
agitatorius.

B
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linkėje yra užtektinai orga
nizacijų, kurios aprūpins tuos 
reikalus.

į Rašytojas, būdamas S. W. 
A. Politikinio Klubo pirmi- 

' ninku, praneša visiems to klu
bo nariams ir tiems, kurie no- 

' ri eiti su tuo klubu iš vien, 
neklaidžioti po kitus klubus, 
bet klubo vardu kovoti prieš 
aukštus taksus. Minėtas klu
bas turės didelį susirinkimą 
gegužio 6 d., vakare, adresu 
2453 W. 71 st. street. Tame 
mitinge turės taksų specialis
tų, kurie nurodys, kaip ii 
kas reikia daryti.

Del informacijų, čia paduo
du žinia, kad bausmė už ne.su- 
niokėjiiuą taksų yra perkelta 
nuo 1 iki 15 gegužio, taip kad 
po mitingo bus da laiko užsi
mokėti taksus be bausmės, 
kurie nenorės teismo keliu 
kovoti.

Bus dedama pastangos, kac 
ąbų Marųuette Parko klubai 
veiktų iš vien taksų klausime, 
kaip veikė iš vien politikos rei 
kaluose.

D. B. Protapas.

PRASIDĖJO DARBYMETĖ.

Bridgeport. — Atėjo gegu
žės mėnuo — prasidėjo krau
stymasi. Tai “moveriams”

idarbymetė. Musų kolonijoj di
džiausias “moveris” yra jfla- 
jčiai žinomas biznierius p. 
Bagdonas, kurs turi didžiulį 
tam reikalui troką. Retai kur 
pamatysi tokio didumo troką 
kaip p-no Bagdono. Tai dabar 
p. Bagdonas su savo troku yra 
“bizi”.

P-no Bagdono ofisas randa
si 3244 So. Halsted St. Tek 
Calumet 3399.

RADIO PROGRAMAI

Lietuvių Dainos ant trum
pųjų ir ilgųjų Radio Bangų 
Subatoje 11:30 WCFL ir 
W9XAA nedėlioję nuo 1 iki 
2 vai. po pietų WCFL 970 K.

g Nesikankykite savęs skaus- 
mais, Reumatizmu, Sausgėle,

■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
( — raumenų sukimu: nes skau- 
_ dėjimai naikina kūno gyvybę 
" ir dažnai ant patalo paguldo.
■ CAP8ICO COMFOUUD mo-
■ stis lengvai prašalina viršmi- 
g nėta ligas; mums šiandie dau

gybė žmonių siunčia padėka-
■ vones pasveikę. Kaina 50c per 
g paštų. 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: "ŠALTINIS SVEI
KATOS” augalais gydyties. kai-

■ na 60 centų.

= dustin Kulis
3259 SO. HALSTED ST.

Chlcago, III.■ b a ■ ■ ■ n B B

Lietuvių Valanda
Iš Galingos

WBBM Radio Stoties

Kiekvieną

Sekmadienį

Tarp 2 - 3 Valandos 
Dienę

Sekmadienyje (tarp 2 ir 3) užsisuki! savo radio ant 
WBBM radio stoties (770 Kilocykles) ir išklausykite gražų 
Lietuvių Radio Valandos programą, kurį išpildys:

1) Kvartetas
2) G. Šidiškiute *
3) K. Kriąučiunas
4) “Prof,” Kampininko minutėle
5) Duetai, žinios, kitokie įvairumai 

Šiuos Radio Koncertus Ruošia:

The Peoples Fumiture Co.
IR/■ •A

Dienraštis “Draugas”.

Dalyvauja K. Sabonis, Ak- 
vilija Ančiutė ir daug naujų 
Dainininkų. Budriko Orkestrą 
grieš Lietuvių šokius.

' PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pac 

tikrų specialistų, ne pas koki nepa- 
ityrėij. Tikras 'specialistas, arba pro- 
1 fesorius, neklaus jūsų kas jums ken- 
! kia, ar kur skauda, bet pasakys pats. 
po pilno išsgzaminavhno. Jus su
taupysit laikų ir pinigus. Daugelis 
kitų -,'aktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo. suradymui žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radio — Scopo — Raggl 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egząininavi 
mas kraujo atidengs man Jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu

I Jus gydyti, tai Jūsų sveikata Ir gy- 
| vumas sugryš ūma taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat uuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokių užsisenėjusių. Įal- 
kerėjusių, chroniškų Ilgų, kur J ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėliokit neatėję pus

I mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 101(

20 W. JACKS0N BLVD.
Arti State Gatvės / 

Ofiso Valandos-’ Nuo 10 ryto Ik)
1 po piet. Vakarais nuo 5 Iki 7 
Nedėllomls nuo 10 ryto iki 1

po piet
./

ADVOKATAI

JOHN B, BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
1Q5 W. Adams St. Rm. 2117 

Telephone Randolph 8727 

2151 W. 22 St. f iki 9 vak
Telephone Roosevelt 8090 

Name: 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9609

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyje 
Room 2414

ONE NORTH LA SAI.LE BLDG.
ONE NORTH LA SALLE ST. 

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

J. P. WAITCHES
Lietuvos Advokatas

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

52 East 107th Street
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950—namų Pull. 6377 
Miesto ofise, pagal sutarti

127 N. Dearborn Street
Ketvertais ofisai uždaryti.

1

/

Telephone Dearborn 0057

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

160 North La Šalie Street 
ROQM 1431

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

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

(Išskiriant 8eredas)

k A. 011$
ADVOKATAS

11 8outh La Šalie Street 
Room 1701 Tel. Randolph 0331 

Valandos nuo 9 ryto iki B vai. vak 
3241 S. Halsted St. Tel. Vlctory 0663

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

G. V, CHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas 2221 W. 22nd Street
Telefonas Canal 2652 

Trečiadieniais ir Penktadieniais
vakarais namie pagal sutarti.
6503 Bo. Campbell Avenue

Telefonas Republic 4499

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vldurrnlcstyję 
Roona 1602

CHICAOO TEMPLE BLDG.
77 West Washington St.

Cor. Washington and Clark St* 
Ofiso Tel. Central 2978

Namų Tel. Hyde Perk 8395
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TUVĄ
Ponios K. SR1UBIENBS, laimėjusios pirmą “Draugo” vajaus dovaną Įvyks

KETVIRTADIENYJE, GEGUŽIO (MAY) 7 D., 1931 M.
ŠV. ANTANO PAR. SALĖJ, Cicero, Visus širdingai kviečia RENGĖJAI.

FOUR DEAD

Men, tliere ’s copsternatįon 
in the rauks! Do you realize 
that out of tlie large Cliicago 
District tliere are būt five 
teams wliich liave entered tlie 
baseball leągue this year? Ci
cero, alwuys a consistent con- 
tender for first place, did not 
enter this season. Brighton 
Park, regarded as one of the 
strongest councils and ordi- 
narily a staunch supporter of 
sports, has also quitted tlie 
scliedule. These are the two 
large councils in the District 
and botli are unable, for rea- 
sons of their own, to maintain 
a baseball team. Beside these 
tliere is Bridgeport and Rose- 
land, which liave likewise sig-

New York Giants base- 
bolo tymo gaudytojas (kečeris)

C H I C A G O J E
CHIOAGOS sąjungistės 

RUOŠIASI PRIE ‘-MO
TINŲ DIENOS.”

niore intimate with eacli 
other.

Ęącial distinctįon, of so fi
ne a strain as tliat of the 
Lithuanians, is atliing to be 
proud of and kept intact. . 1
Know ye tliat it iš only th- '
rougli cooperation we cap 
acheive bigger thiugs, so 
cling together you Lithua
nians and we’ll soon assert 
our long dorinant eminency 
to the entire universe. You 
yourself realize tliat we liave 
accomplished very little for 
ourselves and our nation in 
coinparison to wlint the Lith- 
uanian youtli could tlo if it 
vere iipbued with the true 
spirit of its countiy. Have you 
dcne your little bit <o help? 
Don’t wait for the other in-

nified their intention of re-Įdividual to wal« up your 
niaining out of the lineup this' council or your neiglibor as to 
season. AVliere has their for-Į tlie possibilities of coopera

tion, do tliat yourself. Don’t

of South Chicago, whether be 
intended to ūse psychology 
or psycliiatpy PU bis team 
this year. He ansąered sa-

mer keen and ardent interest 
in sports ganė to? besitate for a moment; start

The other teams maintain anything which you tlnrk
tliat these councils realize 
their team would be easily 
trounced at every game, the- 
refore tliey have taken the 
easiest course to escape hu- 
miliation. AVliether these tea- 
ms are correct in their con- 
tentions, I do not know, būt 
I can safely assert that these 
four councils liave lošt their 
old time enthusiasm for base
ball, since tliey are not con- 
cerned enougli to support a 
team. Are the smaller coun
cils |o sėt the example for 
these larger brethren?

