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CHICAGOJE Prieš Lietuvius Darbininkus
i • .

Latvija Nesiims Jokių 

Priemonių

POLICIJOS KAPITONAS 
TURI 227,000 DOLERIŲ 

BANKOSE

Rumunijos Karalius Nesiekiąs 
Diktatūros

PRAILGINTA TEISĖ GY
VENTI VILNIUJ RUSŲ 

EMIGRANTAMS{varnose rinkos klausimą. Vidaus
X) dolerių rejka{ų ministeris pareiškė, 
JUČUOS VI- .... ,
au kad jis dar neturįs surinktos

medžiagos apie svetimšalius 
>ie tai iš- jr nežinąs, kiek jų reikės iš 
nd jury” Latvijos išsiųsti. Apie 18,000 
inigai esą darbininkų į Latviją įvažiuo- 
ls net pa- ja iš Lietuvos, bet prieš juos 
labdarybei vyria11sybė nemano imtis jo- 
ind jury” kių priemonių. Darbo rinkos 
ors vieną klausimas buvo svarstomas ir 
dingai. Šį- koalicijoj. Nutarta, kad prie 
ls yra įne- darbo nebūtų prileidžiami sve- 
Liek iš ba- timšaliai, kurie Latvijoj ne- 
i, nepasa- reikalingi.

į* Svetimšalių klausimas par- 
’ tijose kelia didelių aistrų. De-

RŪKSTA mokratinis centras ir progre- 
-RIŲ syvinė sąjunga yra {teikę sei-

• mui pasiūlymą, kuriuo reika- 
miesto iž- lanjama atimti darbo korte- 
ikelbė, kari {eg į§ visų svetimšalių, tačiau 
4 dolerių, netikima, kad tas pasiūlymas 
pinigai y- surinktų daugumą.

Ministerių kabinetas nutarė 
atleisti J&:vietos antrų žemės 
ūkio Vicerriinisterį Irilovą. Jis 
atleistas dėl naujų ministeri
jos statutų sumažinto vicemi- 
nisterių skaičiaus. Taip pat 
atleistas vidaus reikalų viae- 
ministeris Budže, latgaliečių 
demokratų ūkininkų partijos 
narys. Juo buvo nepatenkinti 
letgaliečiai progresistai.

Paryžiuje Studentai Demonstruoja Prieš Brian- 
dę; Rumunijos Žygiais Vokietija Pasijutus 
Įžeista; Kanada Nori Nuosavos Vėliavos; 
Iš Belgijos Francijon Šmugeliuojama Duona; 
Kinijos Susirinkimas Svarsto Nauję Konsti
tucija

SOVIETAI NUGALABINO 
22 KARININKU

Apsigyvenę po rusų reyo- j 
liucijos rusų emigrantai Len- i 
Irijoj turėjo teisę gyventi iki j 
š. m. kovo 1 d. Terminui bai- 9Igiantis, rusų emigrantų sąjun
ga kreipėsi į lenkų valdžią, I 
prašydama jiems prailginti * 
buvimo laiką. Terminas emi- ’ 
gruntams buvo prailgintas iki 
1933 metų kovo 31 d. Emigra- . 
ntai iš naujo registruojami.

KARALIUS NENORJS 
DIKTATŪROS

BERLYNAS, geg. 9. v— Iš BUKAREŠTAS, geg. 9. — 
Charkovo praneša, kad sovie- Rumunijos karalius Karolis 
tų čeką Ukrainoj nugalabino užsienių korespondentams pa- 
22 aukštuoju karininku. i reiškė, kad jis nesiekiąs jokios

Sakoma, karininkai buvę su diktatūros, 
imti pirm kokio mėnesio ir Pažymėjo, kad busimieji ri- 
kaltinami už sąmokslą šukei- „kiniai būsią laisvi, t. y. ne- 
ti maištus kariuomenėje. varžomi.

UŽPUOLĖ VEŽAMĄ 
PAŠTĄTu, mano Motinėlė, 

Močiutė Sengalvėle! 
Gana pailsai, nuvargai, 
Kol mane užauginai r

STUDENTŲ RIAUŠES 
PRIEŠ BRIANDA

PARYŽIUS, geg. 8. — Ke
lį šimtai rojalistų studentų 
sukėlė riaušes prieš užsienių 
ministerį Briandą vakar jam 
išeinant iš parlamento rūmų. 
Studentai ėmė šaukti “Mir
tis Briandui” ir vos-ne-vos 
policija apsaugojo senyvą val
stybininką, kurs kandiduoja 
j prezidentus.

RAGINA MOKĖTI 
MOKESČIUSNaktuže ant rankelių, - 

Dienužę ant akelių; 
Gana pailsai, nuvargai, 
Kol mane užauginai.

VOKIETIJA JAUČIAS 
{ŽEISTA LIETAUS IR GERESNIŲ 

LAIKŲ IŠMELDIMUI
BUKAREŠTAS, geg. 9. — 

Vokietijos atstovas pranešė 
Rumunijos vyriausybei, jog 
Vokietija jaučias įžeista, kad 
Rumunija nutraukė prekybos 
derybas su vokiečių delegaci
ja, kuri yra atšaukta.

Praneša, kad Vokietija no
rėjusi Rumunijai suteikti da
ug palengvinimų • prekyboje., 
Tad dabar Rumunija tegul 
palauks kokių nors vokiečių I 
nusileidimų. į

FRANCIJOJ BRANGI 
DUONA

SCRANTONE BUS MINI 
MA EFEZO SANTA RY- 

BOS DIENA

KANADOS VĖLIAVA VĖL PERTVARKO OR
GANIZACIJŲ REGIS

TRACIJĄ

ATSAKYTA NAUJA BYLA
0TTAWA, geg. 9. — Ka

nada visas laikas neturi, nuo
savos vėliavos. Naudojama 
Britanijos imperijos vėliavos. 
Kitos Britanijos dominijos 
turi nuosavas vėliavas ir im
perijos vėliava skaitosi vien 
garbės vėliava.

Kanados parlamentui įteik
tas sumanymas įsigyti nuosa
vą vėliavą.

PARYŽIUS, geg. 9. — Už
sienių kviečiams Francija yra 
paskirusi aukštą muitą. Pa
tvarkyta, kad Francijoj kepa
mai duonai būtų vartojama 
90 nuošimčių francūzų javų 
miltų. Dėlto, duona yna bran-

------------ Teisėjas J. Sabath atsakė
SCRANTON, Pa., geg. 8. atnaujinti bylą apkaltintam 

— Šios vyskupijos vyskupas žmogžudystėje Leo V. Bro- 
T. C.. O’Reilly paskelbė gany-lthers ir nubaudė jį 14 metų 
tojinį laišką. Kviečia visus ti- kalėjimo, kaip kitados buvo 
kinčiuosius skaitlingai daly-:iS8Prend^ Prisiekę teisė.iai- 
ivauti čia bažnytinėse iškilmė-• Duota 60 dienų, paruošti a- 
se gegužės 20 d. Bus minimos peliociją.

Vidaus reikalų ministerijoj 
jau baigiamas redaguoti 'nau
jas įstatymo projektas apie 
sąjungų ir organizacijų regis- 

Į travimą. Visos organizacijos 
dabar būsiančios klasifikuotos 
įvairiomis rūšimis, pirmoj vie
toj į paprastas ir proteguoti-, geg. 9. 
nas.

P privilegijuotą skaičių pa
teks tos, kurios bus pripažin
tos naudingomis visuomenei.
Jos gaus greičiausiai viešojo 
naudingumo organizacijų va
rdą. Tik jos turės teisę gauti 

[ valdžios subsidijų. “R.”

VISAM GYVENIMUISULAIKYTAS LAIKRAŠ
ČIO LEIDIMAS

j Belgija neuždėjus! įvežamie
ms kviečiams muitų. Tai Bel- 

iguose duona toli pigesnė. Kad 
taip, tai šiandie į Franciją 
šmugeliuojama belgų duona. 
Francija neturį priemonių su
stabdyti to duonos šmugelia- 
vimo.

LONDONAS, geg. 8. — Ki
lus ginčams su darbininkais, 
čia laikinai sulaikytas vakari
nio dienraščio “Evening Ne- 
ws” leidimas.

NEVILKINAMA BYLA

SVARSTOMA KINIJOS 
KONSTITUCIJA ,

Žmogžudžiui F. E. Jordan 
byla prasidėt artimiausiomis 
^dienomis. Jo advokatas vel
tui dirbo už atidėjimą.SHANGHAI, geg. 9. — Ki

nijos atstovu susirinkimui Na- 
nkinge tarybos prezidentas 
gen. Čiang Kai-šek patiekė 
svarstyti Kinijos respublikos 
konstitucijos projektą. Kalba
ma, kad' projektas rasiąs ma
žai priešų.

DAUGIAU AGENTŲŽEMES DREBĖJIMAI 
ZELANDIJOJ

VOKIETIJOS IŽDE 
NEPRITEKLIUS

SUSTABDO OBUOLIŲ 
PARDAVIMĄ

WASHINOT0N, geg. 9. 
Tarnybon bus paimta 500 pro 
hibicinių agentų daugiau.

WELUNGTON, N. Zelan
dija, geg. 9. — Kai-kuriuos 
plotus kelintu kartu paliečia 
žemės drebėjimai. Tarp gyve
ntojų vietomis kilusi pasiau-

ATMAINO NUTARIMUS?
i “Voss. Zeit” praneša, 'kad 
iš Klaipėdos krašto išsiųstie
ms vokietininkams po padary
tų tuo reikalu žygių, Kaune 
esą vėl atmainomi nutarimai. 
Dabar jiems vėl būsią duoti 
leidimai gyventi ir dirbti 
Klaipėdos krašte. Nutarimai 
atmainyti tik išsiųstiems mo
kytojams, tačiau jie neliečia

NUMALŠINTI MAIŠTAI
Policijai parėdyta sustabdy

ti karo veteranams obuolių 
pardavinėjimą vidumiesty.

. BERLYNAS, geg. 9. — Už 
1930-31 administracinius me
tus Vokietijos ižde pasirodo 
297 milionai dolerių nepritek
liaus.

PLATINKITE “DRAUGĄ”TANGIER, Moroko, geg. 9. 
— Praneša, kad Ispanijos už
sienių legiono maištai numa
lšinti be kraujo praliejimo. 
Legionieriai be kovos pasida
vę ištikimai kariuomenei.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Išryto lietus; maža 
temperatūroje atmaina.

GRIUVO NORVEGŲ 
KABINETAS Namų rūsy, 2847 Warren a- 

ve., rastas rlušautas ar nusi
šovęs buvusia policmonas J, 
Djmn,

TYRINĖTOJAS ATRAS 
TAS GYVAS NUŽNYBTAS NAUJAS 

SUKILIMAS
PINIGŲ KURSASOSLO, geg. 8. — Atsista

tydino Norvegijos ministerių 
kabinetas. GRYŽO ŠEN. MORROYVANGMAGSALIK, Grenlan

dija, geg. 8. — Šioj ledų ir
Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sterl. sv. 4.85PRIPAŽINO ISPANIJOSLISBONA, Portugalija, ge-

TOKYO, geg. 8. — Kelis 
Japonijos valsčius palietė gai
srai. Žuvo 14 žmonių. Nuos
tolių būsią virš 2 milionu do
lerių.

sniego kalnuotoj saloj paga
liau surastas ilgą laiką buvęs 
prapuolęs jaunas britas mok
slininkas šiaurių tyrinėtojas 
Aug. Courtauld.

gūžės 9. — Policija susekė ir 
sUkoneveikė naują šiame mie
ste sukilimą. Keletas asmenų 
areštuota. Rasta bombų san
delis.

NEW YORK, geg. 8. — Iš 
Europos gryžo senatorius D. 
W. Morrow. Į įvairius politi
nius reporterių klausimus jis 
atsakė tik juoku.

RESPUBLIKĄ

MADRIDAS, geg. 8. — Ma
žoji Andorra respublika pri
pažino Ispanijos respubliką, gitaciją Klaipėdoj.

trijų *‘Mem. Dampfb.” laik
raščio technikinių tarnautojų, 
kurie buvo įtarti kaip Hitle
rio agentai, varę jo naudai a-

Francijos 100 frankų 3.90 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.90
Vokietijos 100 mrk 23.82 
Šveicarijos 100 frankų 19.24<1 R u
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savo vaikus yra didžiausia. Ką motina išmo
kė, įaukiėjo, tas žmoguje- iki karsto pasi- ■ 
lieka. Del to išmintingosios tautos ir valsty
bės ypatingo dėmesio kreipia j motinas, joms 
kuogeriausias gyvenimo sąlygas sudaro, kad 
jos tinkamai galėtų eiti savo švento pašauki
mo pareigas, kad valstybei duotų sveikus kū
nu ir dvasia piliečius. Ir mums, Amerikos 
lietuviams reiktų daugiau dėmesio kreipti į 
motinas, nuo kurių daugiausia priklauso išlai
kymas tautybės jaunose kartose. Prisipažin
kime, kad iki šiol per mažai gerbėme motinas 
ir beveik visai nesirūpinome padėti joms dirb-

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS “MOTINŲ DIENA.”
> Rašo;

Dr. Al. M. Račkus
2130 W. 22 St. Chicago 

Tek Canal 6764
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Daug lietuvių šj pavasarį
ti šventų Vaikų auklėjimo darbų. Atminkime, rengiasi keliauti tėviškėn.
jog nei mokykla neturi tiek jėgos vaikų au
klėjimo srityje, kiek turi motina.

Dažnai pasitaiko, kad suaugus vaikams, 
tarp jų ir tėvų yra daug nesutikimų. Tas į 
vyksta dėl to, kad vaikai užsispiria tėvus pri
versti taip galvoti ir gyventi, kaip jie, sulig 

o tėvai laikosi se

Kiekvienas ekskursantas rū
pinasi, kad nereiktų sirgti ju
rų liga, kad fieprisieitų “o- 
žių lupti”. Kas - jau yra sir
gęs jurų liga, Įutm laivo su
pimas vidurius gerokai iš
tąsė, tai to jau niekad nepa
mirš. « . • " .

traukiniu.
Prie progos rekomenduoju 

ekskursantams aplankyti Lie
tuvos garsiuosius kurortus 
Birštonu ir Palangą. Sergan
tieji reumatizmu, nervų ligo
mis, mažakraujyste ir kito
kiomis ligomis, Birštono ku
rorte galės atgauti sveikatą. 
Daug ligonių Birštono kuror 
te pasveiko.

Laimingos kelionės ekskur-

DIENOS KLAUSIMAI

MOTINŲ DIENA.

Ryt diena yra pavedama motinų pager
bimui. Ši diena daliai- turi ypatingos reikš

mės mums katalikams, nes Popiežius prieš 
keletą mėnesių tų dienų paskyrė kaipo šventę. 
Nors šios šventės apeigos dar nėra paskelbtos, 
bet katalikai dabar Motinų Dienų gali minė
ti su ypatingu rūpestingumu, nes Bažnyčia o- 
ficialiai jų yra užtvirtinusi. Gražus tai yra 
dalykas viena diena metuose paminėti moti
nos garbę, nuopelnus, rūpesčius ir skausmus.

Vaikai motinoms savo gyvybe yra sko
lingi. Del to motinų pagarba ir meilė niekuo
met negali būti per didelė. Motinos meilė prie 

į savo vaikų, ar jie bus maži, ar suaugę, yra 
nepaprasta, tikrai galinga ir šventa. Negali 

(būti doro žmogaus pasaulyje, kuris nemylėtų 
ir negerbtų savo giirtdvtojos, augintojos ir
Auklėtojos.

Su skausmu širdyje tenka konstatuoti, 
| kad mūsų tarpe yra žmonių, kurie savo moti- 
įnas visai pamiršo. Šimtai, o gal ir lūkslan- 
įčiai motinų Lietuvoje nei laiškelių nebesusi- 
laukia iš Amerikos nuo savo sūnų ir dukterų. 
Jos belaukdamos žodelio nuo savo vaikų “a- 

rkėlės pražiūrėjo, rankeles prarymojo”. Jei 
.bent kartų metuose, Motinų Dienoje, jos gau
tų nors trumpų laiškelį, kiek džiaugsmo tas 

I jose sukeltų! Tat bent motinų pagerbimo (lie
knoje sėskime prie stalo ir parašykime motinė

lėms po laiškutį.