Be that as it may, tliere 
are five fighting teams ente
red in the race for the cliam- 
pionship trophy. Play begins 
May lOtli.

So. Chicago at Marųuettc
Gary at North Side
Providence Bye.
The place and time at which 

the ganies are to be played 
will be announccd in. this 
newspapcr every Salurday be- 
fore the playing date.

vili heljr your organization 
cr country. Do it for your 
own satisfaction an inoideif- 
tally you will bo aiding all of 
r s. That’s giveu from tlie
heart.

EDUCATIONAL DEP’T.

Did you know tliat tliere is 
little demand for football tic- 
kets to-day? That you can 
find pictures of bąli players 
in the newspapers? Yes, stran 
ge as it may seern, this start- 
ling revelątion is true. We 
believe in educating our puh- 
lic in the news of tlie hbur 
so ate inaugurating this edu- 
cational department as u re- 
gular Saturday feature.

FOR YOU AND MĘ.

Every council and baseball 
fan is urged to attend the 
contests and encourage the 
participants. AVhere can. you 
spend a more pleasant after- 
noon than among your fiimds 
vhile watching an ešerinę 
sportinę encoun.ter? The ga
ires furnish an opportunity 
for our Lithuanian youth to 
nuogto 1 ogether and become

Let this be a varning to 
teams. Manager Mansta- 

vich has an aversion wliich 
borders in insanity vhenever- 
anyone calls him “Legs”. If 
the opposing players dured 
call him so, he would go in 
and pitch against tliem. A 
v-ord to the wise is sufficient. 
Tliere is more than one way 
to win a bąli game.

The Marųuette second team 
defeated its first team, 4 to 
2 in a six inning practice ga- 

in Marquette Park laštme
Sunday. North Side played 
the “Cradle” hoys, (ages 8 
to 14) and heat theni 12 to 
2. Should we cheer? Ha, Ilal

I asked Cliarley Kebilkis

ying that Sloane’s liniment . .. . ,. ,, . ra jau nuo pernai metų nušils better tlian anv salve. The d . _A.. . , . taręs “Motinų Dienų” minėticase is liopeless doctor. , * . . ,bendrai visoms kuopoms. Tų 
iškilmių bendrumų apvaikščio 
ti bažnytine dvasine puotų. 
Taigi, Apskričio nutarimu, 
šĮmetų ši pirmutinė bendra 
dvasinė puota įvyksta Cice- 
roj, III., šv. Antano parapijoj. 
Mūsų Apskričio dvasios va
das, gerb. kun. J. Vaičiūnas, 
tų dienų užleido sųjungietėms 
9 vai. šv. Mišią:
patogu ir iš' 
į laikų atvykti?

Incidentally, let me statė 
that Brighton Park lošt 6th 
place in tlie bowling leaguc 
to North Side. The affair was 
a grudge battle wliįch arose 
over a diferenc of oponion as 
to wlųcli team deserved the 
higlier standing. Little ląte 
with the news būt then it is 

f \ Mmore
- Vi

Thųnk you for the coni- 
ments Nettie and Johnuie. A- 
ny otliers will be appreciated 
md elaborated upon in the 
neąr future. Konnie,

■—
3=

ŽINIU-ŽINELĖS
X Kontraktorius Danielius 

Grięius ir maliavojimo kon
traktorius Stanislovas Cibuls
kis pabųigė daębus prie nau
jo namo kurs randasi prie 69 
ir So. Washtenaw avė.

X Kolegijos rėmėjų pirmas 
piknikas įvyks gegužio 31 čk 
Cherniausko darže.

X “Draugo” radio išvažia
vimas įvyks birželio 7 d. Vy
tauto Parke.

X “Draugo” pramogų ren
gimo komisija gavo iš Lietu
vos “Rūtos” saldainių ir

ras pasirodys pilnoje gražybė 
je ir galybėje. Sudainuos daug 
gražių ir negirdėtų dainų. Bus 
naujų solistų, kurie pirmu sy
kiu pasirodys ant estrados. 
Tai bus pirm. Al. Manstavi- 
čius, baritonas Antanas Pau
ža, soprano Aldona Kirstukas, 
jaunas smuikininkas Juozas 
Janužis, pianistė Julia Bitau- 
taitė, mėgiamas dainininkas 
Juozas Kaminskas, choro 

niu patraukti kitų moterų a- žvaigždutė Felicija Nausėdai-

munijų. Kiekviena žinome, 
kur bendrumas, ten ir gražu
mas, gi kur vienybė ten galy
bė. Pamiršusios viskų atnau
jinkime viskų Kristuje ir ženg 
kime prie gražesnės ateities,

“ Motinų Diena” Moterų 
Sąjungos organizacijos yra me 
tipe šveptė, todėl sųjungietės *Prie kilnesnių darbų. Ypatin-
turi tinkamai jų minėti. Tin- Sai dabar vaJaus nietu mokė- 
kamesnio ir gražesnio būdoj k*™ savo ęražiu susiklausi 
nėra, kaip, kad tų dienų ben
drai išklausyti šv. Mišių ir 
priimti šv. Komunijų, gi va
kare turėti tam pritaikintų 
tos dienos iškilmių programų.

Beabejo, kad nesiras tokių 
kuopų, kurios šiokiu ar kito
kiu būdu jos neminės. Chica- 
gos Mot. Sų-gos Apskritys y-

kis, kad ir jos taptų mūsų 
organizacijos eilininkėmis.

Šiuo ir kviečiu visas Chica- 
gos sųjungietės kuoskaitlin- 
giausiai dalyvauti “Motinų j 
Dienos” iškilmėse. Mano ma-j 
nymu, tik svarbios priežastys 
galėtų sulaikyti nuo dalyva
vimo šiose iškilmėse.

S. Sakalienė,
M. Sų-gos C. vice-pirm.

tė. O kų bekalbėti apie lošė
jus, kaip va p-nai Maskolai- 
čiai, p-lė A. Nausėdaitė, Vin- 
casRekus, A. Bacevičius ir ki
ti.

Rap.
maisto Įvairių 
dūktų.

mėsiškų pro-

ŠV1 AMERIKOS LINIJOS
Dideli, Modemiški Motorlaiviai 

Keleiviams, Paštui ir Prekėms Pervežti 
Tarp

NEWYOKKO - KLAIPĖDOS

SPECIAL.ES EKSKVKSIJOS Į LIETUVĄ
Visos Išplaukia motorlaiviu “GRIPSHOLM”

Gegužės 2,1 d. Ekskursija, Amw. Liet Taut. Feįeracijog 
Birželiu 27 d. Pirma “Jaunuolių Ekskursija” rengia.

Amer. Liet. Ekon. Centras.
Liepos 23 d. Specialė Lietuviu Ekskursija.
Rugpftičio 19 d. Amerikos Liet. Eknn. Centro Ekskursija 

Platesnių informacijų ir laivakorčių kreipkitės j • savo 
laivakorčių agentų, ,ar bet kurių švedų Amerikos Unijos 
raštinę.

181 North Michigan Avenue, Chicago. Iii.
.21 State St, New York, N. Y. J.» State, So. Boston

SWE»ISH AMERICAK LUTE

GRAŽUS KONCERTAS 
TEATRAS.

IR

North Side. — Šv. Mykolo 
par. choras po vadovystė var
gonininko N. Kulio rengia

* Jmetinį koncertų sekmadieny, 
kad būtų gegužio 3 d.

kuopų . šiame koncerte musu clio-

Tatai, kiekvienos Cbicagos 
kuopos šventa priedermė yra
dalyvauti šiose šventose mi- 
šiose ir priimti bndrai šv. Ko-

RADIO PROGRAMAI
. GEGUŽIO 2 d. Subatoj WCFL 970 K. ir W9XAA
Pradžia 11.30 vai. v. Bus Bandoma Pasiekti ir Lįetuvų

GEGUŽIO 3 d. Nedėlioję kaip ir Visados

Nuo 1 iki 2 vai. po pietų WCFL Stotis

Naujas Radio 9 tūbų gražus Walnut Kabinetas
kaina su tūbomis ....... $40.00

Padarytas General Motors
»

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 South Halsted Street

Tet Boulevard 8167 — 4705

PILNAI STIPRUS
DEL 50.000 

TAUPYTOJŲ!
I

Pasvarstyk išminti daugiau, negu 50,000 žmonių, kurie depo- 
zituoja savo pinigus čionai.'Jų pasitikėjimas šia įstaiga yra 
įgy tas per 27 metus išmintingos bankinės praktikos. Gabiems 
viršininkams vedant reikalus ir sėkmingiems biznieriams nu
rodant dalykus — ši Įstaiga susilaukė Aštunto Didžiausio 
Taupymo Banko Cliicagoj.