Kur tik nepažvelgsime, visur pastebėsime 
įmotinos didingumų, begalinę reikšmę ir jos 
Ivaidmens svarbų visose gyvenimo srityse. Mo- 
etinos patį didžiausių vaidmenį vaidina tautų 
įir visos žmonijos gyvenime. Nuo jų ir mūsų 

tautos ateitis daug priklauso. Motina — 
^pirmutinė mokytoja, auklėtoju. .Jos įtakų i

40 METU SUKAKTUVĖS. I
Popiežiaus Leono XIII Enciklika 

“Rerum Novarum”.

; " (Tąsa)

Kaip kad valstybė, taip lygiai ir š|i- 
na, kaip minėjome, yra tikra draugija 

valdosi savo atskira, būtent, tėvo val- 
Todėliai šeima turi l»ent lygių su 

lstybė teisių, — žinomu, neperžengiant 
iesioginio šeimos tikslo užbrėžtų ribų — 

ttis ir vartoti reikalingų priemonių 
ivo sveikatai ir teisėtai laisvei ginti. 

Pasakėm bent lygių teisių, nes šeiniu yra 
>vokoj ir gyvenime pirmesnė negu val

stybė. Užtat ir jos teisės bei priedermės 
Jra pirmesnės ir žmogulis įgimčiui arti- 

esnės. Jeigu atskiri piliečiui ir šeimos, 
risidėdami prie valstybės, iš jos turė- 

tik nuostolių, o ne naudos, ir savo 
l«ių suvaržymo jųjų gynimo Vietoje, 

greičiau reikėtų neapkęsti valstybės,
ne jos norėti.

naujos gadynės, gyvena,------------------------ _
... • , . • -i • , • 1- Kad kelione Lietuvon, butų santams Lietuvon!noviskumų ir nori, kad ir vaikai taip gyven-' ■ . 1
.. .. . .. . . . ..‘malonesnė ir kad nereiktųtų, kaip jie gyvena. Ar vaikai prie to gali' . . . • .

prisitaikyti, ar ne, šiandien ne vieta apie I °ka* sn^1 iWT5- ei
tai kalbėti, bet jie turi žinoti, kad tėvai taip *iau ^ai a

1) Uz poros dienų pirm ke-elgiasi iš meilės prie vaikų, manydami jog 
tame yra jų ateitis ir laimė. Tie skirtumai ne
turi atšaldyti pagarbos ir meilės-prie savo 
tėvų, o ypatingai motinų, nes jos greičiau sa
vo gyvybę paaukos, negu savo vaikui blogo 
linkės.

Kurie esame dar tiek laimingi ir tebe
turime motinas, gerbkime ir mylėkime jas, 
c kurių yra mirusios — atsiminkime jas sa
vo maldose, puoškime jų kapus.

Brooklyno laisvamanių laikraštis visada 
! nesąmonėmis maitino savo skaitytojus. Bet 

ypatingai dabar jis nesąmones pamėgo. Kal
bėdamas apie susivienijimų lenktynes, jis prie 
tokių absurdų prieina, kad išdrįsta pasakyti, 
jog “katalikas netenka reikšmės tautos gyve
nime”. Įdomu būtų žinoti nuo kada tai atsi
tiko? Ar nuo to laiko, kai p. Valaitis bedie
viško laikraščio redaktorium tajio ir dėlto

lionės, truputį papasninkauti, 
valgyti mažai ir tai tik leng- 
vius valgius.

2) Iš vakaro pirm sėsiant 
į laivų, išgerti stiklinę “mag- 
nesium citrato”, kad gerai 
paliuosuotų vidurius.

3) Esant ant laivo, patar
tina bent trejetų dienų nieko 
saldžiai nevalgyti. Buljonas 
su raudonais pipirais, ar šiaip 
sūrūs ir rūgštūs valgiai yra

ŠV. KAZIMIERO AKADE
MIJOS RĖMĖJU DR-JOS 

12-TAS SEIMAS.

'kada visi ramiai ilsisi, miegu, 
jo motina vos akis primerkia, 
j kad tik išgirdus kada mažu
tis suvirks ir vėl keliasi ir 
vėl supa ir niūniuoja daineles.

Motinėle! Kiek tu pailsai, 
privargai, kol mane užaugi

mai; Pražiūrėjai akeles, pru- 
' rymojai rankeles, ir gavai 
baltus plaukelius. O, ar mes

Mamytė brangioji, mane augi-užaugę įvertiname tą neap- 
ni, 'sakomą motinos meilę, tuos

Svajonių vainikais mane da-į vargus, tas ašaras? Ne, neįver 
bini; Įtiname. Tik kada mes tos mo-

Pasauly visam man lygios ne- (tinėlės netenkame, tada at
randi, ; jaučiame jos begalinę meilę.

Nes Motinos meilė yra taip O, pasauli, kokį paminklų 
didi. 'pastatysi motinai? Ne, nėra

Motinų garbei pašvęstoj die-panašaus motinos 
noj 1 meilei. Pasaulis gerbia did-

Jaučiu dėkingumą sielos gilu-?'1’ds’ " hrt ".'^išradėjus,
Įvertina jų darbų. ~moj, ar visi

Kad tų dėkingumą parodyt, I «vertina tos bangios vienin- 
įlėlės motinėlės darbelius. Juk 
iii- tuos visus ji pagimdė, iš-

asai,
Gėlę prie krutinės 

viešai.
Palangos Ona.

nešiosiu

geriausia.

4) Nesėdėti kfcjutoje, bet 
vaikščioti ant dėkes ir kuo- 
daugiausia būti tyrame ore. 
Tyras oras, tai geriausias žino 
gaus stiprintojas.

5) Patartina ^ jsaviin fu
... ................. , i i rėti šaltmėčių lsSųį arba darkatahkvbes įssizadejo, ar dėlto, kad grupele' . , .

• , , , ... . . , ... Įgeriaū, tai sumaišytos pusę—
bedievių Lietuvoje kovų katalikybei pakele. į . ..., „

.ant puses Cnlorotormos su

Gerbiamieji!
švento Kazimiero Akade

mijoje Rėmėjų Draugija lai
kys šįmet savo 12-ąjį Seimą 
sekmadienyje, 17 d. gegužės 
mėnesio. Seimas prasidės su 
Šventomis Mišiomis 10:30 va
landų ryte švento Kazimiero 
Seserų Vienuolyno koplyčioje. 
Po Šventų Mišių, pietus vie
nuolyno auditorijoje.

Z*
Seimo posėdis bus šven

čiausios Panos Marijos Gimi
mo parapijos svetainėje, prie 
Washtenaw Avenue ir 68

MOTINA,

Tariame žodį motina,

auklėjo užliūliavo. Ją užmirš-
I ta, ji lieka panų kinta.
| O, branginkime motinos 
i meilę nors Jos dienoje. Sutėi- 
jkinie jai gėlių puokštę. Puok- 
Įštę nevystintį, brangiausią, 

bot j Paaukokime dėl jos šv. Mi-
ar suprantame tą svarbą tojjįas ir priimkime šv. Komu- 
brangaus vardo. Šiame pašau- Į niją jos intencijai, kad Die- 
lyje kito panašaus nėra. O ko-jvas laikytų ją mūsų tarpe il- 
del nėra ? Todėl, kad motina gįau, kad neprarastume tos
turi neapsakomų meilės tvir
tybę.

Motina, kiek tu iškentėjai, 
kiek skausmų praleidai, kiek 
ašarų praliejai! Kas galėtų1 
tiek iškentėti?

O, motina, tavo meilė vis-

meilės.
Mylėkime ją kol dar esame 

laimingi.
Kaip liūdna tiems, kurie jau 

neteko tos brangios motinėlės, 
kurie neturi kuo pasidžiaugti, 
Nėr kam našlaitėlių vargelius

gatvės. Posėdis prasidės 1.30 pergaiį» Kuomet kūdikis pasisakyti, nėra kam jų pa- 
r va^an^ P° Pietų.’.Seimui už- ^ar lua-žutį^ kiek ji privargs-į guosti, suraminti ir ašaras

Mflsų Susivienijimui “V-bė” tokį patari-(šaltmėčių aliejumi. Jei tik 
mą duodu: “jei katalikiškasis susivienijimas 
nori rimtai lenktyniuoti su tautiniu, tai tegul 
eina lietuvybės idėjų daugiau priešakiu iškė
lęs rimtai”. Bet mes turime tuos žodžius grų- rina vidurius ir sustabdę vė
žinti taip vadinamiems tautininkams, kad jie mimą.
Juos savo “tautiniam” susivienijimui prisi-į 6) Taipgi labu? puikiai pa

sibaigus, Vienuolyno audito 
rijoje bus vakarienė ir pro 
grama seimo dalyviams.

Į Seimų, tos dienos puotas
, „ , • - x. ir programų kviečiame dr- Į10 lašų tų vaistą į truputį . 1

pajusi ledaką, tuoj įsivarvink 
.0 lašų tų vaistą į truputį 
vandens ir išderk* Tas sustip-

ta, kiek ji nedamiega. Nakti- nušluostyti. Jau nėra brangios
mis liūliuodama, dienomis ne-'motinėlės.
šiodama. Ar anksti ar vėlai, K. Mi-tė.

jų atstovus ir visus musų 
prietelius. Nuoširdžiai prašo
me palankiu Seiman draugi- leisti kai kurie

Jau buvo spaudoj rašyta, j skirta speciali komisija daro 
kad Kauno sunk. darbų kalė- smulkią reviziją Kauno sun- 
jinie neseniai pakeisti ar ot-'kiųjų darbų kalėjime: ji rė

jos dalyvavimu, gerais Rėmė-! administracijos
aukštesnieji
valdininkai.

taikytų, nes tų tautinių idėjų kaip tik jam 'gelbsti vaistai sulyg sekanėio j0ms ’’ata™T‘ “ ”■“■*! I*"™ teisinga,no .ni,d,tėvija, knygas

trūksta. SLA. yra laisvamanių, socialistų ir recepto: R.— Procaine 2 gr. 
bolševikų organizacija. Grynai tautinė' Bismuth subnitrate 48 gr. 
organizacija yra L. R. K. S. A., nes ji yra pa- •
grįsta katalikybės pagrindais. Juk ir ‘V-bės’j 
redaktorius tur būt žino, kad mūsų tauta yra!XXIV.
katalikiška. Ir dėl to, kuo labiau laikomės ka-1 Sig.: —- Nuryti su vandeniu 
talikybės, tūo geresni esame tautininkai. Jei j vieną (1) proškelį; pakartoti 
juilyginsime S. L A. ir L. R. K. S. A. nuveik-Įkas dvi ar tris valandas. '

Cerium oxalate 48 gr.
Misce et fiant chartulae No.

tus tautybei darbus, “tautinis" susivienijimas 
neturės kuo pasigirti, nublanks.

Augšičiau paminėtus vaistus 
gali vartoti ir t|e kurie ve-

vizuoja visą kalėjimo turtą ir 
tikrina inventorius iv turto

‘R.
paremti Rėmėjų , ir Seselių 
darbuotę. Tos malones gavo
me nuo daugelio draugijų pir
miau, dėlto tikimės, jog ir šį
met mūsų neapleisite.

šv. Kas, Akad. Dr-jog Centro 
Valdyba ir šv. Kasimiem

Seserys.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

CHRYSLER
RI KIS YRA SKAITOMAS ŠIANDIE OKRIAUSIV IX PIOIAVSIf 
VISŲ AUTOMOBILIŲ SKYRIUJE. JIS YRA STIPRUS IR PUIKUS 
AUTOMOBILIUS. CHRYSIiElt GALIMA NUPIRKTI SU 8335.00. 

ATVAŽIUOK, PAMATYK IR PASIVAŽINĖK.

M.J.KIRAS MOTOR SALES, Ine.
Didelis Pasirinkimas CHRYSLER Ir PLYMOlT'H Automobilių

3207-09 So. Halsted St. Calumet 4589

e) Kada vyriausybė tegali kištis į šeimos 
reikalus?

Didžiai ir pavojingai klysta, kurie 
nori, kad vyriausybė savo nuožiūra kiš
tus ir vidujinį šeimos gyvenimą. Žinoma, 
jei kuri šeima randas didžiausiame skur
de ir pati iš tos padėties išbristi nesu
geba, tuomet teisinga yra, kud valstybė 
tokiuose atvejuose padėtų, nes atskiros 
šeimos jnk yra pačios valstybės dalys. Vy
riausybė privalo tai daryti ir tuomet, 
kada šeimoje esti laimi mindžiojamos 
savitarpio teisės, padedant kiekvienam 
atgauti savo teisių. Tai nereiškia prisisa
vinti piliečių teises, liet tik jus apginti 
ir patvirtinti teisinga bei privaloma glo
ba. Bet vyriausybė privalo tuo ir pasi- 

. tenkinti, nes, pei&ngdama tas ribas, ji 
sulaužytų prigimtąją šeimos teisę. Tėvo 
teisės yra savyje nepanaikinamos ir nė 
valstybė negali jų pasisavinti, nes tos 
teisės, kaili ir žmonių gyvybė, paeina iš 
•vieno šaltinio. “Vaikai yia nelyginant 
savo tėvų dalis” ir lyg iųjų asmens iš-
plėtimas. Ir tiksliai kalbant, jie stoja

\ z ...

visuomenėn ir valstybėn ne patys betar
piai, bet šeimynai, kurioje gimė, tarpi
ninkaujant. Tos pačios priežasties deliai, 
būtent “kad vaikai jau iš prigimties y- 
ra tėvų dalis, jie lieka tėvų globoj, kolei 
jie patys nepradės valdytis savo protu 
ir savo valia ” (tv. Tom. 2. 2. Q. 10, a 12). 
Socijalistai tat ardo vidujinį šeimų gyve
nimą ir laužo teisybę, jei, pašalinę tėvų 
globą, paveda valstybei globoti.

Bet be minėtos neteisybės laTlal aiš
ku, koks sumišimas ir visos tvarkos išar
dymas turi kilti iš šitokio socijalistų tvar
kymo. Sunki ir nepakenčiama piliečių 
\ergovė, savitarpinis pavydas, .nepasiten
kinimas ir nesantaika — štai to mokslo 
vaisius. Atėmus žmogui tai, kas jojo 
sutfianuuią bei darbštumą žadinu, būti
nai išseks ir patys turtų šaltiniai. Toji 
gi lygyliė, apie kurią svajoja socTjalis- 
tai, būtų ne kas kita, knip tik lygus visų 
Žmonių skurdas bei vargas. Iš to viso aiš
ku, kad sodjalizmo prasimanymas iš visų 
nuosavybių padalyti vieną: bendrų turtą, 
reikia griežtai atmesti nes, pirma, jis ken

kia tiems, kuriems reikia dabar padėti, i 
antra, jis yra priešingas j gimtajai žmo
gaus teisei ir trečia, jis iškraipo tikrą 
valstybės priedermių supratimą bei druių- 
ščia viešąją ramybę. Todėl, norint padėti 
liaudžiai, reikia pirmiausia laikytis kai
po taisyklės, kati atskirų žmonių nuosa
vybės yra neliečiaųios.' Tai pastebėję, iš- 
dėstysime, kur reikia ieškoti norimos pa
galbos.

IU. TIKRAS DARBININKŲ KLAUSI 
MO IASPRENDIMAS.

4. Katalikų Bažnyčios bendradarbiavimas, 
a) Be religijos ir Bažnyčios darbininku 

klausimas neišrišamas.