Bile vienas iš “žiu lietuvių maloniai jums patarnaus, kada 
atsilankysite į mūsų bankų: Sedemka, Yagminas, Rymkevi- 
čius, Žabelio, Mickevvicz, Laurinavičia, Adomavičia ir Lau- 
caitė.

Z*

Deoples .National 'Bank
and ^rust Gompany

of Chicago
47th'Streft and Ashland Avenue

Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių visoj 

Amerikoj savo stiprumu ir geru patarnavimu.

Susivienijęs su National Republic Bancorporation

MM MMH

SPECIAL.ES


—

C H I C A G O J E
ŠV. MISIJOS.

Savo mylimiems porapijo- 
ir parapijonėms išnaujo 

lenu, kad artinasi mums 
Hevo Malonių Dienos. Musų 

Jurgio bažnyčioj rytoj ge
lio 3 d. vakare prasidės šv. 

isijos. Jas ves tėvai marijo- 
— kun. J. Vaitkevičius

kun. A. Petrauskas.
Visus parapijomis ir para
kęs širdingai kviečiu ne
lankyti bažnyčių šv. mi- 

ių metu, atlikti išpažintį, 
velykinę, kurie dar ne

jos atlikę, priimti Šven-
.usiųjį, su atsidėjimu iš- 

lausyti pamokslų ir šv. mi
lų. Tokiu budu įgysime at- 
ūdus.

Šv. Misijų pradžia, įvyk
sianti gegužio 3 d. 7:30 vai. 
vnk., bus bendra visiems — 
vyrams ir moterims. Rytais 
pirmutinės šv. Mišios bus 5 
vai., paskui 7 vai., o suma 9 
vai. Po sumos seks pamoks
las. Vakarais pamaldos pra
sidės 7:30 vai.

Smulkesnę šv. misijų tvar
kų paskelbs patys misijono- 
riai.

Uoliesiems katalikams iš
naujo, primenu kuoplačiausia 
paskleisti žinias apie įvyk- 

Jsiančias šv. misiias tarp savo 
pažįstamų, giminių ir kaimy- 

jnų. Kvieskite į bažnyčių vi
sokius tikėjime atšalėlius ir 
apsileidėlius. Kvieskite ir tuos 
kurie visiškai tikėjimų yra at

y
metę. Per šv. misijas tokių 
dvasia gali atsinaujinti ir jie 

; gali patapti- uoliais Dievo 
garbintojais. Visiems katali
kams primenu, kad mandagiai 
ir taktingai elgtumėtės su ne
praktikuojančiais katalikais, 
atsilankiusiais į bažnyčių. Ne
reikia jų pašiepti, arba pasi
tyčioti, bet reikia pasidžiaug
ti, jei pažįstamas, tai manda 

I giai pasisveikinti. Taip elg- 
damės mes greičiau susilauksi
me jų grįžtant į savo tarpų.

, Tatai brangieji, patys nau 
dokitės Dievo Maloniu Die
nomis ir rūpinkitės, kad jūsų 
broliai ir seserys to pat siektų.

1 Darbuokimės, kad per šias šv. 
misijas kuodaugiausia musų 
tautiečių sugrįžtų prie šv. ti
kėjimo.

Jūsų klebonas
Pralotas M. L. Krušas.

Didelis Atidarymas
LIETUVIU ROJAUS
Kviečiame visus lietuvius atvažiuoti į mūsų šių metų atidarymų LIETUVIŲ RO
JAUS, kuris randasi Spring Forest, III. (Pirmiau vadintas Willow Springs). 

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS ĮVYKS

Subatoj ir Nedėlioj, Gegužio-May 2 ir 3, 1931
Gana jums kankintis didmiesčio smarvėj, dūmuose 
ir dulkėse, išvažiuokite ant tyro oro, taipgi atsives
kite ir .savo šeimynų į šį gražų Lietuvių Rojų; pra
leiskite čia visų dienų; apžiūrėkite jos grožybes ir 
pasirinkite lotų dėl ateities, dėl jūsų šeimynos svei
katos, ramumo, ekonomiško gyvenimo; nerasite 
kitur geresnės vietos kaip tik LIETUVIŲ ROJUI.

Čia parsiduoda tyį ir % akro lotai už labai žemas 
kainas; nuo $300 ir aukščiau; mažų dalį įmokėti, 
likusius lengvais mėnesiniais mokesčiais, per pen
kis metus.

Patogumai: gasas, elektra, gatvekariai, geležinke 
lis, cementinis vieškelis, mokykla, krautuvės, par
kas.

Taksai yra labai pigūs, palyginant prie didmies
čio taksų. Už mūsų 50 pėdų lotų taksai yra tiktai 
$3.65. Per penkis metus kiekvienas savininkas su- 
taupina beveik tiek, kiek lotas kainavo.

Netoli 200 lotų jau yra parduota Lietuvių Rojuje. 
Tie visi pirkėjai nepadarė klaidos pirkdami čia 
lotus ir statydami namus.

Mes kviečiame visus lietuvius prisidėti prie augi
nimo šio mūsų Lietuvių Rojaus. Jūsų laikas bus 
naudingai suvartotas kuomet atvažiuosite ir patys 
persitikrinsite. _

S. P. KAZWELL 
(Kazlauskas)

Savininkas Lietuvių Rojaus

S. P. KAZWELL & CO.
(Kazlauskas, tai ta pati ypata) . •

, REAL ESTATE BROKERS and SUBDIVIDERS
2839 Wcst 63rd Street Chicago, Illinois

Telefonas REPUBLIC 8899

••D RAUGAS
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Peoples Furniture Coj
Krautuvėse

I VERTYBES
Nėra Palyginamos Niekur Kitur 

ANT

Parlor Setų
IR

Sutaupymai Siekia Daugiau
KAIP PUSĘ PINIGŲ!

SEKLYČIOM SETAI 
dar už mažiau kaip išdirbystės kaina!

Peoples Kompanija ir vėl padarė didį
pirkimą už labai mažą kainą. Puikios mede-
gos dėl padarymo seklyčiom setą, kas daleis
lankytojams šių krautuvių įsigyti puikų setą
tiesiog nuo išdirbėjų, dar už mažiaus kaip
išdirbystės kaina.
$80.00 Vertės 2-jų šmotų Jacųuard dengti

seklyčiom setai po .. $44.00
$100.00 Vertės T£jų šmotų Jacquard dengti

seklyčiom setai po .... $58.00
$110.00 Vertės 2-jų šmotų gražios spalvos

tikro Mohair setai po .... $64.00
$140.00 Vertės 3-jų šmotų Mobair arba ta-

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

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

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

pirkėjo norų.

A D I O S
1931 METŲ MADOS

UŽ PUSĘ KAINOS
$190.00 Victor Komb. radio su

gramafonu už $95.00 
$250.00 Brunswick komb. radio
su gramafonu $125.00 
$210.00 Victor arba Columbia ra
mios už $105.00
$150.00 Victor ar Majestic radio
už pusę kainos $75.00 
$175.00 Vertės nauji gvarantuoti
komb. radios po $80.00 
$95.00 Vertės gvarantuoti radios 
puikiose kab. po $49.00

Duodame gerų nuolaidų už senus radios ar rakandus 
imdami į mainus ant naujų.