Turėdami tam pilnos teisės, Mes drą
siai imamės tai nurodyti, nes svarsto
mas klausimas yra toks, kad be Tikybos 
ir Bažnyčios pagelbės negalimus .joks 
lemtas jo išrišimas. Kadangi religijos sau
gojimas ir visų Bažnyčios žinioj esančių 

' priemonių vartojimus yra pirmiausia Mū
sų rankose, tai tylėti, šitame reikale reikš
tų tiek, kaip ir priedermę apleisti.

Žinoma šitoks klausimas reikalauja 
darbo bei pastangų ir kitų žmonių, bū
tent, valstybės’ vadų, darbdavių ir tur
tuolių, pagaliau ir pačių darbininkų, dėl 
kurių čia ginčijamasi. Vistik, nė kiek 
neabejodami,. tvirtiname, kad, pašalinus 
nuo to darbo Bažnyčią, visos žmonių 
pastangos liks be vaisių. Ir tikrai Baž
nyčia, semdama mokslą iš Evangelijos, 
gali tuo mokslu tą kovą arba visai sustab
dyti, arba, pašalinus žiaurumus, ją bent 
sušvelninti; toji pat Bažnyčia stengiasi 
savo dėsniais ne tik šviesti kiekvieno 
žmogaus protą, bet ir tvarkyti visą gyve
nimą bei papročius; toji pat Bažnyčia 
gerina ir pačių darbo žmonių būvį, steig
dama daugelį jiems labai naudingų įstai
gų; ji trokšte - trokšta, kad visi luomai, 
sujungę savo prityrimą ir jėgas, Įiadėtų, 

kaili gulima geriau, išrišti darbininkų 
klausimą; ji mano, kad tam tikslui atsiek
ti turi būti leidžiami įstatymai ir nau

dojama vyriausybės gale, žinęma, užlai
kant išmintingą saiką.

(Bus daugiau)

i s
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šv. Misijos ir 40 vai. 
atlaidai.

Sųjungiečių iš kitų koloni
jų prašome nesivėluoti. 

Valerija Petrošienė,
A. L. R. K. Moterų Sųj. 

Chicagos Apskr. pirm.

prastas dalykas. Ciceroje dar 
bar eina rinkti, bei užregis
truoti visus paukščius, kad ti
krai sužinojus, ar parapijos 
metinio pikniko pietums jų 
užteks, ar ne.

MELROSE PARĮ, ILL POTVYNIS UŽPLŪDO 
BOLŠEVIKUS

šių masės apgriovė daug na 
nių mieste. “R.”

Radio CZ.

Moterų Sąjungos 60 kuopa Į \ okiecių radio paskelta*, kad 
laikys susirinkimų nedėlioj, ’į Sovietų atstovytad Kauno po 
10 d-gegužės 3 vai. po pietų, hvvnis padarė apie 1 */_» mil

LIETUVIAI AMERIKOJE
ROSELAND, HJL tai geriausiR organizacijos mi- 

________ nenorius, organizatorius.

Be tikros Dievo ir artimo 
meilės gero sėkmingumo or-

Geg. 10 d. Visų Šventų pa- ganizacijoj negali būti. 
rupijos bažnyčioj prasidės Marijų imkite sau už pavyz- 
šv. Misijos, kurios tęsis iki dj. Jos Vardan ir jos gar- 
geg. 16 d. Misijas ves tėvas bei šiame sekmadienyje ir vi- 
Augustinas Dirvelė pranciš- šame savo gyvenime pasiau- 
konas. Pamokslai bus sakomi kuokite. Jos dorybes savyje 
rytais 9 vai. ir vakarais 7:30. įgyvendinkite, Dievas Jums 
Išpažintys bus klausomos kas-' palaimins.
diena. Visi katalikai yra pra- į Kmj H } Vaičiūnas,
šomi atlikti išpažintį. Šv. Mi- o m * n vr j •, r . . . ,1 M. S. Cli. A. Dv. Vadas,

h sijos pavyks gerai, jeigu ka
talikai žmones prigelbės mi- T . T~i ” i — j- . , . , I musų kolonijų sekmadie-sijonieriui, paragindami 'ir; . v. ,

•i ,v-, • «- , • i a nb gegužes 10 d., žada suva-prikalbedami atsalusius kata-L. .. • • •» ,*. . Ziuoti sųjungietes iš kitų pa
likus, kurie i bažnyčių neina pamLnėti
ir pamokslų negirdi. Jūsų pa
sidarbavimas yra labai reika
lingas. Misijos baigsis geg. 
16 d. vakare.

r . Geg. 17 d. per sumų prasi
dės 40 vai. atlaidai. Atlaidų

rapijų ir bendrai 
Motinų Dienų.

Ciceros sųjungietes, ir visos- 
moterys, mergaitės, kurios 
nori pagerbti savo motinėdes, 
ar ji gyva, ar mirus, turės gra

X Lietuviai ciceriškiai at-
X Sekmadienyje, gegužės siminkite, kad mes turime 

17 d., per sumų, pp. Šiušių naujų, gerai patyrusį lietuvį 
šeima apvaikščios 25 m. šfiu- fotografų p. Bartušį. Jis už- 
bo sukaktuvės. ėmė vieta buvusiojo p. Kru-

X Ciceriškiai ruošiasi ne- šinio ant 49 Court.
vien prie savo metinio pikni- _________________________
ko, kuris įvyks 31 d. gegužės,
Naujame Vytauto parke, bet 
ir prie atidarymo naujojo Vy-' 
tauto parko, kuris įvyks sek-' 
madienyje gegužės 24 d. po 
pietų.

X Sekmadienio vakare, ge- į 
gūžės 3 d., Šv. Antano parap.; 
salėje Bulvariškiai surengė 
labai gražų vakarų.

Kšstas Sabonis su savo šei
ma ir kompanija išpildė pro
gramų — “Adomas ir Eva.”
Žmones prijuokino ir šauniai
palinksmino. Dalores Frencli, vienatinė

Po lošime, koncerto ir p. moteris, kuri Californijoj blo-dienose bus daug kunigų. Pa- tinusių progų tai atlikti iš
moksiąs sakys iškalbingi ku- į kiaušy damos šv. Mišių ir ben^a]3onįo gražių dainų buvo šo-! glausiu 20 mailių ilgumo ku
nigai. Kasdiena bus laikoma drai priimdamos šv. Komu-|kįaį įr “Košer Sulaužymas” iliu, tarp Garberville ir Ellers-• • . • .« w • . • • Jnijų savo motinėlės intencija, 

Visos tat susirinkite į Šv.
po keliolikų šv. Mišių. Pirmos 
mišios bus 5 vai., suma 9 vai. 

j Per šias branges dienas vi
si katalikai privalo eiti ne 
tik į bažnyčių ant pamaldų, 
bet ir prie šventų Sakramen- 

| tų. Ypatingai raginu visus 
atlikti Velykinę išpažintį, 
nes jau laikas baigsis.

Kun. J. Pačkauskas, kleb. tiktai
Rengimo komisija

Antano parapijos svetaine 8 
valandų ryto. Šv. Mišios bus 
9 vai.

gegužes a vai. po pietų, > “P“ ’
pirm? namuose. Visos narės litll nuostolių užliejęs jos ke-į 
kviečiamos atsilankyti. Bus *'s piekių sandėlius, 
daug ko svarstyti.

“R.”

Jaunamečių sk. susirinki-' 
mas bus laikomas ta pačių

IŠTVINO ŠČAROS UPE

APAŠTALINIS DELEGA
TAS PAKVIESTAS I 

IŠKILMES
MEXICO MIESTAS, geg. 

8. — T’uebla miestas minės 400 
metų savo gyvavimo sukak
tuves. Įvyks civilinės ir tiky
binės iškilmės.

Meksikos vyriausvta* j tas“Slewo” praneša, kad Vii
dienų, 2 vai. po pietų, pirm. ,pja-iai į^vino Ščaros u>f iškilmes pakvietė ir apaštali-
mlmuose. Malonėkit visos na_, pė ir apsėmė dideles Slanimo 
rėš atsilankyti ir naujų narių miesto dalis. Patvinusi upė

nį delegatų Meksikai, Jo Ek 
scelencijų arkivyskupų y Flo-

atsivesti. Melroseporketis. ištaiga pakeitė savo vagų. Ly- res.

Žmonių, bulvariškių į va-, burg, automobiliu kasdien 
karų atsilankė pusėtinai. Bet pristatinėja gyventojams paš-, 
kaikurių visgi nesimatė. tų.

Petras Petronis buvo bul
variškių vakaro komendantu.

Vakaro pelnų skyrė šv.
MHSINKITĖS “DRAUGE1

Vakare mūsų svetainėje bus Antan0 parapijos naudai. gu

PAVASARINIS RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS
Mūsų BARGENAI tarpe daugelio kitų yra dar sekami:

1. Parlor setas, kaina $15Qr-
parduodama už ................ *75.00

2. Bedruimio setas kaina $150,
parduodam už . . . ................... *69.00

3. Dining-roęm setas, kaina
$85, parduodam už .... •• *49.00

Didis Pasirinkimas Kailio 
Visų ISdirbysčių

ESAM TIKRi. KAD NAUDOSITĖS 
ŠIAIS MUSŲ BARGENAIS —

— LAUKIAM.
LIETI’VI 6 KAS RADIO 

PROGRAMAS
Kiekvieno panedėlio vakarą iŠ stoties 
WHFC, 1420 kilocykles nuo 7 iki 8 

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

RAUSKAS Ir J. BERTULIS—savinin.

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

CICERO, UL
Motinoms Žinotina.

Šiame sekmadienyje, gegu
žės 10 d., 9 valandų Mišiose 

| visos katalikės lietuvės moti
nos, Moterų Sųjungai vado
vaujant, “in corpore” daly
vauja ir eina prie Šv. Komu
nijos.

Visos Motinos susirinkite į 
parapijos svetainę ne vėliau 
kaip 8:30 valandų ryto. Iš 
svetainės su procesija Dvasios 
Vadas nuves į bažnyčių, kur 
bus šv. Mišios visų Motinų 
intencija ir pamokslas pritai
kintas tai iškilmei.

Raginu visas Ciceros, Chi
cagos ir apielinkes Motinas 
ir sųjungietes dalyvauti Mo
tinų Dienos iškilmėse.

Jeigu, brangios Motinėlės 
ir sųjungietes norite, kad Jū
sų organizacija augtų ir na
rėmis ir tobulybe, pačios ves
kite kelių. Gražus pavyzdis

gražus vakaras — “bunco
su užkandžiais ir programų. , . .„v .1 © ikų, pelno gražaus turėtų bū

ti. Dar nesuvesta.
— PPG y, “Draugo” kontesto pir- 

Lazdauskienė,

lig numatytų sargų, darbinin-

Stasaitienė,
Gerdžiunienė, Vasilauskienė

mo prizo laimėtoja p. K. 
Sriubienė ir p-lė Andrejaus-

ir Šneiderienė deda pastangų,,
kad vakaras pasisektų, nes iSp|auks 15 d gcguž5s Tai

bus “Draugo” exkursija.
X Nese«M < Juozapas Gry

bauskas, mūsų parapijos ko
mitetas, važinėjo Pansilvani- 
jos Valstijoj pas savo gentis. 
Parsivežiė skaudamų pirštų.

X Gegužės 17 d. Šv. Anta
no bažnyčioje bus vaikučių 
pirmoji Komunija 7:30 Mi
šiose.

X Šv. Antano parap. mo
kyklos vaikučių baseball ty- j 
mas ir šįmet svetimtaučiams. 
parodo kaip žaisti. Gerb. kun.! 
F. Juškevičius’ džiaugiasi sa
vo mokyklos tymu.

X Ne naujas, bet jau į-

nes
pusę pelno skiriama Labda
riams.

Nuoširdžiai kviečiame vi
sus, visas dalyvauti vakare.

Rėmėja.

Sųjungiečių dėmesiui.

Visos Sųjungietes, moterys 
ir mergaitės, kurios dalyvau
site bendroje komunijoj, Šv. 
Antano bažnyčioje, sekmadie
nį, gegužės 10 d., 9 valandų 
ryto, susirinkite aštuntų va
landų ryto į Šv. Antano pa
rapijos svetainę, Cicero, BĮ. IŠ 
svetainės visos sykiu eisime į 
bažnyčių.

SS* =3H

Lietuviu Valanda
Iš Galinas

WBBM Radio Stoties

Ateinantį
Sekmadienį

TARP 4-5 VALAN

DOS DIENĄ
*

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

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

Rast. P. Fabijonaitis 
2320 W. 23 PI.

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

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

VJ Duoba
2328 W. 23 St

J. Dimša
3230 So. Emerald Avė.

M. Šlikas
10555 S. State St.

Visokiais Labdarybės rei
kalais kreiptis į valdybų arba 
ag i ta tori ua

Illinois Valstija
Cook pavietas ir Chicagos miestas 

visi turi savo sąskaitas Central Manufac- 
turing District Banke. Šiame banke jie 
randa saugumą — saugumą ir stiprybę 
išauginta per virš 19 metų gero mana- 
džieriavimo.

Jei dar neturi sąskaitos, tai, pradėk 
dabar šiame stipriame patogiame banke 
ir būk tikras, kad jūsų pinigai visada bus 
saugus. ■

Centralm’±^R\nk
ATRUSTCOMPANY 

mOVfcitMfr Street v

Valstijinis Bankas Biržos Bankas

-Telefonas BOULEVARD 4600

f ,

■ UL

M

Šį sekmadienį (tarp 4 ir 5) užsisukit savo radio ant 
VVBBM radio stoties (770 Kilocykles) ir išklausykite gražų 
Lietuvių Radio Valandos programą.

1. L. Vyčių - Dainos choras išpildys Sas
nausko KANTATĄ “BROLIAI”

2. Solistai - J, Romanas, Bereckaite, A,
Kaminskas

3. Dainuoja dainininkas atvykęs iš Ph’la-
delphijos Petkas Petraitis

4. Žinios, duetai ir kitokie įvairumai.
Ši valanda pavedama motinų pager

bimui.

Šiuos Radio Koncertus Ruošia:

The Peoples Fumiture Co.
IR

Dienraštis “Draugas”

M

U



sodalicijos dėmesiui.

Moterų Sąjungos 4 kuopa ry
toj, gegužės (Muy) JO d., šv.

gi pasirodys ir Moterų Są

Petrąs Petraitis, baritonas, pagarsėjęs Amerikos teatruo
se kaipo operečių artistas, rytoj dainuos iš WBBM radio 
stoties, TARP 4 IR 5 VAL. po pietų, laike “Draugo“ ir 
Peoples programo. P-no P. Petraičio gražus koncertas įvyks 
ta 6 vai. vakare, Lietuvių Auditorium.

C H I C A G O J E
GARANTUOJAME, KAD 
JUOKSIES PER TRIS

DIENAS.

Teatras teatrui nelygus, o 
tokį kokį matysime ateinantį 
sekmadienį auditorijoj, labai 
retai turime progos matyli. 
Nes “Moterims Neišsimeluo
si” yra juokingiausia lietuvių 
kalboj komedija. Nuo pradžios 
iki pabaigai publika beveik 
nenustoja kvatojusi, šonus 
skauda, ašaros bėga, bet ne
susilaiko visi iš juoko. Juo
kiasi seni ir "jauni, nes visi pa

=
SAt STATE

Temykit!
Tautiečiai, kurie, turite nuosavybes, turėtumėt už

simokėti taksas nevėliau kaip 15 d. gegužės mėnesio, 
šių metų. Jei kurių taksai yra neteisėtai pakelti, tai 
malonėkite atsilankyti pas mus dėl pasitarimo.

Taipgi, kurie buvote išgandinti jier neteisingus pas
katas paskleistus pikto noro asmenų, ir kurie iki šiol 
visaip galvojate tikrų faktų nežinodami, patarčiau at
silankyti į musų visiems žinomą, stiprią* seną, steito ir 
Clearipg House banką, ir nusipirkti sau pirmus morgi- 
čius, kur jūsų pinigai bus apsaugoti ir gausite atsa
kantį gerą nuošimtį; nes visi gerai žino, kad Universal 
State Bankas yra vienas iš stipriausių^ ir saugiausių 
South Hidėj, kur nei vienas nėra patrotijęs nei vieno 
cento nuo sumos arba nuošimčio. _

Todėl gi, malonėkite atsilankyti ir investuoti savo 
turtą saugioj vietoj, nelaikant pinigų nežinomose vie
tose, bttksuose arba kur kitur, iš kur negaunate jokio 
nuošimčio, darydami patys sau skriaudą.