Lengvus išmokėjimai pritaikinami visiems pagal išgalę. 
Didžiausios, saugiausios, ir prieinamiausios krautuvės 

lankyti lietuviams dėl pirkimo namams reikmenų.
PILNAS UŽGANĖDYMAS ARBA PINIGAI ATGALI

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

M. KEŽAS, Vedėjas J. NAKR06IS, Vedėjas
iiiiiiimiiiiiiiNminimtinimtiiimiiiiiiiimiiiimmiiiiiiiiiiiiiimiiftimiiiimiiiiiiM

Šeštadienis, Geg. 2 d., 1931

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

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

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

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

KLAIPEDON

SKANDINAVŲ — AMERIKOS LINIJA
ATLANKYKIME LIETUVĄ 

Remkime Savo Uostą — Klaipėdą
Kam baladotis po svetimus kraštus. kuomet dėl lietuvių yra 
palaikomas nuolatinis susisiekimas New York — Kopenhaga

— Klaipėda

Didžiausia Bendra Ekskursija
Gegužės-May 15 d. Laivu ‘ UNITED STATES”

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos užgirtos.

Lietuvių R. K. Susiv. Amerikoje Pirmoji Ekskursija
Gegužės-May 29 d. Laivu “FREDERIK Vin”

Linksmiausia Vyčių Ekskursia Tiesiog j KLAIPĖDĄ
Birželio-June 6 d. Laivu “HELLIG OLA V”

Amerikos Lietuvių Jaunuolių# Ekskursijas 
Rengia

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

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

Visos pastangos bus pašvęstos padaryt kelionę atmintina ir pilna 
jvairumų tr malonumų dėl tų kurie dalyvaus ekskursijoje. 

Reikalaukite Nuo Savo Agento Laivakortės ant

SGANDINAVIAN - AMERICAN LINE
Lietuvos Paštų Valdybos Kontragento Paštui Vežioti 

27 Whitehall Street, New York City 
248 Washington St., Boston, Mass. 130 La Šalie St., Chicago, III.

*

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos
• UŽGIRTOS IR TVARKOMOS

DVI DIDŽIOSIOS EKSKURSIJOS

Į LIETUVĄ
1) Iš New Yorko GEGUŽES-MAY 27

O iš Bostono GEGUŽfiS-MAY 28
Stačiai į KLAIPĖDĄ, be persėdimo

Gražiuoju CUNARD Laivu
LANCASTRIA
2) BIRŽELIO - JUNE 16

Iš New Yorko per Southamptoną j KLAIPĖDĄ
Puikiausiuoju CUNARD Expresiniu Didlaiviu

AQU I TA N IA
' Dovnal aplankant Didžiausi! Pasaulio Miestą Londoną.

Šiai Ekskursijai Anglijos Lietuviai rengia spėriai) priėmimą
Londono Lietuvių Kliube.

Abi Ekskursijas plauks į Klaipėdą tiesiu keliu per puikųjį 
Kiel Kanadą.

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

LIETUVIŲ LAIVAKORČIŲ AGENTŲ SĄJUNGA:

AMBRAZIEJUS J.
168 Orand 8t..

Brooklyn, N. Y. 
"AMERIKOS LIETUVIS”

14 Vernon SĮt.
Woreester, Mass.

BALTUTIS, P. P.
3 327 S. Halsted St.

Chicago, III. 
BARTKEVIČIUS P.

678 N. Maln St.
Montello, Mass.

BOGDEN J. O.
432 W. Long Avė.

Du Bols, Pa.
“DIRVA”

I 6820 Superlor Avė.
Cleveland, O.

PRANKLIN S A V. * TRUST CO. 
K. Vaišnora, Manager

2615 Penn Avė. 
Plttsburgh, Pa.

GENDROLIUS N.
39 5 W. Broadway

So. Boston, Mass. 
KAĖEMĖKAS K. CH.

797 Bank St.
VVaterbury, Conn. t

MAKAREVIČIUS K.
9 5 Liberty St.

Ansonia, Conn.
MOLIS P.

.1730 — 24th St.
Detrolt, Mich.

"NAUJIENOS”
- 1789 S. Halsted 8t.

Chicago. III.

RldHMOND TRUST CO. 
2701 E. Allegheny Avė.

Pblladelphla, Pa. 
RAUKTYTĖ MISS J.

123 Millbury St.
VVorcester, Mass.

SEKYS JOHN
2326 Park St.

Hartford, Conn. 
SIDABRAS K.

875 Cambridge St. 
Cambridge, Mass.

STULPINAS V. M.
3255 S. Halsted St.

Chicago, III. 
MIKOLAINIS P.

188 Sands St.
Brooklyn, N. Y.

TREČIOKAS A. S.
197 Adams 8t.

Newark, N. J. 
ITRBSZO J. J.

187 Onk St.
Tawrence, Mass.

VASILIAUSKAS .1.
814 Bank St

Waterhury, Conn. 
"VIENYBĖ”

193 Orand St.
Brooklyn. N. Y.

VABASHIS A.
So. 12th A Carson

Plttsburgh. Pa. 
VVEISUL K. J.

1128 VVashlngton St. 
Norwood. Mass.

ZOLP J. J.
4559 S. Paulina St.

Chicago, III.
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C H I C A G O J E RADIO žtž. I SVEIKINAME. DAKTARAI:
WEST SIDE ŽINIOS.

Vardadienio progų, sveiki
name gerb. kun. Aleksandrų fėi.

para-

Town of Lake. — Seka.,
Kazimiero vyrų ir moterų dr-! pirmad. ir antrad. šv. Kry-

ijos 1 vai. po pietų; c) La b- žiuus bažnyčioj įvyko 40 vh-1 Baltutį, Gimimo P. Š,
Canal <784

X šį mėnesį stropiai nema-(darių 7 kuopos tuojau po miš- 
žas būrys vaikų ruošiasi prie parų ir d) A. Kairaitė para-
pirmosios šv. Komunijos. Kiek 
vienų, šeštadienį Aušros Vartų 
mokykloje turi pamokas ir, 
kurie katekizmo kvotimus iš
laikys, bus prileidžiami prie 
šv. Sakramentų.

Aušros Vartuose ryt bus su
sirinkimai: a) Kolegijos Rė
mėjų tuojau po sumos; b) šv.

į.................

A|A
FRANCISKUS RIJIKAS 

Persiskyrė su šiuo pasauliu ba
landžio 30 d., 1:10 vai. po piet, 
1031 m., sulaukęs pusės am
žiaus; gimęs Švenčionių apskr., 
Čekonių parap., šilaitiškių kai
me. Amerikoj išgyveno 20 me
tų. Paliko dideliame nubudime 
tris pusbrolius: Mykolų, Anta
nų ir Mykolų Kliukus, 4 brol
vaikius — Juozapų, Martynų, 
Jonų. ir Antanų Kliukus, bro
lienę Onų Kiiukas, du draugus 
Augustą. ir Gabrielių Stakaus- 
kus ir gimines, o Lietuvoj du 
brolius ir 5 seseris. Kūnas pa
šarvotas randasi 4605 S. Her
mitage Avė.

Laidotuvės įvyks panedėly, 
gegužės 4 d., 8 vai. ryte iŠ
Eudeikio koplyčios į šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčių, ku
rioje atsibus gedulingos pa
maldos už velionio sielų, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

Visi a.-a. Pranciškaus Kliuko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nubudę licKame.
Pusbroliai, Brolvaikiai, Brolie

nė, Draugai ir Giminė*. 
Laidotuvėse patarnauja grab. 
Eudeikis, Yards 1741.

landų atlaidai. Daug žmonių pi jos (Manąuette Parke, Chi 
per visas dienas lankėsi, eagoj) klebonų, linkėdami il-

pijus svetainėje vakare 7:30 
rengia “bunco party”.

X lietuvių spaudos 27 me
tų atgavimo paminėjimas ren
giama Aušros Vartuose atei
nančiame trečiadienyje, G ge
gužio. Tuo tikslu po pietų 3 
valandų Aušros Vartų parapi
jos svetainėje bus pirmas 
parengimas visiems bendras 
su mokykla (augusiems įžan
ga tiktai lac); antras gi pa
rengimas tų pat dienų tuojau 
po gegužinių pamaldų vakare 
valandų 8:15 rengiamas Vy
tauto Teatrališkojo kliubo 

į (augusiems įžanga 50c.).

X Stanislovas Linauskis, 
senas Westsidietis, pirko na
mų su bizniu po num. 2337 
So. Leavitt st. Žada visus kos- 
tomerius gerai patenkinti.

X Už a. a. Kazimiero Anu- 
:žio sielų calunavos šv. mišios 
įvyks Aušros Vartų _par. baž
nyčioj pirmadieny, gegužio 4 
d. 7:45 vai. ryte. Tos gedu
lingos šv. mišios bus atlaiky-į 
tos už velionio pasitarnavi- 
mus “Draugo” naudai. Visi 
pagal išgalę kviečiami atsi
lankyti į tas pamaldas.

daug pasinaudojo Dievo mu- glausiu metų darbuotis Kris- 
louėmis, daug priėjo išpažin-'taus Bažnyčios ir lietuvių tau 
ties. Atlaidai pavyko. Itos dirvoje.