Jums visados gerai velijantis,
JOSEPH J. ELIAS, President.

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street 
Chicago, Illinois

Ona Klebonaitė, Elena Troy,

bindžiutė, Jonas Jnozapaitis, 
Kazimieras Pikielis ir Pran
ciškus Skamarakas.

Todėl visi ateinantį sek
madienį, geg. 10 d., G vai., į 
Auditoriją pamatyti “Mote
rims Neišsimeluosi’’.

Vyras.

Marųuette Park. — Nekalto 
Prasidėjimo Panelės Šv. mer
gaičių sodalieija eis in corpo- 
re prie Šv. Komunijos sek
madienio rytą, gegužės 10 d., 
7:30 vai. Mišiose.

Kadangi tą dieną išpuola 
“Motinų Diena”, kiekviena 
narė kviečiama priimti šv. 
Komuniją savo motinos inten
cija. Taigi, visos narės būti
nai atlikite išpažintį šeštadie
nio vakare, o sekmadienio ry
tą, 7 vai., susirinkite para
pijos salėn, kur visos prisiseg- <
sim gėles, o paskui eisim į baž 
nyč.ią išklausyti šv. Mišių ir 
priimti šv. Komuniją.

Katrai iš sodalicijos narei 
bus tai per sunku padaryti?
Nemanau, kad viena lokių šit-I

. ' - . '■>' .. I.'lvinim
mato, kaip daug vargo rnJsR- 
gai vyrai turi nukentėti už 

j savo melagystes.
Nekalbant jau apie Petro 

1 Petraičio koncertą, kurs clii- 
eagiečių labai laukiamas ir 
kurs, be abejonės, pasižymės 
gražiomis dainomis ir -puikiu 
dainavimu, vien šis teatras y- 
ra vertas pamatyti. Šis teat
ras su koncertu ir šokiais su
darys tą šaunųjų Motinų Die
nos paminėjimą.

Veikale ima daiyvumą: 
Juozas Bulevičins, Povilas 
Šaltiniems, Juozas Giedraitis,

IŠKILMINGO ATIDARYMO
IŠPARDAVIMAS

Duodame Nuolaidos 25%

siraatų, kuri nenorėtų tą pa
daryti savo motinai. Argi mo
tina tau ką atsisakė padary
ti? Įr tu neatsisakyk priim
ti šv. Komuniją jos intencijų.

(Kiekviena narė užsimokės 
mažą mokestį ųž gėlę, kad pu- 
dėjvis sumažinti išlaidas).

Pirmadienio vakarę, gegu
žės 11 d., kada išpuola soda
licijos mėnesinis susirinkimas, 
bus programa' paminint Mo
tinų Dieną. Susirinkimas bus 
labai trumpa?; po jo seks pro
gramas, kurį išpildys sodali
cijos narės.

Vėl širdingai kviečiu, vardu 
sodalicijos, kad kiekviena na
rė atsivestų savo motiną (tuo
jau po gegužinių pamaldų), 
pamatyti programą, kuri ren- 
giama joms pagerbti.

Tikiuosi matyti visas soda- 
lietes einant prie šv. Komuni
jos sekmadienio rytą ir su 
mamytė pirmadienio vakare, 
parapijos salėje.

Sodaliete.

GRAŽUS MOTINŲ DIENOS 
PAMINĖJIMO IR VA

JAUS VAKARAS.

North Side. — A. L. R. K.

H5i-.il žht-c-

Šiuomi turiu garbes pranešti visiems savo gerb 
Kostumeriams ir Draugams, kad mes persikėlėme Į 
naują vietą. Dėlei tos priežasties skelbiame savo 

‘ Bti.............................................gerb. Kostumeriams didelį išpardavimą visokių auk
sinių dalyku. Kaip tąį: Jfcdi

m
lų laikrodžių, karolių ii

kitokių dalyku, Atidarymo laiku duosime 25% nuo
laidos už kiekvieną pirkinį. Kiekvienam atsilankiu
siam šiuo laiku taipgi dusime SOUVENIR — DO
VANĄ.

Tat visus gorb. Lietuvius kviečiame pas mus 
atsilankyti.

Kass Jewelry
J, KASAKAUSKAS, savininkas

2049 We*t 35th Street
(Kampas Archer ir 35th St.)

Šeštadienis, Geg. 9 d., 1931

lo parap. bažnyčioje. Visos 
narės prašomos susirinkti.

Mykolo parap. svetainėje ren-17:30 vai. ryto į parap. svetai- 
gia programą, kuris bus la-'nę, iš kur visos kartu eisimo 
bai gražus ir įvairus, nes ką į į bažnyčią.

tanas Vanagaitis, Juozas Ol
šauskas ir Budriko Radio Or
kestru, pradžia lygiai 1 vai. 
po pietų iki 2 vai.

sąjungietės daro, tai ir 
daro.

Todėl ir šis vakaras bus 
gražus. Bus atvaidinta graži 
komedija “Brangusai Pabu

čiavimas.” Juoko bus iki aša
rų. Gegužio 2 d., 11:30 vai. va- 

bus grąiių ilmliu. Pai, karo> Jos. p. Bu
rnos gerai žinomas P. A. K»-|drikO( ,)uv0 leidžiaims D. X. 
minskgs. Btts geros kalbėto-' Ku(|io Prograulaa B sloties x. 
jos. «riež smuikų duetas. Ta.p „ x_ A. Bųvo )naloou k)au.

jungos 4 kuopos choras su ispaniskai; voki6kai( ita
naujomis dainoms. Ant galo u#jo#iĄai> lenki8kai>. žydįš-
bus progos lįetuviškaį pasi
šokti, nes jau, tur būt, pas
kutinis vakaras šiame sezone.

Todėl, visi kviečiami atsi
lankyti ir drauge linksmai 
praleisti vakąrą. įžanga tik 
35c. Vąkaro pradžia lygiai 
7:30 vai. vakare.

Vaidinime dalyvaus pasižy- ai Cistai.
mėję artistai: V. Rėkus, E. 
Maskolaitienė, P. Maskolaitis, 
P. šniaukštaitė.

P. S. Rytoj visos sąjungie
tės 4 kuopos eis “in cOrpore”
prie šv. Komunijos, šv. Myko- bukiepė, Stasys Rimkus, An-

Sąjungietė.

GIRDĖJO DAINAS LIETU
VOJE IR VISAME 

PASAULYJE.

lytis skelbimu įvairiose kai-

kai. Stotis W. 9 X. A. A. ga
vo daug laiškų ir telegramų 
iš Europos.

Programe dalyvavo Juozas 
Olšauskas, Juozas Sauris, p-lė 
Jadvyga Grįciutė, Juozas Bu
drikes ir kiti Budriko štabo

Nedėlioję, gegužio 10, Ra- i 
dio programas iš stoties W.
C. F. L. 970 kylofcycles, kaip 
ir visada pradžia 1 vai. po 
pietų. Dalyvauja: P-nia Za-

I
g

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit. bet eikit pas 

tikrą, specialistą, ne pas koki nepa- 
tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats. 
po pilno išegzaminavitno. Jus su
taupysit laiką ir pinigus. Daugelis 
kitų daktarų negalėjo pagelbėt jums 
dėlto, kad jie neturi reikalingo pa
tyrimo, surašymui žmogaus kenks
mingumų.

Mano Radio — Scopo — Raggt. 
X-Rąy Roeptgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs ęaan jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš urna taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo tarpų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užsisenėjusią, įsi
kerojusią, chronišką Ilgą, kurį ne
pasidavė net gabiam šeitpynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjiraas Rūmas 101(

20 W. JA0KS0N BLVD.
Arti State Gatvės

Ofiso Valąpdpr' Nuo 10 ryto Iki 
1 po piet. Vakarais nuo 5 iki 7 
Nedėliotais puo 10 ryto iki 1

PO piet

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Bordeh)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph (727

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

Name: 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

PAUL M, ADOMAITIS
ADVOKATAS

Ofįsas vidurmlestyje 
Room 2414

ONE NORTH LA SALLE BLDG.
ONE NORTH LA SALLE ST. 

(Cor. La Šalie and Madlson Sts.) 
Ofiso Tel. STATE 2704; 44X2

-r

J. P. WAITCHES
Lietuvos Advokatas

Iki 8 vai. kortuose — puo 3 iki 9 
Subatomis nuo 9 iki 9

52 East 107th Street
Kampas Mlchigan Avė.

Tel. Pullipan 5950—namų Ppll. 6877 
Miesto ofise pagal sutartį

127 N. Dearborn Street
Ketvergals ofisai uždarytL

Telephone Dearborn 0057

F. W. CHERNAUCKAS
ADVOKATAS 

160 North La Šalie Street 
ItOOM 1481

Nuo 9:30 iki 5 vai. vak.
Locul Office: 1900 8. UNION AVĖ. 

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

(Išskiriant Seredas)

A, A. OLIS
ADVOKATAS
11 South La Šalie Street 

Room lfOl Tel. Randolph 0331
Valandos nuo 9 ryto Iki 5 vai. vak. 
3341 S. Halsted St. Tel. Vlctory 0663 

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

C. V, GHESNUL
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofisas 2221 W. 22nd Street
Telefonas Canal 2552 

Trečiadieniais ir Penktadieniais
vakarais namie pagal sutartį.
6503 So. Campbell Avenue

Telefonas Itepubllc 4499

A. A. S L A K1S
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmlestyje
Room 1502

CHICAOO TEMPLE BLDG. 
77 West Washlngton St.

Cor. Washington and Clark Sta. 
Ofleo Tel. Central 2676

Namų Tųį, Hyde Park 3395
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Granil Opening K of L Baseball League 
Tomorow

MARQUETTE vs SO. CHICAGO 
At Marquette Park, 69 8C Califomįa Avė. 

NORTH SIDE vs GARY
At Gary, Ind.

SŽTS NBW MARK A report of tlie dance held Kuderko 
on April 25 was given. It was į Boak
also deeided to buy more 
equipment for tlie two teams. 
lt wns also deeided to liave 
a second Baseball team. The 
eaptain for baseball Avas elec- 
ted for tlie coming season Jo
naitis alias Jonės avus tlie un- 
lucky one. For the Indoor 
team A. Burba was eleeted 
manager. Tersar eaptain.

Tony.

ST. ANTI10NYS (7)
AB R H

Rogalla
Pikalek
Kovarsky

4
4
4
3
3

0

0
1
2

0

Tliree Base llits Bukantis. 
Two Base llits Kavarsky.

Struck out by Navickas 6; 

by Kovarsky 10.

Bases on Balis Off Navic-i 
kas 0; Kovarsky 4.

ST. ANTIIONY’S (9)
AB R H

ither wliy borrow one and co- 
mc out to tlie game.

North Šitie at Gary, Tolles- 
lf a few ideas of our Pre- ton Park, 15th and Taney, 2 

sident of tlie Chicago Dis- P. M.
trict Sports Association inn- South Chicago at Marquc- 
ture, we who will henefit the-itto, 69th St. and So. Califor

nia Avė., 1:30 P. M.

SOMETHING FOR NO 

THING.

reby, may be tliankful to bini 
for bis leadership. His first 
intent iš to restore order out 
of tlie cliaos of niaters left 
over from tlie previous ad- 
ministration, tlien lie will con 
centrate on. tlie atbletic side 
and try to revive tlie former 
interest tberein.

It is ratber trying to per
lonu a tbing well wlien tbere 
is no reniuneration whatsoever 
except a feeling of personai
gratification ’ knowing tliatį Marųuette Manor spaciaus, 
one lias done his best to help į Nativity B. V. M. Lith. Cliur- 
otliers. It is witb tbis atfitudeich Auditorium, 68 & Washte- 
in mind tliat Pres. Savickas'na w avė., to belp one of our 
intends to work for tlie spor-lnewest K of L baseball Lea-

Providence vs Ciceco (prac- 
tice game) at Mark Wbite 
park, 29 and S. Halsted St., 
3:00 P. M.

K OF L CELEBRATION 
DANCE MAY 10.

&

tlie Grand Opening 
of our 1931 baseball season, 
all K of L members and their 
friends wiil asembly at tlie

After

ting side of tlie K of Ls. Sec. 
Pavilonis lias prornised to 
extend liimself a bit more and 
belp along by keeping accu- 
rate minutes and reports. Ot- 
hers wbo liave tlie welfare of

gue entry,, celebrate lose or 
win all baseball plavers & 
fans promise. to be tbere, and 
ob! wbat a celebration tbis 
will be!

The doings start at 7 P. M.

Stanford scored įts eiglitli 
suecessive annual victory o- 
ver tlie California Bears, būt 
a California trackman sėt a 
new National Intereollegiate 

record. Ivennetb Cburebill tos- 
sed tlie spear 220 feet 9 in- 
clies. He sėt tlie former mark 
of 217 feet 7 inclies two weeks 
ago in a meet at Berkeley a- 
gainst tlie Wasbington Hus- 
kies. He liolds tlie Intercolle- 
giate A. A. A- A. record of 
212 feet 5 iifelies made lašt
year at Canibridge, Mass.

Kapter
Jonės
Bastys
Dieksbot
Palueius
Peters
Urbaitis
Bubantis
Navickas

P. N. A.

Koriol
Vonic
Kaberec
Pasiewicz

(3)

5
3
4
5 
5 
5 
5 
4 
4

1
0
0
0
1
1
1
1

AB R II
4
4
4
4

0
0
0
0

Wainiaki
Tersar
Bagdonas
Butkus
Burba
Paskauskas
Peters
Uc
Klass
Skilius
Randa
Pazereckis

AVELCH’S EGG

Sliea

4
4
4
4
a
1
3
9
2 
3 
3

1
2
1
1
0
O
1
o
o
o
2
1

(2)
AB E II 

4 0 0

Palmer 4 0 1
Singer 301
Christy - 2 10

Morstadt ‘ '311
Sclireyer 3 0 0
\Villianis 3 0 0
Morstadt 3 0 0
Sclireyer 3 0 0
Williams 3 0 1

Home runs Tersar.
Tavo Base llits Butkus, Bag

donas, Randa, Morstadt. 
Struck out by Puzerskis 15;

Morstadt 10.
Bases on balls off Pazeroc- 

kis 1, Morstadt 1.

EDUOATIONAL DEP’T.

In lašt Saturday’s artiele 
wliere four couneils were quo- 
ted as being dead or on the 
verge oi* expiring, through an 
oversiglit I failed to includo 
West Side in tliat group. My 
Dumblu apologies to this couu 
cil for not making any vitu- 
perative remarke about it. 
With a priest such as Far- 
tlier Draugelis to spur tliera 
on, I Avonder wliy the West 
Side council is not progreš- 
sing.

— ................. J 1 . 1 H".... ■ "T.
for tlieir respective teams, 
Bukantis starred Avith tlie 

stiek for tlie Avinners Avith 
4 safe kits of Avinėli one was 
a triple. |

Next Sunday, May 10, tlie Į 
Saints will travel to Iligli 
Avodd for tlieir first Tri-Coun- 
ty League game of tbe year.

Tlie St. Antliony indoor 
team Avliicli is one of the 
strongest in the city and run- 
ners-up in lašt years City Lea- 
gue as so far liad a perfect 
year Avinning seven garnes. 
Tbey are again entered in tbe 
League WhiSli-is tiVstart plfc- 
ying on May 11. All game 
Avilį be played in tbe evening. 
Sunday May 3 tliey beat tbe 
Weleli’s Egg Hounds 9-2. 

Puzerskis held tbe loser

RADIOS

maliorius St. Cibulskis. Pro
gai pasitaikius jie pasakys po 
prakalbų apie gerų namų grei
tų statymų ir jų išdekoravi- 
mų. AVestsidės Steponas Ro
kas ir marquettepaiJkietis Ze
nonas Junevičius diriguos že
maitiškam chorui, kontrakto- 
rius Pudžuvelis pristatys tam 
baliui ice creamo ir ameriko
niškų saldainių. Be to jis pa
sakys prakalbų apie grįžimų 
gerų laikų.

Visi seni ir jauni, vyrui ir 
moterys kviečiami į tų išva
žiavimų.

tbe organization at lieart, pre- sliarp wbere plenty to eat Avilį 
sent at tbe lašt meeting, ple- be bud by all. A sliort popu- down to 4 serateh llits. Tersar 
dged sincere support. Witb a lar prograin and no speecbes.
spirit of efficiency and con- 
ciseness prevailing in tbe as
sociation, tbe ręst of us may 
be assured tliat matters Avilį
take a better turn./

It Avas definitely deeided 
by the Distriet to renew tbe 
sports; traek and tennis, as 
Aveli also to add a golf meet 
tliis sunimer. Tlie traek meet 
is to be managęd by tbe Se- 
cretary and Mr. Juozaitis. It 
Avilį be held, most likely at 
McKinley Park, Sunday after- 
noon August 16tb. Tbe custo- 
mary traek events Avilį be 
run off so tbe young ladies 
and young men are now gi
ven offieial notice to praetice 
and get into condition. A- 
Avards Avilį be given to tbe 
Avinners.

As to baseball, let ine re-•r
mind you tliat to-niorroAv is 
tlie day tlie season starts. Sin- 
ce it is niotber’s day Avby it 
wouldn’t be amiss to bring 
ber along to Avatch tbe ga
me. Sbe may not understand 
it, būt will certuinly realize 
tbe excellent purpose beliind 
tbe playing of tliese garnes. 
Besides, it is not difficult to 
explain baseball and quite ea- 
sy to develop a fascination 
for it. If you baven’t

Jmidiatly at 8:30 P. M. E- 
veryone Avilį dance to tbe 
popular Venetian Rbytyrn 
K ings Snappy band. Tlie ad- 
mission is very Ioav 75 cents 
ineluding Avardrobe and dan- 
cing. Tliose coming for dance 
only, Avilį be admitted for 60c.

Tliese are tbe only K of L 
doings in Chicago on tbis day, 
so don)/ lxi tricked in atten- 
ding prograins avIio are false- 
ly presented to the public as 
K of L doings on tbis day, 
būt are being run by indivi- 
duals avIio are profitering on 
our orgunizations good name.

Remernber everyone to Mar- 
quette, May 10, spend the e- 
vening Avith tbe ,new K of L 
crowd and belp tbe real K of 
L spirit to pievai 1 i n our 
distriet.

A Member.

WAUKEGAN, ILL.

Tbe St. Antlionys team run- 
ners up lašt year in tbe Tri

R. C. A., Victor, Atvvater 
, v M 4

Kent, Pbilco, Ženkli,

Sparton, General

Motors

Nauji Modeliai Visų 

Žinomu Išdirbysčių

i Kupeius iš Rygos, išgirdęs 
trimitininko paskelbimu apie 
Cbicagos piknikų darbuotojų 
išvažiavimų gegužio 10 d. tie
siai per Marijonų Farnių trau 
kia i Labdarių girias. Nors 
kelio jisai pilnai nežino, liet 
Marijonų Farmon suplauks

ARKIVYSKUPAS VADO
VAUJA MALDININKAMS

MENICO MIESTAS, geg. 
8. — Keturių šimtų metų Šv. 
Marijos P. Guadalupe apsi
reiškimo sukaktuves minėti 
komitetas patvarkė, kad kiek
vienos Meksikos vyskupijos
maldininkijos nurodytomis dio 

visi nežinantieji ekskursantai nomis atskirai aplankytų ste-
ir jis kartu pribus į Labdarių 
ūkį. Kupčius gabena su savim 
ginger ale, lietuviškų saldai
nių, dešrų ir kitokių gėrybių. 
Pasitaikius gražiam orui, iš
važiavime bus ir prof. Kam

pininkas, kuris su kupčium 
turės svarbų pasikalbėjimų. Į 
tų išvažiavimų pakviesti yra

buklingųjų Guadalupe Dievo 
Motinų. Tad ir prisilaikoma 
nurodytos tvarkos.

Pastaromis dienomis Guada-' 

lupę lankė Guadalajara 5,000 
žmonių maldininktja. Vadova
vo arkivyskupas F. O. y Ji- 
minez. Šiam skaitlingam mal
dininkų būry buvo atstovai iš

starred for tlie Avinners Avith 
3 llits one of Avbicli Avas a lio- 
mer. The Saints tbis year lia- 
ve a stronger team I belicve 
Avith tlie addition of two ncw 
players Dieksbot & Tersar. 
Tnesday May 5 tbey played 
VVriglits. Wed. May 6 tliey 
played Kellers Colts, Friday 
May 8 tliey played Niek Gra
nas Grioles.

On Monday May 4 tlie St. 
Antliony A. C. held a meeting 
at tlieir club Toom ' Avliicli 
i s loeated at 914 Eiglit St. 
Waukegan._

At tbis meeting it Avas de- 
cided to run two danees one 
on Tuesday May 12, tbe otlier 
on Sunday May 24. Tbe first 
Avilį be called Prosperity Dan
ce every tbing avi II be at eut 
rate prices. Tbe second dance 
Avilį be Surprise Dance. Ali 
St. Antliony danees are held 
at tbe Litlmaniąn Auditorium 
corner of 9tb & Lincoln. Sts.

County League went out Sun- 
dny, May 3, and troiineed tbe 
Polisli National Allianee team 
7 to 3. Tbe Saints out bit tbe 
losers 11 — 8. Navickas did 
mound duty for tbe Saints. 
Kovarsky for tbe P. N. A.

a mo-lBotli pitehers did good work i

kontraktorius D. Gricius ir i visos Jalisco valstijos.

Elektrines Ledaunės General Motors

FRIGIDAIRE
Majestic ir ServilL Jus daug sutaupysite 

ant maisto turėdami elektrikinę ledaunę. f

Pirm negu pirksite, pamatykite pas:

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

Telefonas Bouleverd 8167

W. C. F. L. Kuilio i’rojfruuiaa nedėlioję nuo 1 iki 2 vai. po pietų. 

AV. H. F. C. Katilo Progruniua k ui vergui s nuo 7 vai. vukure

EXTRA Negirdėtas - nematytas Kakaras EXTM
VAIDINIMAS IR DAINOS

Rengia Nekalto Pr. P, Av. Par., Vytauto Teatrališkas Klubas Ir Vaičkaus artistai 
NEDPLIOJ, GEGUŽES - MAY 10 D., 1931 M. 

NEKALTO PRASID. P. ŠV. PARAPIJOS SALĖJ 4400 So. Falrfield Avė.
l'RADtlĄ 7:8# VAU VAKARE. ĮŽANGA BOc.

Kolei) attiki) Sic artistai: p-lė Grlealtė, p-nla Jakimavičienė, p-lė Ainbroztunattė, p-lė IlukauH-
.kaltė, p. Išpeikia, p. Šimkus. Juosaa Kareiva režisierius.

ŠVEDŲ AMERIKOS LINIJOS
Dideli, Moderniški Motorlaiviai 

Keleiviams, Kaštui ir Prekėms Pervežti 
Tarp

NEWYORKO 'KLAIPĖDOS
/cPat &&lheJxJKur.g.ą,

SPECIAI.ES EKSKURSIJOS Į i.urrivj 
Visos išplaukia motorlaiviu ‘‘GRIPSHOLM” .

Gegužės 29 «1. Ekskursija, Amer. Liet Taut. Federacijos 
Birželio 27 <1. Pirma “Jaunuolių Ekskursija” rengia

Amer. Liet. Ekon. Centras.
UeCKM 23 <). Specialu Lietuvių Ekskursija.
Kugphiėlo 10 <1. Amerikos Liet. Ekon. Centro Ekskursija 

Platesnių Informacijų ir laivakorčių kreipkitės J savo 
laivakorčių agentų, ,ar bet kurių švedų Amerikos Linijos
raštinę.

SWEpISII AMERICAN LINE
181 North Michigan Avenue, Chicago, III.

.21 State St., New York, N. Y. 10 State, So. Boston

38

$80.00MES MOKAME CASH 

U2 LIETUVOS 5% BONUS

Money Orderiai į Lietnvų per Radio tiktai 25 aastal 

Paskolos teikiamos ant Real Estete

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

3H

SĄŽINIŠKAS PATARIMAS IR PATARNAVIMAS
VISUOSE JŪSŲ REIKALUOSE

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

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

patarimai, visi rašto darbai, ir tt.

SPECIAI.ES


*

CHICAGOJE
MOTERŲ SĄJUNGOS 55 

KP. SĄJUNGIETĖMS.

West Side. — Sulig kuopos 
utariino, šį sekmadienį, ge- 
jožės 10 d., “Motinų Dieno- 
” visos sujungietės būtinai

Tai naujausia ir patogiausia 
rūšis karų, Juose sėdi kaip 
ant puikų, o “inžinas” tai 
nesibeldžia, bet tyliai ūžia, 
važiuoji kaip ant aksomo. 
Jei netikite, kas čia rašoma 
pasipirkjt “Chrysler”, tai

bais, bet taip-gi rengia didelį 
“bazažų'” siųsti šuneliui A- 
dolfui į Kaunu, kurs lanko Jė 
zuitų Gimnazijų. Adolfukas 
labai patenkintas mokykla ir 
IJetuvos gyvenimu.

«i \ r o a s
tautienė, kuri tarpininkauja 
tarpe A. R. D. ir Federaci
ją. Centro rašt. p-lę V. Gal- 
pirm. ir išmintingai bei su 
atsidavimu savo pareigas ei

na. X.

Šeštadienis, Geg. 9 d, 1931

alyvauja bendrose šv. Mi-1 išmanysit, kad turit tikra 
iose Ciceroj ir visos eina prie karų, ne “boileVį”. Be to,
v. Komunijos. reikia remti Kirų įstaiga, nes
6v. Mišios prasidės 9 vai. PP- Kirai savo įstaigas remia 

yto. Todėl visų prašome su- ir lietuvius visuomet palaiko, 
ažiuoti nėvelian kaip pusę

aStuoniy. Važiuoti g»lto» j Jurgio parap.
, . . . , rvtoj baigsis, (lerb. kun.įp kas nori, gi ten nuvyku-; • B ’

k anaio-imnnnc;™ į prof. J. Vaitkevičius taip pa-

Ponia Alytienė, 2 sk. A. R. 
D. narė, pirmutinė išpirko 
loto knygutę šv. Kazimiero 
Vienuolyno naudai.

P-lė Monika Gurinskaitė šio 
mis dienomis nesijautė visai 
sveika. Jinai daug dirba, nes 
turi netik vadovybę N. P. P. 
šv. mergaičių dr-jos, Britlge- 
porte, bet ir labai atsakomin- 
gų vietų Depositors banke,os susigrupuosim. . . ,nT __ v _____ _____•r. , . • i j,sėkmingai šv. Raštų ir kata-i,.Da kartų primenam, kadi ” 1 lLinkime p-lei Monikai sustip

si. i.- , i„: J'kų mokslų aiškina, kad zmo- .... , , .ik svarbios priežastys sulai-Į x . _ _J T, , v įrėt, nes jinai visur labai my-
to nuo nedalyvavimo šiose iš- in^s atsigerėti. Jisai be-
dlmėse. Kuopos susirinkime'reikal° nehau8ina’ nei
ras reikalauta pasiaiškinimo., Krau<lina- Jisai kalba > žm°-
todel nepamirškite ir nesivė-lni« Prota ir Sirdl- Dau® tu0' 
La Imi gero padaro ir sėkmės tų

Įima ir reikalinga.

A. R. D. 2 sk. žada susi
laukt dar vienų stambių pajė
gų savo skyriui, būtent A. R.

į Kartu primenam, kad “Mo-
imos Dienoje”, vakare, para 
pijos salėj įvyksta sųjungie- 
ių savybės vakarėlis. Visos 

jungietės taip pat prašomos

nepaprastų misijų liks ant D y
visados su mumis. ., , . . , .,naitę, kuri žada persikelt iš 

1 rėmėjų skyriaus, iš Town 
of Lake.

Seniai laukėm p-lės Veroni-

Ponia Marcelė Tamanaus- 
kienė, A. R. D. 2 sk. veikėja,; 
renka naujų rėmėjų ir 121

būtinai dalyvauti. Kviečiame Seime A. R. I)., kurs įvyks1 ^0B‘ ^ery we^come 
geg. 17 d. žada padaryt “sur-
prizų” ir parodyt, kiek nau- ...... . , . . .... t-, .. Stankevičiene, kurios tūlų lai-jų narių pririnko. Pereitame ,

........ . :kų buvo dikciai susirgę, da-seime jinai laimėjo 1 dovanų _____ M ____’_____ ,_x.
už prirašymų daugiausiai na
rių.

dalyvauti su visos šeimos na
riais. Įžanga nemokama, vel
tui.
; Programa bus labai graži ir 
įvairi. Dalyvauja net 4 chorai 
L y. pačių sųjungiečių, jau- 
jiamečių mažųjų ir didesniųjų 
iia ir bernaičių — vaikinų 
ęhoras. Be to eilės, skambi
nimai ir t. t. Šeimininkės pp. 

na Dobrovolskienė ir A. Lin- 
vičienė ruošia šaunių vaka

rienę.
Taigi visos iki vienai su 

savo šeimomis į šį gražųjį va
karų. Ta pati

Ponai Jurgis ir Cecilia Pe
traičiai, rėmėjai parapijos ir 
kilnių įstaigų, žada įstot į 
“garbės narius” 12 Seime, 
įraukiame jų su atvira širdi
mi.

BRIDGEPORT ŽINELĖS.

■ “Kiras Motor Sales Corp.” 
ant Halsted St. labai “bu- 
sy” pavasarėliui atėjus. Po
nas Kiras, kaip žinoma, par
davinėja šaunius “Chrysler”

Abi pp. Jos. Šaltenas ir O.

DEMOKRATŲ KUUBO SU
SIRINKIMAS; CEN

TRALINIS KOMI 
TETAS.

Marquette Park. — South 
Side Lietuvių Am. Demokra
tų Kliubo susirinkimas įvyko 
gegužės 1, 1930. Susirinkimas 
buvo įdomus. Prisirašė 5 nau
ji nariai. Svarbiausi nutari
mai tai: įsteigimas mokyklos, 
kur bus duodamos pamokos 
nepiliečiams,. kurie tik pano
rės išsiimti pilietybės poperas. 
Norintieji įstoti į kliubo mo
kyklų, malonėkit kreiptis pas 
K. J. Macke, 6812 S. Western 
Avė.

Taipgi plačiai kalbėta apie 
Lietuvių Demokratų Centrali- 
nį komitetų ir jo veikimų pe
reituose rinkimuose. Paaiškė
jo, kad kalbamas komitetas 
susideda iš atskirų vienetų, o 
ne iš demokratiškų organiza
cijų — kliubų — atstovų. Bet

savo veikimų visur užsireko- f 

menduoja, kaipo organizacija' 
atstovaujanti visus lietuvius 
demokratus Chicagoje.

Tokia Centralinio Komiteto 
sudėtis ir veikimas negali p,a- j 
tenkinti lietuvių demokratų 
organizacijų ir kliubų, kurie 
daug daugiau veikia ir prisi
dėjo prie lųimėjimų demokra- i 
tų partijos pastaruose rinki-, 
muose, o kreditų bancįo pasi- i 
imti vien Centralinis Komite-. j 
tas visų lietuvių demokratų ' 
vardu.