X Šį sekmadienį prip*BTa 
šventė Atradimo šv. ivryžiaus kitu kolonijų, kur mūsų my-
ir Šv. Alexandro. Čia yra 
bažn. Šv. Kryžiaus vardu, o 
geri), klebonas Alexandras 
Skripkus.

X Sekim, geg. 3 d. vak. 
Krenčiaus salėje mokyklos 
vaikai rengia programų pa
gerbimui klebono Alexandro 
Skripkaus.

X Kitų sekim, geg. 10 d., 
par. salėje N. P. P. P. Šv. 
mergaičių sodalicija rengia 
gražų programų motinų pa
gerbimui. Tų dienų pripuola 
“Motinų Diena”.

limas klebonas sėkmingai dar- ■ 
bavosi ir vedė juos išgany-’ 
mo keliu. Busiu ir aš tenai.

Vienas parapijonų.

IS A. R. CENTRO.

PLATINKITE “DRAUGĄ tt

AIA
KONSTANCIJA PURTCKIENĖ

(Po tėvais FabijonavLČiutė)

mirė Lietuvoj kovo 31, .1931 m. 62 metų amžiaus. Ki
lo iš Telšių Apskričio, Varnių Parap., Šarpaičių Kai
me.

Paliko dideliame nubudime Lietuvoj vyrų Adolfą, 
4 sūnus; karininkų Kazį, vaistininkų-kemikų Adolfų. 
Polikarpų, gydytojų Juozų, dvi dukteris Marijų Tre
čiokienę ir gydytojų Onų, žentus, sunenus, marčias 
ir gimines, o Amerike sūnų Jonų ir marčių Albertų 
ir dvi seseri Joaną Lukošienę ir Elzbietą Norvaišienę. 
Laidotuvės įvyko balandžio 2 d. Palaidota Kauno 
kapinėse.

Už a. a. Konstancijos sielų šv. Mišios įvyks pane
dėly gegužio 4 d. Gimimo Panelės Šv. par. bažnyčioj, 
7:45 vai. ryte. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvauti šiose pamaldose.

Nubudę: Sūnūs, Marti, Seserys ir Giminės.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

F
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AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiarreikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABORIAl 

Didysis Ofisas

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

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Gydo staigius Ir chroniškos ligas 
vyry. motery ir vaiki? 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną, nuo 
piety Iki 8 vai. vakaro. 

Nedėllomls Ir seredemla tik 
Ukalno gusi tarus 

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

CHICAGO

Telefonas Grovehlll 8262

OR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

£415 W. MARQUETTE ROAD
Ofiso Valandos:

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

Seredonila nuo 9 — 12 vai. ryto
NedSlionils pagal sutarti,

i------------------------ - — ■

Apie Rėmėjas tai tik rašyk. 
J/>s darbų neužbaigia. Va-! 

jaus pilni raportai dar neišsi- 
davę — darbas nebaigtas, 
jau keletas naujų prieš akis

Praeitame Centro sus-me, 
baland. 19 d., dalis laiko pa
švęsta seimui, kuris bus ge
gužės 17 d., Cimrftno P. Šv. 
parap. salėje. Nors parap. pik-

Tel. Dearborn 1883

DR. BENJ. W. MAGH,
DENTISTAS

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

Ofiso Tei. Victory 6893 I
Rezidencijos Tei. Drcxel 9191

DR.A.A.ROTH
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 3102 S. HALSTED ST. 
Kampas 31 Street

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

Tei. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St 

Tei. Canal 2838
Valandos 2-4 pd piety Ir 7-9 v v 

Nedėlioj pagal susitarimą

Tei. Lafayette 6798

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

Office: 4459 S. California Av,k
Nedalioje pagal sutarti.

VALANDOS: 1- 
Nedėliomi8 ir

-3 po piet, 7-8 vak. 
šventadieniais 10-12

Tel. Prospect 1157

DR. JOHN N. THORPE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
1637 WEST 51 STREET

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

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL’IS

Ofiso Boulevard 6913
Res. Kenwood 6107

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

X Sekni., geg. 3 d. susirin
kimai: Moterų Sų-gos 21 kp.
1 vai., dr-stės šv. Agotos 2 čiau gerb. kun. Baltutis tiek j

Res. Phone 
Englewood 6641

nikas įvyksta tų dienų', ta-1 wentworth 3000

vai.

VARDUVIŲ DIENA.

Marquette Park. — šiais 
metais, gegužės 3 d., yra šv. 
Aleksandro diena. Tai yra mū 
sų klebono kun. A. Baltučio 
varduvių diena. Jau nuo se
nai parapijonys rengia vaka
rienę savo mylimam klebonui 
pagerbti jo šv. Globėjo dieno
je.

Dabar jau viskas surengta. 
Tikint?, kad bus daug' kunigų, 

profesionalų ir kitų žmonių, 
kurie atjaučia mūsų klebono 
pasidarbavimų šioje parapijo-I
>•

Laukiame taipgi svečių ir iš

Office Phone 
Wentworth 3000

„ , , ,v, DR. A. R. MCGRADIE
lėmėjoms palankus, kad netik; gydytojas ir. chirurgas
užleido svetainę toje dienoje 6558 SO. HALSTED STREET 

i veltui, bet žadėjo rasti laiko į vai. 2-4 ir 7-9 vai. vakare 
Į seimui pasveikinti. Rėmėjos

OFISAI:
t . . • j , • • z—n • 4901 14 St. 2924 VZashingtocLietuvis Gydytojas ir Cln- 10-12. i-t 12-2. 4-6. Bivd 

rurgas perkėlė savo ofisus į Tel Cicerc> 642 Tel- Kedzįe 2460-246 
naujų vietų po num. 4645 S.
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar- ' 
ti.. Tel. Boulevard 7820. Na
mai: 6641 So. Albany Avė.,
Tel. Prospect 1930.

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 West 12 PI 
Tel. Cicreo 2888

Nedėilomi*
Susitarus

Ofiso Tel. Virginia 0036
Rezidencijos; Van Buren 6868

Phone Lafayette 9710

DR. F. S. SZYMCZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4454 SO. W00D STRiĖET 
Vai.: 1 — 4 v. v. ir 6:30 — 9 a. v.

Tel Hemiock 8700

Rea. Tel.
labai už tai aėiuoja.

Antras, dar didesnis, dar
bas, tai loto ir automobiliaus 
reikalas. Knygutes rėmėjos 
sus-me jau išsidalino. Šis bus 
milžiniškas darbas, reikalau
jąs gerb. viSnonftmės paramos 
ir daug darbininkų. Tat Į šį 
dalykų sus-me atkreipta daug 
dėmesio. '7 -a

Šis Centro susimas buvo la
bai skaitlingas. Atstovės link
smos, ramios, , kaip visuomet, ___________________________
tiktai gerb. Centro pirm., p-|nb uztad nutarta saukti SU6'L Te| VJctory 
nia Nausėdienė . (labai susi-'.mas prieš pat seimų — gefou-j ot ir Re». Tei. Hemiock 2874 

judinusi) savo gilios padėkosjžės 15 d., galutinam susitvar-
žodžiais už parodytų simpati-

GRABORIAl:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš
dirby s t ės.

OFISAS
688 West 18 Street 
Telef. Canal <174 
SKYRIUS: 8238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4088

Phone 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 GRABORIUS

Ofisas
4603 So. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard #277

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Rooaevelt 7888

BUTKUS
UNDERTAKINO CO.

P. B. ftadley Llo. 
Koplyčia Dykai

710 WEST 18th STREFT
Canal 8181

Prospect 0810

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6156 South Kedzie 
Rez. 6622 S. VVihpple 

jų mirus jos motinėlei, suvirk- vai. 2-4, 7-» v. v. išskiriant Ket. 

dė rėmėjas. j------ -------------------------------------------------r'

Visų skyrių darbuotė girti- A. L. DAVIDONIS, M. D,

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.