Todeliai minėtas kliubas 
išrinko komisijų iš trijų na
rių, kurie turės raginti Cen- 
tralinį Komitetų, kad jis su
šauktų visų esančių demokra
tiškų organizacijų ir kliubų 
atstovų susirinkimų, kuriame 
bus išdirbtas įstatai Centrali- 
no Komiteto, kad kalbamas 
komitetas susidėtų tik iš de
mokratiškų kliubų atstovi} ir 
būtų atstovaujami visi demo
kratiški kliubai Chicagoje, 
kaipo demokr. kliubų federa
cija. Būtų malonu išgirsti nuo 
mones ir iš kitų kliubų, kurie 
tik užinteresuoti kalbamu 
reikalu.

KKubietis.

LIBERTY PARK
PIKNIKAMS VIETA DYKAI.

2 mailės į pietus nuo Lemont prie Archer Rd., Rt. 4-A 
Graži ir Svari vieta nu geriausiais lieluviškais patarnavimais. Švie

žias pienus, namie daryti sūriai, barbecue sendvičiuJ it visokie Salti 
gėrimai. Atdara dienomis ir naktims. Puiki salė, šokiams geru 
muzika, l'žlaikoin gezolinų, aliejų. PUMPA DYKAI. Visas patarna
vimas dykai. Didelė vieta parkyti. Daug stalelių lauko pusėje.
Dideli medžiai, pavėsiui, atkalnių!, upė, sūpynės vaikams. Maži 
arkliukai judinėti ir važiuoti. 7 metui kai tų biznj varom. Kvie
čiam visus apsistoti pus mus- Rūpestingas patarnavimas visuomet":

VINCENTAS JONIKIS, Sev.
LEMONT, ILLINOIS 

Telefonas Lemont 87-.J2

K L A I P Ė D O

SKANDINAVŲ — AMERIKOS LINIJA
ATLANK YKIME LIETUVA 

Remkime Savo Uostų — KluifM-zlų
Kam baladotis po svetimus kraštus, kuomet dėl lietuvių yra 
palaikomas nuolatinis susisiekimas New York — Kopenhaga

— Klaipėda

I

bar pasveikę, rengiasi vykti 
A. R. D. Seiman.

A. R D. 2 skyriuje daug 
Centro narių. Štai, p. B. By-

Ponų Nedvarų dukrelė,' 
Stella, grįžusi iš šv. Kryžiaus 
ligoninės, eina vis stipryn ir 
greit pasveiks. Ponai Nedva- 
rai labai patenkinti Sesučių 
Kazimieriečių ir šv. Kryžiaus 
Ligoninės patarnavimu.

<■■■■■■■■■■■’■ ■
ZRsumatizmas sausgelč,
■ I
| Neslkankykltz savęs eka.ua- 
_ mala, Reumatizmu, Sausgėla, I 
“ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu |
■ — raumenų sukimu: nes skau

dėjimai naikina kūno gyvybę ' 
ir dažnai ant patalo paguldo. I

CAPSICO COMFOUND mo- | 
etie lengvai praSalina rirSmi- 
nėta ligas; mums Šiandie dau- 1 
gybė žmonių siunčia padėka- I 
vones pasveikę. Kaina 60c per |

■ paštų 65c arba dvi už >1.05. 
Knyga: "SALTINI8 8VEI- 1

KATOS" augalais gydytles, kai- I 
na 50 centų. i

P. Ona Aleliunienė, A. R. 
D. 2 sk. rašt. ir koresponden- 

ir “Plymoutb” automobilius. į tė netik užimta draugijų dar-

Justin Kulis
3259 SO. HALSTED ST.

Chicago, III.
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LABAI SVARBU ŽINOTI
|

| Radio ir Namam Reikmenų J 
į Pirkėjams j

KAD

] Ateaanti Antradi e ni 12-ta d. Geguže s;
Į PRASIDĖS JUBILIEJINE 
Į IŠPARDAVIMO SAVAITĖ 1

ABIEJOSE

I Peoples Furniture Co.
K RA U T U VES E

SIAME IŠPARDAVIME BUS
SIULIJAMA |

ŽEMIAUSIOS KAINOS j

Visoj PEOPLES 15kos metų biznio istorijoj |
ANT

Ratfios, Rakandi, Kauru, Pečiuj 
hisokšl kiti Namam Reikmesu

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

Reikalaukite Nuo Savo Agento Laivakortės ant

SGANDINAVIAN - AMERICAN LINE
Lietuvos Paštų Valdybos Kontragento Paštui Vežioti 

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

TVIRTAS
KAIP

UOLA
Kai depozituoji pinigus į Bankų, tai pirmiausiai rūpinies apie jų 

saugumų. Dabar sunkiuose laikuose saugumas dar labiau turi rūpėti.
METROPOLITAN STATE BANK buvo ir tebėra tvirtas, nežiū

rint pablogėjusių laikų. Metropolitan State Bank yra “ROLL OF 
HONOR” bankas, tai yra mes esame atsargon padėję penkis sykius 
daugiau, negu valstija reikalauja. ,

Vesk reikalus su tvirtu lietuvišku, saugiu METROPOTJTAN 
STATE BANKU.

Prirengiame kelionėn į Lietuvų per geriausias linijas; siunčia
me pinigus į visas pasaulio dalis ir darome visokius dokumentus.

Metropolitan 
State Bank

Per šį išpardavimų bus fdu- 
lįjama tokius didelės prekių ve
rtybės, kad pirkimas ko nors 
per šį išpardavimų PEOPLES 
KRAUTUVES padarys atmin
tį per visų žmogaus gyvenimų.

Todėl visi laukite Antradie
nio. Tėmykit mūsų skelbimus 
lietuviškuose laikraščiuose, o 
Antradienyje pradėkite lankyti 

zPEOPLES KRAUTUVES JU
BILIEJAUS IŠPARDAVIME 1

Lietuvių Laivakorčių Agentų Sąjungos
UŽGIRTOS IR TVARKOMOS

DVI DIDŽIOSIOS EKSKURSIJOS

Į LIETUVĄ
1) Iš New Yorko GEGUŽĖS-MAY 27

O iš Bostono GEGUŽĖS-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

A Q U I T A N I A
Dovnai aplankant Didžiausi) Pasaplio Miestų Txindonų.

šiai Ekskursijai Anglijos Lietuviai rengia speciali priėmimų 
Londono Lietuvių Kllube.

Abi Ekskursijos plauks į Klaipėdą tiesiu keliu per puikųjį 
Klel Kanalų.

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

LIETUVIV I^IVAKORCIŲ AGENTŲ SĄJUNGA:

2201 West 22nd St. Kamp. Leavitt St. Chicago
Bankas atdaras šį vakarą iki 8:30 vai. vakaro. 4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.

Lafayette 3171 Hemlock 8400
Chicago, III.
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AMBRAZIEJUS J.
1C8 Orand St.,

Brooklyn, N. Y. 
“AMERIKOS LIETUVIS’’

14 Vernon 8t.
Woreester, Mass.

BALTUTIS. P. P.
3327 S. Halsted St.

Chicago, Iii. 
BARTKEVIČIUS P.

678 N. Main St. x 
Montello, Mass.

BOGDEN .1. G.
432 W. Long Avė.

Du Bols. Pa.
"DIRVA”

6820 Superlor Avė. 
Cleveland, O.

ERANKI.IN SAV. * TRUST CO. 
K. Vaišnora, Manager

2615 Penn Avė. 
Plttsburgh, Pa.

OENDROIJUS N.
395 W. Broadway

So. Boston, Mass. 
KAZEMftKAS K. CH.

797 Bank St.
Waterbury, Conn.

MAKAREVIČIUS K.
95 Liberty St.

Ansonla, Conn.
MOLIS P.

1780 — 24th St.
Detroit, Mich.

••NAUJIENOS"
1739 S. Halsted St.

Chicago. III.

RICHMOND TRUST CO. 
2701 E. Allegheny Avė.

Philadelphia. Pa. 
RAUKTYTP. MISS J.

123 Millbury St.
Woreester, Mase.

SEKYS JOHN
2326 Park St.

Hartford, Conn. 
SIDABRAS K.

875 Cambrldge St.
Cambridgt-, Masa.

STULPINAS V. M.
3255 S. Halsted St.

Chlengo, III. 
MIKOLAINIS P.

188 Randa St. >
Brooklyn, N. Y. /

TREČIOKAS A. S.
197 Adams St.

Newark, N. J.
URBSZO J. J.

187 Oak St.
Lawrence, Mass. 

VASILIAUSKAS J.
814 Bank St.

Waterbnry, Conn.
" VIENY Rft”

198 Orand St.
Brooklyn, N. Y.

VARASffTR A.
f*o. l2th & Carson

Plttaburgh, Pa. 
WEI8UL K. J.

1128 Waahtngton 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
WEST SIDE ŽINIOS.

X Aušros Vartuose 
susirinkimai rengiami:

a) Blaivininkų — tuojau? 
po sumos;

b) Aušros Vartų vyrų ir 
Moterų po piet 1 vai.

c) Altorių puošimo 3:30 vai.
d) Moterų Sąjungos 55 kp. 

vakare “Motinos dienos’’ pa
minėjimo parengimas.

X Aušros Vartuose dėliai 
“Motinos dienos” paminėji
mo vakarinių pamaldų bažny
čioje nebus, gegužinės gi pa
maldos bus laikomos per šv. 
Mišias 9 vai. ir per sumų bus 
duotas šv. Sakramentu palai
minimas.

rytoj

RĖMĖJŲ “BUNCO”.

Brighton Park. — šv. Kaz.

maus, ateivių grupių pirminiu 
kas, susirinkimui pirminin
kavo ir reiškia padėkų redak 
toriams už kooperavimų paro-

DAKTARAI:
Sriubienės uolių darbuotų niii-'Akad. Rėmėjų G skyrius ren 
sų visuomenės dirvoje, ypa- gia “buneo party” Lindžių ’dos rengimo darbe, pabrėžda- 
tįngai Moterų Sųjnngoje ir namuose nedėlioj, geg. 10 d., •mus, jog ateivių spauda pėr 
pastaruoju laiku “Draugo” ,3 vai. po pietų. {pastaruosius metus daug tuo
ku,lleste- j Nuoširdžiai kviečiame visus |«‘žvilKiu J"» padariusi. Taip
.Tokių uolių, het tylių tl«r-!jaunuB> 8enuSj lhaž„8 dMuB>Įprt kalbėjo p. Norimo. W. 

biuinkių mūsų tarpe viui ma.;at8i|aakytij nes n„igailėtite. Gr”W- 9“™*08 P">»k><W de- 
Ža. J....:..:......:., do. įpartamento vedėjas, VictorĮ

Rubin nuo publikacijos sky-' 
riaus, IlomarJT. Buckley, visuo j 
menės informacijos 
pirmininkus. Jisai pasakė, 
kad “Pasaulinė Paroda pir-

m • . i • ... .v minusia turi būti parduotaTaipogi, kurie galite, atneš- 1
kit kokių dovanų, nes juo bus
daugiau dovanų, tuo bus sma
giau.

atsilankyti,
i Bus įvairiausių dovanų ir 

Tat, linkėdama p. Sriubie- ’vanėlių, skaniausių užkan- 
nei geriausios kloties kelionė- diių ir pasilinksminimas, 
je, sakau — iki linksmaus pq- Taipgi prašome narių, ku- 
simatymo vėl sugrįžus į mus rios turi knygutes sugrų'žin-
tarpų.

Draugė.

Tol. Canal 6764

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS
Gydo utaigloe Ir chroniškas Ilgos 

vyrų. moterų ir valku 
DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
piety Iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis ir seredomls tik 
lškalno susitarus

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
komiteto į 2130 WEST 22nd STREET

CHICAGO

Telefonas GrovehiU 8288

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2415 W. MARQUETTE ROAD 
Ofiso Valandos:

Nuo 9 — 12 vai. ryto. Nuo 1 rak—
8 Ir 8:80 iki 8 vai. vakare. 

Seredomls nuo • —* 88 vai. ryto
Nedaliomis pagal sutartį.

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W.63 Street
Kortė So. Weot«rn Avenue 

Tel. Prospect 1028
Resldenclja 28S9 So. Leavltt 8t- 

Tel. Ganai 2888
Valandos 8-4 po pietų Ir 7-8 ▼. v. 

Nedėlioj pagal susitarimų

PR. ZDANKAUS IŠLEIS
TUVIŲ VAKARAS.

ti prieš “bunco”.

S. J.

IŠLEISTUVĖS DARBUOTO
JAI. /

I _________
P. Kotrinų Sriubienę išlei

džiant į Lietuvų, ruošiama ir 
da vienos jai išleistuvės.

Ketvirtadienio vakare Cice
ro je, šv. Antano parap. salėj, 
Labdarių Centras buvo suren- 
gos išleistuvių puotų, gi šį 
sekmadienį (vakare) pučių pp. 
Sriubų namuose jos giminės 
rengiu išleistuvių pramogų, i 
kurių žada suvažiuoti p. Sriu- 
bienės artymesnieji, būtent 
jos parapijiečiai Traupiškiai, 
ltaguviečiai bei šiaip drau
gai.

Pranas Zdankus nutarė ap
lankyti Lietuvų, o, gal, ir vi
sai apsigyventi, jei aplinky
bės leis. j Pranciška Bugailiškienė,

Draugai, ir Lietuvių l’olitiš-•mirusiam savo vyrui Antanui 
kas kliubas Nortli Side, įyer-; Bugailiškiui (mirė birželio 
tindami jo darbuotę, rengia 08 d., 1929), pastatė gražų 
išleistuvių vakarų. paminklų ant Šv. Kazimiero

kapinių, kurio-' pašventinimas
Pr. Zdankus Cliicaga apleis1, s_ in , .. ,n l 1 į bus gegužes 10 d., 3 vai. po 

pirmadieny. Komįsija, nega
lėdama asmeniai ar laiškais
pakviesti visus į Pr. Zdankaus

IŠVAŽIUOJA Į LIETUVĄ.

pietų. Apeigose dalyvaus 
gerb. kun. Šaulinskas. O ket
virtadienį, gegužės 21 d., 9:30

išleistuvių vakarų, šiuo prašo- va, F Bugailiškienė
! ini visi jo draugai, su kuriais 
teko jam darbuotis, visuome- Į

išvažiuoja į Lietuvų pas savo 
brolį Vainauskį į Panevėžio
apskr., Upytės parap., Zu- 

atsilankyti į rengia-' bj-k5s Kctina ap)an.
n,ų vakarų, kuris įvyks šian- |[y(i -r sav0 yyr0
die vakare gegužės 9 d., 8® ° ’ nų motinėlę ir gimines.
vai., Šv. Mykolo par. svetai-!
nė j, 1644 Wabansia Avė. J _____________ >

nės veikėjai ir visi kas tik'
galite

Malonu, kad visi įvertina p. Nortli Side. P. A. PASAULINĖ PARODA 
CHICAGOJE.

U’A.M INKLO PAŠVENTĮ NI MAS

Cliicagai, paskiau visai tau
tai, o gale visam pasauliui.” 
Nuo to mat, priklauso paro
dos pasisekimas.

John Steplien. Sewell, eks
ponatų direktorius, pareiškė: 
“Senoji Europa, greičiausia 
turės savo vietų prie 23-čios 
gatvės. Čia bus pastatyta se
novės Europos kaimai, garsus 
namai, gatvės ir rinkos vie
tos.” Dar kalbėjo Palandcch 
ir kiti. Matomai, kad prie pa
rodos rimtai yra rengiamasi.

Tul. Dearborn 1883

DR. BENJ. W. MAGH,
DENTISTAS

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

Ofiso Tel. Vietory 8818 
Rezidencijos Tel. Drexel 8191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas

[Ofisas 3102 S. HALSTED ST.

Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—8 po plet, 7-8 vak. 
Nedėllomls Ir šventadieniais 10-12

Tel. Prospect 1157

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

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

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL'IS

Tek Lafayette 8798

DR. A. J. JAVOIš
Vai.: B iki • pa pietų, 7 Iki 9 rak

Office: 4459 S. California Avė 
Nedalioje pagal sutartį.