Nedėliornis nuo 10 iki 12 ryto 
Namų ofisas 3413 Franklin Blvd 

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

DR. S. BIEZIS
nai aži. Visur veikiama, 

elcgalima ir naudojamos vi-
s pr?^os.;• '>( • fi< •

Vajaus raportai ne visų pil-

4910 SO. M1CH1GAN AVENUE 
Tel. Kenivood 5107 

Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryto;

Nuo 6 iki 8 valandai vakare

GYDYTOJAS IR CHIRURGAI - 

Spinduliai . „

Ofisas 2201 West 22nd Street
Apart Šventadienio ir ketvirtadienio Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 8222 

Rezidencija: 6640 So. Mapletvood 
Avenue Tel. Republic 7868 

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

DR. J. P. POŠKA
kvmui, kad davus skyriams of. 8133 b. halsted strett 

, . | REZ. 6504 S. ARTESIAN AVĖ.
progos išduoti seime metu Vai. #-12 rytais; 7-9 vak. 2-ro Of.

*Val.: 3-6 po piet. Utarn. ir Sufeat.
darbuotės raportus. 3-t vak. Šventadieniais pagal sutartį

S. D. LACH AVICH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tol. Roosevelt 2515 arba 2618 

2314 W. 23rd PL, Chicago

SKYRIUS
L439 S. 49 Court, Cicero, BĮ.

Tel. Cicero 6927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.
3319 AUBURN AVENUE' 

Chicago, III.

I. J. Z O L P
ORABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDAJAS

1650 West 46th St

Kampas 4<tb ir Padlina 8ta 
Tei. Boulevard 8282 - 2418

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu slmpatit- 
kat. mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl fermeaų 
dykai.

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
Chicago, III.

Tyla.

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITDSH, OPT.

DENIISTAl

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZEUS
DENTI8TAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Virš Marshall Drug Store 

Arti 47th Street

Tel. Canal 0257

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

Rezidencija 8600 So. Artetian Ak 
Valandos ^tl ryto Iki 8 po pietų

8 iki 8:20 vakare

Rea Prospect 6659

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina akių įtempimą kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, uervuotu- 
mo. skaudamą aklų karitį. Nuimu 
oataractua. Atitaisau trumpą regys- 
tę ir tolimą regystp.

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

Spėriai e atyda atkreipiama moky
klos vaHtučlama

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėllomls nuo 10 ryto iki 12 
po pietų.
KREIVAS AKI8 ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel./Boulevard 7589

TeL Tards 1828

DR. G. SERNER
UBTOVIfl AKIŲ SPEOIALISTAfl

Ofisas ir Akinių Dirbinti
756 West 35th St, 
Kampas Halsted Si. 

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

Tel. Canal <222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTI8TA8

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampas Leavitt Et.)

Valandos Nuo • Iki 12 ryto 
nuo 1 iki 8 vakare 

BeredoJ pagal sutartį

Boulevard 7589
Rez. Hemiock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

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

Rea Tel Mldway 6612

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
Oakley Avenue Ir 24-tas Street 

Teist WIlmette 195 arba 
Canal 1712

Valandos: 2 iki 4 p. p. LansdėUab 
ir Ketvergaif. vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 pt 

plotų: 7—8:30 vakare 
Nedėliotais 10 iki 12 

Telef. Midwa-y 2880

I

Tel Cicero 1189

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTI8TA8 

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

Nedėllomls pagal sutartį
4847 W. 14 ST. Cicero, BĮ.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ 

Tel. Yards 0994

Residennitos Tel. Plaza 8291
VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 2 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 Iki 11 diena

Tol. LuCuyctte 5820

Rez. Grovehlll 2940

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTIHTAH „

X-Ray & Gas
4193 ARCHER AVENUE

Vai.: 9-9 Nedėlioj pagal sutarti

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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



8 DRAUGAS Šeštadienis, Geg. 2 d., 1931

C H I C AG O J E
MUSŲ RADIO PROGRAMAS

labai pasisekusio “Dr
augo” — Peoples radio dai
nininkų koncerto praeitų sek
madienį, Lietuvių Auditorium, 
su padidinta energija radio 
programai iš stipriosios WB 
BM radiq stoties tęsiami to- 

■ liau. Pasirodo, mūsų visuome
nė įvertina “Draugo” ir Peo
ples programus ir dėl to daug

Po

rinkimų sekmadienį, gegužio 
2 d. parapijos mokyklos kam
bary, 2 vai. po pietų. Visos 
nares prašomos susirinkti, bus 
kalbama apie paminėjimų Mo- 

Toliau atsimin-

dalykas, kad mažesni bankai, 
kurių dalykai yra vedami tei
singai ir kurie iki šiol išsilai- tinos Dienos 
kė, tai jau ir ant tolinu išsi- [l;ite, kad įvestas
laikys. Apie tai nėra jokios 
abejonės, nes jie buvo atsar
gūs ir pirmiau su darymu pas
kolų. Anaiptol, didieji bankai 
daugiausiai yra darę pasko
las brokeriams ant stako Še
rų, ant didėlių apartruentų, 
ant fabrikų ir ant didelių plo-

- smagiau bus toje srityje dar-j tų tuščios žemės. Deltogi tu- 
’Jmotis. pėtumėt žinoti, kad mažesnės

Mūsų radio kvartetas ir paskolos yra mažesniame pa
duotai paruošė rytojui naujų, vojuje ir yra daug geresnės, 
gražių dainų. Solistai — p-lė
G. šidiškiutė ir p. K. Kriau- 
Či finas padainuos negirdėtų

■dalykų. “Prof.” Kampinin
kas pasiruošęs juokinti klau
sytojus sveikais, naujais juo
kais.

Taigi, malonūs skaitytojai, 
patys savo radio rytoj, 2 vai. 
ūžsistatykit ant WBBM sto
ties (770 K.) ir kitiems apie 
tai priminkite.

RŪPINKIMĖS PATYS SA
VO REIKALAIS.

Lietuviai niekados nepa- 
Įkils aukštyn ir negalės lai- 
imingai biznio varyti, jeigu pa 
!tys savo šešėlio bijos; vienas 
kitų gųzdindami, tikro fakto 
nežinodami, visokius paskalus 
skleidžia ir bėga iš visų kraš
tų į didmiestį. Del to gi, žino
kite gerai, kad Jūsų apielin- 
kėse kasdienų smunka viso-1 
ki bizniai: groseriai, bučemės, 
barbenai, ir taipgi nuosavy
bių savininkai kenčia vargų. 
Ir geresnės ateities negalite 
tikėtis kol nenustatysite *• - 
rai biznį daryti savo apielin-

4 Besilankant po apielinkes,, kėse, o labiausiai su savai- 
per keletu mėnesių daug tenka jKjaįs. Tų, turėtų visi turėti o- 
girdėti visokių nusiskundi- jmenyj, pradedant nuo turtuo
lių, labiausiai apie nedarbu. jį0 įkį ubago. Ir jeigu musų 
Nors darbai jau pradeda eiti tarpe atsiranda tokių, kurie 

užvydėdami, nekenčiageryn, nes daug darbininkų 
išvažinėjo ant ūkių ir kaiku- remia savųjų,

jauname'ių 
skyrius. Todėl narės prašomos 
atsivesti savo dukteris prira
šyti prie organizacijos.

Valdyba.

paSmusieji pardavinėjimui 
tįkietų kliubo baliaus įvyku
sio vasario 8 d., malonėkite 
sugrųžinti tikietus arba už 
juos pinigus, jei dar to nesate 
padarę. Atsiveskite naujų na
rių, ir patiekite klubui gerų 
sumanymų. /

Rašt.

noj žodžio prasmėj; patogiai 
greitai ir gerai, per vienintėlį 
Lietuvos uostų Klaipėdų. Tarp 
Klaipėdos ir Kalmaro, Švedi
jos nuolatinį ir tiesioginį su
sisiekimų palaiko švedų salio- 
ninis laivas S. S. Borgholm. 

;Iš Gothenburgo išplaukia di
deli transatlantiniai Švedų A- 
merikos Unijos motorlaiviai

Bridgeport. — Simano Dau kuriais plaukiama į Amerikos 
kanto draugija' laikys mene- Jungtines Valstijas. Kelionės 
sinį susirinkimų sekmadieny, la*kas 8 dienos per Atlantikų.

CHRYSLER
KURIS YRA SKAITOMAS ŠIANDIE GERIAUSIU IN PIGIAUSIU 
VISŲ AUTOMOBILIŲ SKYRIUJE. JIS YRA STIPRUS IR PUIKUS 
AUTOMOBILIU8. CHRYSLER GALIMA NUPIRKTI SU *335.00. 

ATVAŽIUOK, PAMATYK IR PA8IVAŽINĖK.

MJ.KIRAS MOTOR SALES, Ine.
Didelis Pusi rinkimas CHRYSLER ir PLYMOU’I’H Automobilių

3207-09 So. Halsted St. Calumet 4589

‘ Brighton Park. — Dr-stės 
Saldžiausios Širdies V. J. No.
1 mėnesinis susirinkimas į- 
vyks šeštadieny, gegužio 2 d.
7:30 vai. vak., parapijos mo
kyklos kambary. Katrie esate 
pasilikę su mėnesinėmis mo- 
kestimis, malonėkite užsimo-! ^.įus 
keti, kad nebūtumėt suspen
duoti laike kokios nelaimės. 
Ateidami į susirinkimų atsi
veskite nors po vienų naujų’ 
narį.

G. S. P., nut. rašt.

North Side. — Amerikos* 
Lietuvių Politinio North West 
Kliubo svarbus mėnesinis, po- 
rinkiminis susirinkimas įvyks 
pirmadienyj,, gegužio (May) 
4 d., Šv. Mykolo parapijos 
svetainėje 1644 AVabansia avė. 
Visi nariai, tarp jų ir naujai 
prisirašiusieji, malonėkite da
lyvauti susirinkime. Nariai,

AUTOMOBILIAI

ir no
tai tuos, kaip.

rios dirbtuvės pradėjo dirt ti, Ipįktžplę turime išrauti iš savo 
skurdas matomai platinasi ir 'tarpo, 
visi baisiai dejuoja, patys bū
darni kalti.

Tai pažiūrėkime. Man besi
kalbant su vienu iš patyrusių 
ir įtekmingų banko narių 
didmiestyj, jis su pasityčioji
mu paaiškino, kad žmonės iŠ 
visų kraštų velka pinigus į 
didmiestį ir pila juos kaip j 
gurbų. Žmonės viens kitų bau
gina, neteisėtas kalbas sklei
džia, susinervavę tik velka ir 
neša viskų į didmiestį, nežiū
rėdami kokia ateitis jų lau
kia. Brighton Park. — Moterų

Šiandienų jau yra žinomas ’ Sųjungos 20 kp. turės susi

Minėti pareiškimai yra ne-* 
užginčijami faktai ir mūsų 
tautiečiai, sau gero velydami, 
turėtų tokiais paaiškinimais 
naudotis. Tikiu, kad mūsų lie
tuviai, ilgai nelaukdami ir 
svetimų dievų neieškodami, 
tuoj susipras ir bus visi lai
mingesni.

Raporteris.

W1LLYS KNIGHT 
WII±VS 6 IR 8

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

White Sox Motor Sales
A. Jankaiti^, J. Bagdonas, pardavėjai 

8. Rumchaks savniinkn
£10 WEST 35 STREET

Tel. Yards 0699

PRANEŠIMAI

MES ŽINOM, M REIK DARYTI
Ar Jus patenkinti su savo karo eisena ir greitumu? Jei ne, 

tai mes galime jūsų karui grųžinti pep, jėgų ir ekonomijų. Specia
liai Įrankiai, tikros dalys, dirbtuvėj išlavinti darbininkai pajėgs 
jūsų senų karų padaryti kaip naujų. Laika nuo laiko carbureterio 
apžiūrėjimas ir išvalymas sutaupys jums pinigų. "

MARYEL & JOHNSON CARBURETER SERVICE
2426 PRAIRIE AVENUE

Esame pasirengę taisyti Bulck, Nash, Hudson & Essex, Oakland 
ir Fontlac, Oldsmobtle, Vtktng, Graham-Palge ir kitus.

FREE WHEELING

STUDEBAKER
Vienintėlė Studebaker Lietuvių 

įstaiga Chlcagoj
Didelis pasirinkimas vartotų karų 

už žemiausias kainas.

MIDLAND MOTOR SALES
' 4492 Archer Avė. I

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

BENNIE'S AUTO REPAIR 
SHDP

2444 West 22 Street

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

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

Užvažiuokite, susipažinsime.
HENNIE T. mRŽIUB, Sav.
Biznio Tel. Roosevelt 3365 

Namų Tel. Cicero 6372

gegužės 3 dienų, 12 vai. dienų, Prie virš minėto skyriaus
Lietuvių Auditorijos svetai-iyra ^ar an^ra įstaiga Lietu-
nėj. Nariai būtinai privalote 
dalyvauti, nes turime svarbių 
reikalų svarstyti. Taipgi nepa
mirškite apsimokėti mokes-

P. K., nut. rašt.

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJA 
ATIDARĖ NAUJĄ SKY 

RIŲ — KLAIPĖDOJ.

Klaipėda, balandžio 1 d. 
Virš minėta linija atidarė sa
vo oficiališkų ^skyrių Lietu- 
voj, adresu: Švedų Amerikos 
Linija, Uepojo g-vė 35, Klai
pėda, Lithuania, telegramo 
adresas: “Hemland” Klaipė
da. Skyriaus vedėjas p. Pra
nas Saborskis.

Tas parodo švedų rengiamų 
si lietuviams patarnauti pil-

BAGDONAS BROS.
FURNITUNE & PIANO MOVING 

Local & Long Distance Retnoval
3244 SO. HALSTED ST.

Office Tel. Calumet 3399 
Res. Tel. Yards 3408

AR 2ADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
>' T -V

7126 So. Rockwell St.
Tel. Repub|io 5&99

Mes permufuojame, pianus, 
forničius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

Gen. Nagevičiaus žmona, su- liauČių, kad ten jai padarytų 
nkiai susirgusi ir gulėjusi ka- plaučiuose svarbių operaciją, 
ro ligoninėj, išvežta į Kara-1 “R.”

voj, reprezentuojanti virš mi
nėtų' linijų, adresu: Išeivybės 
Biuras “Susisiekimas” Lais
vės Alėja IT, Kaunas, LTthua- 
nia.

VI. P. Mučinskas,
Švedų Amerikos Unijos 
Uet. Skyriaus vedėjas.

PAIE8KAU draugės V. StaAkunlu- 
tėg iš Palabės. Cedubravo par. Ir 
draugų J. ir P. Cengų iŠ Taukuočių 
kaimo, Cedubravo par. Turiu svar
bų reikalų.

M,NT. J. 
145 Elm SL

STASIIJONIS
Keemy, N. J.

ANT RENDOS.
1 Musų banko name randasi
2 pagyvenimai, vienas 6 kam-

Budavoju naujus ir perdir
bu senus namus lengvais iš
mokėjimais. Atlieku visokį 
darbų prie namų. Užtikrinu 
gerų darbų. Reikale prašau 
kreiptis:

F. SKRIABUTĖNAS
5348 So. Halsted Street 

Tel. Yards 2773
Tšsirenduoja kambarys vai- barių, antras 7 kambarių, su 

kinui ar merginai, su valgiu šiluma ir šiltu vandeniu. Pre-' 
ar be valgio.
6827 So. Maplewood Avė.

l-mas augštis

kės prieinamos. Malonėkite at Į 
j silankyti. į
UNIVERSAL STATE BANK

3252 So. Halsted Street

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

NAMINIAI RAKANDAI PARDA
VIMUI.

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

3040 West 62 Street

Sunės Bostono veislės, ftikftn. au
sys. screw uodegos, taipgi pežlnge- 
8e, pigiai. Vietoj *10. 548 No Albany 
avė.

Del., Groc.. nėr konkurencijos, ice- 
cream, kendės, kamp. Paulina ir 
1658 Melrose St.

Registruota ' ptuuvnacistė paleAko 
partnerio pirkimui "Dru’g Store.

Saukite: Prospeet 3670

Pigiai gerai įsteigtas valg. daiktų 
Storas. Renda *50, gyv. kamb. Lie
tuvių apylinkė. 116 E. 95 St.

REAL ESTATE

KAM REIKALINGI 

PINIGAI?

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

JUSTIN MACKIEWICH
2342 South Leavitt Street 

Canal 1678-1679

Barbemė au saldainių, cigarų, lce- 
creamo bizniu, porai flatas. 1701 
Barry Avė.

Delicatessen, gražus fikščierial, ge
ras atakas, dideliam apt. name. *950 
už viskų. 4211 W. Fullerton avė. 
Aib. 9076 REAL ESTATE

Statau naujus naniu^ ir se 
nūs priimu į mainus.