Ofiso Boulevard (912
Res. Kenwood 8107

DR. A. J. BERTASH
8484 SO. HALSTED STREET 
Ofigo valandos nuo 1 iki S po

pietų Ir 8 Iki 8 vai. vakare 
Rea 3201 S. WALLACE STREET

LAIŠKAI PAŠTE

504
505
508
509 
537

Baguzienei Mis. Pet. 
Baltum E.
Burbuliui E. '
Butkui Antanui 
Stukienei P. Uršulei 
> . --

Ros. Phone 
Englowood 6641 T 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. McCRADlE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Ožkabaliai (Bartininkų vai. 
Vilkaviškio ap.) Čia įvyko ne
laimė Petrui Paliuliui. Kulia
moji mašina sutrinė rankas, 
kojas, sužalojo galvų ir kru
tinę. Išgulėjęs to dienų ligo-

l’hone Lafayette 9710

OFISAI:
lietuvis- Gydytojas ir Chi- g“* Vį4 £ u£,

rurgas perkėlė savo ofisus į TaL Clcer® tw. Kedaie 88so-ms> 
naujų vietų po num. 4645 S.
Ashland Avė. VaL 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

Resldenclja 
4729 West 12 PL 
Tel. Clcreo 8888

Nedėllomls
Susitarus

DR. F. S. SZYMGZAK
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

STAIGA MIRĖ.

Tel. Hemlock 8700
Res. TeL Prospect 0810

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6188 South Kedzle 
Rez. 6828 S. VVihpple 

VaL 2-4, 7-9 v. ▼. Išskiriant Ket

BARBORA
RIMKIENĖ

(l’o tėvais Valantaitė) 
mirė gegužio 7, 1931 m. 7:00 
vai. vak. 6 8 metų amžiaus. Ki
lo iš Tauragės Apskričio, Upy
nos Parap. Kiiukių Kaimo. A- 
merlkoje išgyveno 24 metus,

Paliko dideliame nuliudikte 
sūnų Jurgį Montvydų, marčių 
Kazimierų, anūkų Edvardų ir 
gimines, o Lietuvoj seserį Ur
šulę ir švogerį Martynų Sabu
tį Ir gimines. Buvo narė Apaš
talystės Maldos Dr-jos.

Kūnas pašarvotas 821 W. 35 
PI. Laidotuvės įvyks panedėly, 
Gegužio 11. Iš namų 8 vai. 
bus atlydėta į šv. Jurgio par. 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionės sie
lų. Po pamaldų bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nubudę:
Simus, Marti, Arnikas ir

Giminės
Laidotuvėms patarnauja grab. 
S. P. Mažeika, Tel. Yards 1138

ANTANAS
BUGAILIŠK1S

kuris mirė Birželio 18 d., 1929 
tu., ir tapo palaidotas Birželio 
22, 1929 m., šv. Kaziiuiero ka
pinėse. Niekados negulėsiu pa
miršti savo mylimo vyrelio. Jo 
atminčiai pastačiau gružų pa
minklų ant šeimyniško loto ka
pinėse.

Gegužės 10 d., 1931 m.. 3
valandų po pietų įvyktų pamin
klo pašventinimas, kuriame da
lyvaus gerb. kun. J. šaulinskas.

Nuoširdžiai kviečiu visus gi
mines, draugus ir pužįstaimus 
pagal išgalę dalyvauti šiose 
apeigose.

Mano brangusis vyreli aš ta
vęs niekuomet neužmiršiu, kol 
gyva busiu. Tu pus mane jau 
nebesugrįši, bet aš ankščiaus 
ar vėliaus pas Tave ateisiu.

Nubudus pasilieku,
Franciška bugailiškienė.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

"L
-C

BL
k. a

■

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ J 

Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS&CO.
JŪSŲ GRABORIAI 

Didysis Ofisas

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

“'-įnirti

su šiuo pasauliu Barbora Rim 
Pųsųulinės^^d^ j^j<hj.to ninėj mirė ki'UtMįžįo 2 d., 1930 įkį(,agMpo ,piruui xyrų Mont- 

jai ir redaktoriai bei leidėjai įn. Palaidoįasj, Gražiškiuos. jvydienė. Minėtų vakarų ji ėjo 
Amerikoj jis turi dvi seseri

Bridgeport. — Penktadienio A, L DAYIDŪNIS, M. D.
vakare netikėtai persiskyrė

jai
40 ateivių laikraščių turėjo 
bendrų susirinkimų naujame 
parodos administracijos name 
pasitarimui publikacijos rei
kalais. Tai buvo praeitame diepė, Chicag^j,

bažnyčių, į misijines pamal- 
ir brolį. Brolis gyvena Conn.'das Ant Auburn avė. neti- 
valstijoj, viena sesuo Pa. vai-1 ]{gtaį prasimušė per burnų 
•^tijoj, o kita aš, Ona Bmvi-'jj<raujag> Kraujas plūdo taip

4918 SO. M1CH1GAN AVENUE 
Tel. Kenwood 6107 

Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryto:

Nuo 6 iki 8 valandai vakare 
Apart šventadienio Ir ketvirtadienio

'' kraujas.
Linu rl/i !i

Ofiso Tel. Vlotory 8687
Of. ir Rea. TeL Hemlock 2874

DR. J. P. POŠKA
šeštadienyje.

P-nas Felix. J. Streyck-
String St.

< v O.; Buividienė.

GRABORIAI:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiU 
todėl, kad priklau
sau prie grabų lš- 
dirbyatės.

OFISAS
648 West 18 Strce^ 
Tclef. Canal 6174 
SKYRIUS: 8238 S. 
Halsted Street, Tel. 
Vietory 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 GUABORIU8

O t I s h ■
4603 So. Marslifield Avenue 

Tel. Boulevard 8277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talman Avė. 
Tel. VirginU 1290 

Yards 1138
Chicago, III.

•- ” X / ■ •, i- s* <

1732 Linarkiai, kad ir staigi dak
tariška pagelba
nuo mirties. Graboriui Mažei
kai patarnaujant bus laidoja
ma pirmadieny.

OF. 8188 M. HALSTED STRETT 
.v . REZ. 6804 S. ARTESIAN AVĖ.

neiSgelbejO Vai. 9-12 rytais; 7-9 vak. 8-ro Of.
Vai.: 8-4 po plet. Utarn. Ir Subau 
8-8 vak. fivontadienlata pagal sutartį

D E N I i S I A1

S. D. LAGHAV1CH
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 

SKYRIUS
1439 S. 49 Court, Cicero, UI. 

Tol. Ciceru 5927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABOnil’B 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

TeL Roosevelt 7882

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDSJAS
1650 West 46th St

Kampas 44th Ir Paulina Hta. 
Tai. Boulevard 8268 . 8418

Nubudimo valandoje kreipkitės 
manės. patarnausiu simpatiš

kai, mandagiau gerai Ir pigiau 
negu ldtur. Koplyčia dėl Mermenų
dykai.

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VA1TDSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimų kuria 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudama *Uų karštį. Nuima 
cataractus. Atitaisau trumpa ragys- 
te Ir tolima regysta

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

Specialu atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va- 
kkre. Nedėllomls nuo 10 ryto Iki 18 
po pietų.
KREIVAS AKI8 ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
ta akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

Phona Boulevard 7048

DR. G. Z. VEZEUS
DBNTISTAB

4645 SO. ASHLAND AVĖ.
Virš Marahail Drug Stora 

Arti 47th Street

TaL Yards 182»

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas ir Akinių Dirbta vi 
756 West 35th St 
Kampu Habted St

Valandos: nuo 10—4; nuo S—8
Nedėliomis: nuo 10 iki 12.

Tat Canal 8282

DR. G. L BLOŽIS
DANTIS.T Al 

2201 WEST 22nd STREET
Leavltt St.)

Nuo t iki ai vpta 
auo 8 Iki 0 vakare 

■eredoj pagal ratartt

Boulevard 7680
Rea. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

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

TaL Cicero 1866

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

VaL: kasdien nu* 88 r. ryto Iki 8 
vai. vakare

Nedėllomls pagal sutarti
4847 W. 14 ST, Cicero, HL

Tel. Lafayette 6880 

Rez.

DR. T. DUNDULIS
gydytojas ir chirurgas 

4142 Archer Avenuo
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų

2 iki 4 ir 6 iki 8 v .v. 
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dienų ir naktį 
Virginia 0036

OR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Strut 
Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 6388 
Rezidencija: 6628 So. Richmond Avė.

Tel. Republlc 7868 
Valandos 1 — S A 7 — 6 vai. vak. 

Nedėlioj pagal sutartį

Tel. Canal 0267 Rea Prospect 6669

ŪR. P. L ZALATORIS
Gydytojas h Chirurgą*
1821 SOUTH HALSTED ST

Realdencija 6600 So. Artesian A«a 
Valandos 11 ryta Iki S po

. 6 Iki 8:80 vakare

Mae. Tel. Mldway 6618

OR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Oakley Avenue ir 84-taa 
Talei TVUmette 186 arta

Canal 871«
Valandos: 1 Iki 4 p. p. Paaod 

Ir KetvvTgals vakare

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 80. ASHLAND AVĖ.
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 10—18 nuo 8—ė p«

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėllomls 10 Iki 12

Telef. Midvray 2880

ITmadrice kahT
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVK 
Tel. Yards 0994

Realdenclįos Tel. Plas* 2808
VALANDOS:

Nue 10 iki 12 diena 
Iki S po pietų 
iki 0 vakare

Nedėl. nuo 10 iki 18 dleng

Nuo 8 
Nuo 7

Grovehlll 2940

DR. J. A. PAUKŠTYS
. DENTISTAS

X-ftay A Gao
4193 ARCHER AVENUE

Vai.: 9-9 Nedėlioj pagal sutartį

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6568 SO. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
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RYT VISI Į AUDITORIJĄ, 3133 S. Halsted St.
j Motynų Dienos Linksmiausi Vak.

---------KUR----------

PETRAS PETRAITIS, Baritonas

Odos KONCERTĄ

SEKMADIENY MUSŲ RADIO PROGRAMAS 
BUS TARP 4 IR 5 VAL

MOTINŲ DIENOS RADIO 
VALANDA.

kantatoj dainuos Jonas Ro
manas, o duetų — A. Berec- 
kaitė ir A. Kaminskas. Cho
rui diriguoja komp. A. Po
cius. Be to, solo dainuos iš 
Philadelphijos atvykęs ope- 

Petras Pet-

Kantata “Broliai” ir dain.
P. Petraitis.

Sekmadienis — Motinų Die
na, kurių visi dori žiponės tin-|ros dainininkas
karnai mini, savo motinas ger-'raitis. Taigi, nepamirškite už-! nariu

U
RŪTOS RATELIU VAIDINS

MOTERIMS NEIŠSIMELUOSI
Ir po to Visi Smagiai\Pasišoksime

Programo pradžia 6-tą vai. Šokių 8:30 vai.

Nepraleisk nes “Garantuojame kad juoksies per tris dienas”.
KOMISIJA.

bary, Visos rėmėjos prašomos 
skaitlingai dalyvauti, nes šis 
susirinkimas priešseiminis ir 
svarbus. Valdyba.

Beje, visos prašomos pasi
stengti sugrųžiriti visus tikie- 
tus nuo įvykusių pramogų.

Valdyba.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

NAUJOJ VIETOJ

Nuo senai žinomas real es- 
tatininkas p. John Sinkus per
kėlė savo ofisų į nuosavų na
mų po num. 1039 W; 69 Sti 
Tel. lieka tas pat Normai 
4400.

P-nas Sinkus jau 20 metų 
kai darbuojas real estate biz
ny. Dabar jisai turi savo sky
rių Gary, Ind. Gary State 
Bank name prie Broadway ir 
5th Avė. Skyriaus vedėju yra 
G.‘ J. Žiuris.

PRANEŠIMAS
Draugams Ir Pažjstamlems o

Ypatingai Oceriečiams
Norėdami turė
ti gražius savo 
paveikslus ir 
gauti gerų dar
bų už tikrai pri 
einamų kainų, 
tai kreipkitės 
pas P. PUČJ- 
KORIŲ, buvusį 
Ciceros fotog
rafų.

Turintieji automobilių gali 
atvažiuoti imant Ogden avė. 
Route 18 iki Downers G rovė. 
Ten bile kas jums pasakys, 
kur yra

DOVVNERS GROVE 
PHOTO STUDIO 

1928 Warren Avė. 
Tel. Downers Grove 1104

1

k' e?r
Jt

1

f

Brighton Park. — Labd.
Sųjungos 8 kp. laikys susirin
kimų gegužės 10 d., tuojau 
po pamaldų, parapijos svet.

4
Kviečiami nariai ir narės 

skaitlingai ateiti ir naujų

bia. Dienraštis “Drauga’s” 
ir Peoples Furniture Co. ra- 
dio valandų iš WBBM stoties 
sekmadienyje paveda motinų 
pagerbimui. Rengiamas yra 
specialis programas. Didžiu
lis L. Vyčių — Dainos' cho
ras išpildys garsųjį Sasnaus
ko veikalų — kantatų “Bro
liai”, kuriuo bal. 26 d., Lie
tuvių Auditorium, Radio dain.

atsivesti prirašymui 
sisukti savo radio ant WBBM1 prie labdarių. Turime daug 
(770 kilocykles) radio stoties, svarbių reikalų svarstyti, y- 
Apie tai ir kitiems pasaky- pač išrinkti komisijų Vainikų 
kitę, nes tai bus labai gražus dienai rinkliavai šv. Kazi- 
programas ir tikras motinų niiero kapinėse ir kitų reika- 
pagerbimas. lingu darbininkų. Valdyba.

Del svarbių priežasčių mūsų
programai nukelti iki 4 vai. Town of Lake. Nek.

Pras. Šven. mergaičių soda-Reiškia, vietoj 2 vai. prasidės ...
. . . . .. . - licijos sus-mas įvyks gegužės4 vai. po pietų. Si permaina v.10 d., Sv. Kryžiaus parap. 

Ir L. Vyžių choro koncerte, įvyksta tik vienam sekmadie- mok kamb ( j va, pietų 
tiesiog furoras' sukelta. Solo niui.

PRANEŠIMAI
North Side. — Šiuo prane-*■ 5

šu, kad Dievo Motinos Auš
ros Vartų draugijos susirin
kimas bus nedėlioj, 10 d. ge
gužės, parapijos svetainėje. 
Pereitam susivirinkime buvo 
pakeltas sumanymas, kad pa
darius kaip ir kontestų. Kas 
kiek naujų narių prirašys, 
kiekvienas gaus dovanų. Kas 
daugiau gaus narių, tas dides

ni susirinkimų sekmadieni, 
gegužės 10 d., parap. mokyk
los kambaryje, 2 vai. po pie
tų. Visi nariai kviečiami daly, 
vauti, nes turime daug svar-! 
bių reikalų svarstyti. Taipgi 
kviečiame atsilankyti ir nau- J 
jų narių, kurie norėtų įsira
šyti mūsų draugijoin. Dabar y-1 
ra gera proga, nes bus pri
imami be įstojimo mokesčio.

Rytų 9 vai. sodalietės eis 
i n corpore prie šv. Komuni
jos. Tų dienų pripuola Mo
tinų Diena. Taigi, visos so
dalietės prašomos dalyvauti.

Neužmirškite atsivesti nau
jų narių.

AUTOMOBILIAI

W1LLYS KNIGHT 
WRLYS 6 IR 8

Šilališkių svarbus susirinki
mas įvyks rytoj, 10 d. gegu
žės, 4 vai. po pietų, pirm. Al. 
Budrio namuose, 3465 So. Au- 
burn Avė. Chicago, III.

Kviečiami visi 1 Šilališkiai 
skaitlingai atsilankyti ir taip
gi kurie prie Šilališkių pri
sidėję — visi ateikit. Bus svar 
biu pasitarimų.

Šilališkių koresp.
A. J. J.

Marąuette Park. — Drau
gija šv. Barboros laikys mė
nesinį susirinkimų geg. 10 d., 
parapijos salėje 68 ir Wash- 
tenaw Avė., 2 vai. po pietų.