2608 WEST 47 STREET 
Tel. Lafayette 1083

PARSIDUODA didelė gro-
eernė ir meat market lietuvių
apylinkėj. Verta $2,500, atiduo ,arba 6117 Miiwaukee
sim už $1,400. Priežastis liga,' p>ytu bung. e kamb., gar., veik 

° naujas, tik *7,800. JneStl *550. 7653
1409 So. 49 Court Cicero, III. Wentworth Avė. Vlnc. 654*.

Pigiai 2 flatų plytų namas, *9,860, 
arti mokyklų, bažnyčių. Elston Bu
šas. Kreip tis 5535 No. Llnder avė.

avė.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS Telef. Republic <396

Namų Statymo Kontraktorius 
Statau Įvairiausius namus prieinama 

kaina
7217 S.

D. GRICIUS z

I’JS GERIAUSIA PASIŪLYMĄ 
LOTAS BERWYNE

N. W. kamp. 18 & Wenonah,
31x137. 1414 So. 59 Ct. Cicero.__— _____ ■ s _______

Naujas 5 kamb. bung. maudinė, 
vanduo, elektra, lotas 60x140, Woos- 
ter Lake. 83.000. cash *500. *35 
mėn. Emil Strid, Grayslake, III. 
Tek Grayslake 91-J-2. ■

GENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip ir _ ,, ,

CALIFORNIA AVĖ. medžio nuo mažiausio iki didžiausio. B,tnls Malt &

BIZNIAVAS NAMAS PARDAVIMUI 
Parsiduoda bizniavas muro nalnaa 

Hops, cigarų ir sal-

Telefonas Hemlock 6528

M. YUSZKA 
Plnmbing Heating

Kaipo lietuvis lietuviams 
aauflin kuogerlausia

4426 So. W«rtern Are
TpI. Lafayette 8227

Kainos prielnažnlatlsios.
2452 WEST 69th STREET

dainių, 
ninkas 
1888 So.

R. ANDRELIUNAS
(Marųuetce Jeweiry & 

Radio)
Užlaikau Tįsoki u 

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

West 63rd St. Chicago 
Telefonas HEMLOCK 8380

2650

Wm. J.- Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųfiies 
ir patarnavimo. Sau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCT8 

Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių. 
PAULINA STREET 

Boulevard 1389

ATMINK SAVO 
NAUDAI,

Kad vesdamas visus reikalus pet

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

CHICAGO
TEL. BOUL. 0611 ARBA 0774 
Visados sutaupysi daug lilaldų

Perkam Mortgečius ir Bonui* 
Skolinant pinigus ant Namų 
Parduodam, ifimalnoro Ir lnfiiurl

nam vlsokĮ turtą.
Padarom davernastes ir Pirkimo 
bei Pardavimo NotarlalUkus raitus 
Siunčiam Pinigus Ir Laivakortes 
ATSAKANTIS PATARNAVIMAS 
Yra pamatu musų Pasekmlngumo 
MES GVARANTUOJAM SAVO

ATLIKTĄ DARBĄ.

Skolinam Pinigus
Neimam komiso nuo *50 iki *800 
Sis departmentae yra po valstijos 

priežiūra

Naujas Nash
Mes parduodam naujus 1931 metų NASH automobi

lius, kurie yra žymiai patobulinti ir kaina žemesnė. Nuo 
$140.00 iki $360.00. Negu kad buvo pereitais metais. At
važiuokit ir pamatykit pas muš naujusNASH
Bridgeport Auto Sales

JULIUS J. JANELTUNAS, Pres.

3222 So. Halsted Street Tel. Victory 4929

LINCOLN VĖLIAUSIO MODEMO 
RPECIAMAI CITOTOM BVTI/T

SEDANAS
Mano tftvaftuotas tiktai 8000 mylių 

Ir yra kaip dieną Išėjęs Ii dirbtuvės. 
Jus negalėsite suprasti kaip gražus 
ftis karas yra. Jei neateisite ir patys 
Jo nepamatysite, fteil originaliai bal- 
loon tairai kaip nauji. Ai rūpestin
gai karą prižiūrėjau Ir Jis kiekvienu 
žvilgsniu yra visiikai naujas. Kaina
vo man viri *4,250 trumpą laiką at
gal. Ai turiu tuojaus sukelti pinigų 
Ir paaukosiu j) tiktai už *460. Turi 
būti cash. Atsiiaukit NedėltoJ. 2288 
North Sasryer Avė. Apt. 1.

CADILLAC MODEMO,' SPORT 
SEDANAS

Ai esu priverstas paaukoti savo 
karą. kur) pirkau tik keli mėnesiai 
atgal Ir kurt livailnėjau tik kelis 
itrntus mylių. Pilnai Įrengtas. Geras 
ortglnalls užbaigimas. Tairai kaip 
vistikal nauji. Karą reikia pamaty
ti, kad JJ Ivssrtlnua nee Jis yra tikrai 
visiikai naujas karas. Ai esu pri
verstas parduoti, kad sukelti pinigų. 
Pilėnas *400 paims JJ. Namie visą 
dieną nedėltoj, 22*1 North Kedzle 
Avė. lst Fiat.

J. H. RICZKUS
4357 S. MAPLEW00D AVĖ. 

Tel. Lafayette 7545

JOHN PAKEl & GO.
Gcoeraliai Kontraktoriai 

Real Estete
2621 WE8T 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367 

Res. Grovehfll 1680

Phone Vlrglnla 2014

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIU8
4556 S. ROCKWELL ST.

Sapos Telef. 
Hemlock 2887

Namų Telef. 
Republic 5888

OVB
vj i v« i i Hj

a ii ui ofp.
' Geros išdirbystės pilnai nž- 
tikrintofl maliavos.

Kaino* numažinto*
Wall blot maliava .... $2.40 

Aliejinė maliava $2.10
Aliejinė maliava ........... $3.00
Aliejinė maliava........... $3.65

Kopėčios 6 pėdų......... $1.30

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIUS 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET' 

NAMŲ SAVININKAMS.
Popleruoju ir malevoju kambarius. 

Darbą keletą didelių sieninės pople- 
ros knygų, kurias pristatau | namus 
tftstrinktl. Ui role ?c. Ir aukžčiau.

Atsiiaukit, Išlikų ar asmeniikal.

K. ANDREJUNA8 
1337 So. 50 Ot Oicero, UI

2253.71"*”;"' T*'™' ’*«<"»■ “•

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

48 Avė. Cicero, III

25 p. lotas Oak Ūark Avė. Arti 
63 at. Pigiai. *400, cash *260, Pier- 
son, 50 W. Elm St.

TARMOS I

Penkių akerių vištų, triuš- 
kių ir daržovių farma arti 
Chicagos ir prie geros trans- 
portacijos. Iš tos farmos ga
lėsi gerai pragyventi. 500 de-. 
dančių vištų užlaikys jus ir 
jūsų šeimynų. Paskolinsime 
pinigų namams pasistatyti. 
Gesas, vanduo elektra įvesta 
ir išmokėta. $250 inešęs galė
si pradėti darbų. Geriausias 
bargenas kauntėj.

Z. S. MI0KEVI6IA 
2505 West 63 Street

IOWA. 240 ak. Cedar county, ge
riausia vieta Iowoy. Mod. namas, 
2 geros barnės, dvigubas komų san
dėlis, 2 kiaulidės vlžtlnyčla, arti 10 
kelių Ir geros kooperatyvės pieninės, 
H mali. Į shlpping potnt, *150 ak. 
*14,000 ca8h. Kiti pirmas’ morg. A- 
mertean Truat A Savtngs Bank, Low- 
den, Iowu-

Nori famnos bargeno kaina? Atai 
*0 ak. geriausios rųftlea. upė. 

vaisiai. S kanab. namaa didelė bar- 
nė, alio, gert namai. *0 mali. ) I. 
v. nuo Chicago. Tik *150 ak. A. Ro
ko, 4 Van Buren St. Dundės, 111.

PINIGĮĮ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORčIĮį 

AGENTŪRA
Nustunčlame pinigus Lietu

von paltu Į dvi savaltee. tele
gramų 1 dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų llnUn-

Pilnai prirengtame kelionei 
1 Lietuvą.

Turim* skyrių Lietuvoj.
Daromo Įgaliojimus ir visus 

lcgallžkus dokumentus pirkime 
ir pardavime.

Darome paskolas pirmų Ir 
antrų morgičtų.

Apdraudžiama nuo ugnies, 
tamados taipgi automoblltua

Naudokitės musų ligų mąjų 
patyrimu Ir iraožlrdiiu patar
navimu. '

Registruotas Notaras

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
Tel Yards 4669