Visos narės kviečiamos bū
tinai dalyvauti.

Valdyba.

BUICK MASTER • SĖDAU 
Aplinkybės verčia parduoti vėliau

sio modelio Buick, 4 durų sedanų, 
kur j pirkau lygiai 10 mėnesių atgal.
Karas yra absoliučiai kaip naujas.
Tai yra gražiausias ir ekonomiškiu- 
itas karas, kokį oš turėjau. Turi 6 

originalius visiškai naujus tairus, 4
ratų brėkius. borai n spot light, snu- Gera ploviklė (washing machine) 
bers, gražų užbaigimų. Jis kainavo vartota mėn. $35 arba duok savo 
virš $1,950. Prifcnsiu tik $350, nes' pas|u| 5523 Flournoy SL
man reikia pinigų, 2231 North Ked-

Rakandai vartoti 2 mėn. Privat. 
namas. Pulkus parloriaus setas $85, 
vertas $300; 9x12 amerikoniškos O- 
riental kauras $35, vertas $150; Bald- 
wln komb. elektros radio Ir phono- 
graphas $75, vertas $850; 9x12 vil
nonis Wllton kauras $20; Louls XVI 

jvalg. pilnas riešuto $65, vertas $250;
| pilnas riešuto medžio miegk. setas į 
$95, vertas <325; Coxwell krėslas -ir 
ottoman $25, vertas $95; 3 žvakių 
lempa $6, verat $25; itališkos f i ran
kos, stalas, aliejiniai payeikslai Ir 
tt. 8228 Maryland avė., 1 apt. 1
blokas į rytus nuo Cottage Grove | patarnavima.

avė., Stewart 1875.

KAM REIKALINGI 

PINIGAI?

Skolinu ant pirmų mortga- 
čių; mažas komišinas, teisin-

Pardavtmul fornišiuotas mod. na
mas, Slocum ez., Wauconda, III. 35 
mali. ant Rand Rd., mieg. porčius, 
10x50 j. elektra, vanduo, toiletas, 
2 karų gar. 16 p. plieno laivas, M. 
J. Smit. 7216 Rldge Blvd. Rogers 
Park 7831.

Delicatessen. kendės, ice-cream, 
arti mokyklos, 3 gyv. kamb. rendos 
$35, 3801 No. St. Louis Avė.

DEL ŠEIMYNOS SUIRIMO.
Parsiduoda moderniški 5 

kamb. rakandai. Kaina visai 
pigi. Labai mažai vartoti. Bū
tinai atsilankykit šių savaitę.

6334 So. Califomia Avė.
12 kamb. rooming house, naujai 

Išdekoruotas, geros ineigos ir llstaa. 
Reik greit parduot. 1764 No. Clark 
Street.

Išvažiuojam, parduodam restau- 
rantą. delicatessen, transfer kampas, 
geras biznis. Pigiai. 1553 No. Halsted 
St.

Garadžlus už pusę kainos. Prie
žastis — kitas biznis. 829 No. Clark 
St

zie Avė., 1 flat, Atsišaukite nedėlioj.

LINCOLN “DE LUXE” SEDAN 
Aplinkybės Verčifc' veik paaukoti

Mokestis 35c. i mėnesį, O pa- Taipgi didelis pasirinkimas vartotų naujų Lincoln sedanų. Vartojau tik- 
v , v • j • i -r kari už labal mažą kainų. Norėdami tai nekėliomis ir šventėmis: karas
šalpos Ilgoje clr-ja moka 7 pirkt pigiai gerų karų kreipkitės j yra kaip diena išėjęs iš dirbtuvės.

dnl i <5flvnitp ir nemirtino* mus- Taisymo skyrių veda gerai pa- I Origtnalinis gražus užbaigimas, bal-
J T-l 1 savaitę ir pomirtini .3 mekanlkas J. MENZOR. Iloon tairal, puikus mohair išmušl-

nę gaus dovanų Jei kas gaus do, £ kasog ir po $1 >00 Motor 1 mas. Karas yra kaip naujas. Pirmas
ir vienn nauin nari tai ir-sri ' • r - W nite DOX ĮVIOIOT OaieS.$450 paims jj. Atsišaukite nedėlioj,F Vienų naujų narį, irgi nnn nflrlo , BagdonM pardavėjal ]$238 North SawyeF Avė. ist flat.

S. Rumchaks savininkas —Valdyba.

Dievo Apveizdos Parap.

610 WEST 35 STREET
Tel. Tards 0699

Pop corn, sendvičių Ir kendžlų au
tomobilius. W. Hendry, 4520 So. 8t. 
Louls avė. > - '

Parsiduoda grocery ir De-

JUSTIN MACKIEWICH 
2342 South Leavitt Street 

Canal 1678-1679

NAMAS ANT PARDAVIMO
Labai gražioje vietoje, prie 

pat Lietuvių bažnyčios,. Kam
pinis lotas 150x50 ft. Namas ! 
dar naujas dviejų šeimynų. 
Ant kampo dar galima staty
ti didelį namų. Savininkas į 
trumpų laikų turi išvažiuoti 
ant ūkės. Pasiskubinkite, nes 
turi būti greitai parduotas, ir 
pasinauduokite gera progų. 
Kreipkitės šiuo antrašu:

K. J. VALIULIS 
611 Lincoln Avenue 

Rockford, UI.
Phone Porest 8491

SAUGIAUSIAI PINIGAMS
Čia yra proga nupirkti namų už 

$1200 cash, 2 flatų po 6 kamb., ant 
2 lotų ir 4 mašinom garažas. Mor- 
gičius iš bankos $4000. Kaina tik $5,- 
500. Randasi ant Homan Avė., prie 
95 St.

Mainys S flatų murini namų. S fl. 
po 6 kamb. maudynės, elektra, ce
mentuotas belsmantas ir elė. Morgi-

, tjt - • • • v ■ čio $5.800. Randasi prie 38 gatvės,licatessen. Kama pigi. Pneza- 'ant Bridgeporto.
stis — nesveikata. Gera apV-I . Mainys 4 n. narna su 2 lotais, 2 

* j fl. po 5 kamb. ir 2 fl. po 8 kamb., 
■ maudynės, elektr., cement. beism. 
; Randasi arti 114 St. ir Halsted, tai 
yra gražiausioj daly Roselando. Mor-

linkė.
JULIUS JUŠKA 

2521 West 38th Street

ĮVAIRŪS KONTR AKTORIAI:
gaus dovaną.

Įstojimas nebrangūs. Bus 
nustatytas pagal draugijos 
nuožiūra.

.Susivienijimo Brolių ir Sese-
Tų pačių dienų draugija Lietuvių draugija laikvs 

rengia išvažiavimą į Polonia nl<,ncsjnį „„smukimą gegužės 
daržą, ant Higgins Roa<l ir[10 ,,, Inokyk,M kambary, 1

Taigi rengimo komisija ri
sus kviečia atsilankyti. Po
šaltos žiemos, Visiems reikia 
šviežiu oru pakvėpuoti. Kol 
da piknikų darže nėra, tai žo
lė žaliuoja ir kvepia.

FREE WHEELING

STUDEBAKER M. ZIZAS Telef. Republlc 6296

Vlenintėlė Studebaker Lietuvių 
Įstaiga Chicagoj

Didelis pasirinkimas vartotų karų 
vai. po pietų. Kviečiame visus ui žemiausias kainas.

MIDLAND MOTOR SALESdraugusis susirinkti ir užsi
mokėti viešas skolas, kad bū-
tumėte pilname stovy, kad at
sitikus kokiai nelaimei ne
reiktų gailėtis, jog nebuvot 
užsimokėjęt. Atsiveskite ir

4492 Archer Avė.
* Tel .Lafayette 7129 
A. K asu Ils Ir J. Žabu kas, Sa^.

Draugija rengia šį išvažia- nors po vienų .naujų narį, nes
vinių nė tam, kad pelno pa
daryti, bet kad šviežiu oru

dabar vyrai ir moterys lygio
mis teisėmis priimami. Kas

BENNIE’S AUTO REPAIR 
SHOP

2444 West 22 Street

Namų Statymo Kontraktorius 
Statau įvairiausius namus prieinama 

kaina

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6526

JOHN PAKEL & GO.

D. GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio. 
Kainos prleinatniausios.

2452 WEST 69th STREET

glčius tik $7000.

S. L. TABIAN & OO. 
809 West 35tb Street
BouUvard 0611 ar 0774

REAL ESTATE
Statau naujus namus ir at

aus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

M. YUSZKA 
Plnmbing A fleating

pakvėpuoti ir sveikatų sustip- daugiau prirašys narių, gaus 
rinti. Darže jokios įžangos iš draugijos gražių dovanų, 
nebus; viskas veltui. Girdė
jau da, kad bus visokių žai
dimų, kaip lenktynės, risty- 
nės. Bus šokama suktiniai, 
klumpakojai ir kiti šokiai.

Šis išvažiavimas rengiamas
draugijos nariams pagerbti, i
kurie per 10 metų nėra sirgę, 
o tokių nemažai yra. Tiems 
nariams bus teikiamos dova
nos.

Gerbiamieji, nepamirškite 
10 d. gegužės visi važiuoti 
į tyrų orų, į Polonia daržų. 
Visus kviečia rengimo komi

sija.
Draugijos Korespondentas

Taisome visų išdirbysčių au
tomobilius. Darbas geriausias-----

Draugai ir draugės, į darbų. įr garantuotas. Kainos pigios.
Juozas Blankus. Atliekame: Overhauling,

------------- Welding, Carburetors, Igni-
Town of Lake. — šv. Kaži- tion.

miero Akademijos Rėmėjų 1 
sk. susirinkimas įvyks 10 d.
gegužės, 2 valandų po pietų,
Šv. Kryžiaus mokyklos kam-

Užvažiūokite, susipažinsime.
BENNIE T. DIR2IUS, Sav. 
Biznio Tel. Roosevelt 3365 

Namų Tel. Cicero 6372

MES ŽINOM, U REIK DARYTI
Ar Jnz patenkinti eu navo karo eisena ir greitumu? Jei ne, 

tat mes galime Jūsų karui gražinti pep. Jėgų Ir ekonomija. Specia
liai jranklal, tikros dalys, dirbtuvėj Išlavinti darbininkai pajėga 
jūsų sena karą padaryti kaip liauja. Laika nuo laiko carbureterlo 
apžiūrėjimas ir išvalymas sutaupys jums plnlrų.

Brighton Park. — Draugija 
Gvardijos Pirma Div. Sv. Ka- į 
zimiero Karai, laikys mėnesi-

MARVEL & JOHNSON CARBORETER SERVICE
2426 PRAIRIE AVENUE

Esame pasirengę taisyti Buick, Nash, Hudson A Fssex, Oakland 
Pontlae, Oldsmcbile. Vlking, Oraham-Paige ir kitus. z

Gtneraliai Kontraktoriai 
Real Estete

2621 WEST 71 STREET 
Telefonas Hemlock 0367 

Res. Grovehill 1680

- Kaipo lietuvis, lietuviam* 
nsusiu kuogerlsusia.

4426 So. Western Are.

putar

TeL Lafayette 8227

Phone Virginl* 2064

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO R TU8
4556 S. ROCKWELL ST.

PARDAVIMUI 7 kambarių moder
niškas, augštos kleeoe bungalour. 
Randasi vienuolyno apylinkėj. Mai
nysiu ant didesnio ar mažesnio namo 
4 ar 5 kamb. Taipgi parsiduoda 4 
lotai kartu arba po vienų prie Mar- 
ųuette Manor prie <2 Street

4.145 South Talman Avė.

J. H. RIGZKUS.
4357 S. MAPLEW00D AVĖ. 

Tek Lafayette 7545

Aapoe Telef. 

Hemlock 2847

R. ANDRELIUNAS
(Marąuetve Jeweiry & 

Radio)I
Užlaikau visokių 

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

2650 West 63rd St. Chicago
Telefonas HEMLOCK 8380

Savininkas 
Del geriausios rųšies 
ir patarnavimo, šau
kit

GREEN VALT.EY
PRODUCTS 

Olselis šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių.

4644 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard. 1389

Wm. J. Kareiva

BAGDONAS BROS,
FURNITUNE & PIANO MOVING 

Local & Long Distance Rešnoval

3244 SO. HALSTED ST.
Office Tel. Calumet 3399 

Res. Tel. Tards 3408

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St. 

Tel. Repnblic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Mūsų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

Skolinam Pinigus
Neimam komiso nno $50 iki $800 
Sis departmentaa yra pn valstijos 

priežiūra

: Taipgi paskolos aut pirmų morgičlų

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

Parsiduoda 3 flatų namas, 5 kamb. 
mod., garo apšlld., ąžuolo trimas 
perdem. Visai pigiai. Taipgi rendon 
2 flata. $2,000 jmokėt. Likusi leng-

Namų Telef. jTa|g išmok. 1423 So. 51 ava Sv. Aa- 
Republlc 6481 {tano par. Cicero.

PINIGĮĮ SIUNTIMO IR 
LAIVAKORČiy 

AGENTŪRA
JOHN YERKES

Plumblng A Heating Lietuvis 
♦ KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

7 kamb. namu, arti Logan bulv. 
furn., didelis atlkaa 2 karų gar. 
gera transp. $4,500, 252$ S. Talman 
Avė.

NAMŲ SAVININKAMS.
Popisruoju ir melsvojo kambarlua 

Darba keista didelių sieninės pople- 
„ -1 • X r0B fcnrias pristatau J namus
Geros lšdirbystės pilnai HZ-Į išsirinkti. UI rolę 7c. ir aukščiau.

Nauja plytų residsnclja, 4 dideli 
kamb. k. v. apK, 2 ugniav., sau
linis porėtus, 2 karų gar. plieno 
konstr. Pigiai. Sav. vietoj. 4557 
Hovrard avė., Western Springs, III.

Priverstas parduot 2 augščlų ply
tų namu 5-5 dideli kamb. mieg. 
porčlai. k. v. š. pigiai. 5142 No. 
Austin Avė.

tikrintos maliavos.
.Kainos numažintos

Wall blot maliava .... $2.40
Aliejinė maliava $2.10
Aliejinė maliava . .... $3.00
Aliejinė maliava . .... $3.65
Kopėčios 6 pėdų .. .... $130

Atsišaukit laišku ar asmeniškai.
K. ANDREJUNAS

1337 So. 50 Ot. Cicero, UI

• šviesių kamb. namas, pečium 
šiM., naujai ištaisytas, arti L. V. 
high sckool. Pigiai. 1444 Byron St.

W, BENECKAS
Namai ir ineigų $40 tnėn. blokas 

Col Park. Duok paslulymg. 5628 
Flournoy St.

Nuslunčlame pinigus Lietu
von paštu | dvi savaites, tele
gramų j dvi ar tris dienas.

Laivakortes parduodame ant 
visų linijų.

Pilnai prirengiame kelionei 
| Uetuvg.

, Turime skyrių Lietuvoj.
Darome {galiojimus ir visus 

legallškus dokumentus pirkime 
ir pardavime.

.Darome paskolas ptrmų Ir 
antrų morgičlų.

Apdraudžiamo nuo ugnies, 
tarnado; taipgi automobilius.

Naudokitės musų Ilgų metų 
patyrimu Ir nuoširdžiu patar
navimu.

Registruotas Notaras

Pentuoju, popieruoju, grei- Khrer 
nnoju. Senų varnišių nuimu i box j 
nuo viffų medžių, šaukit | ~$$7to£

Lafayette 7564

Užkandžių stendas Ir Pony Ring 
Rd.. 14 | pi et nuo Higgins 
metai. Wm. Ziellnskl, Rt.

Box 22. Norwood Park, III.

$$.800 už mažą medini namg, 5 
kamb.. cemento pamatai, $500 cOsh,
lsngv.' lšm. 2088 No. Newcastle Avė.

PAUL P. BALTUTIS
3327 S. HALSTED ST. 

Chicago, UI.
Tel. Yards 4669




