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Poincare Priešingas Laivynų 
Konferencijai •

NELAIME ANT GELEŽIIfCfeLIO SALE KENOSHA, WIS.

Daugelis radio klausytojų prašė, kad dienraštis “Drau
gas” ir The Peoples Furniture Co. vėl atnaujintų lietu
vių dainų ir muzikos programus per radio. Taigi, šiuomi 
ir pranešame, kad mūsų dienraštis ir visiems gerai ži- . 
noma The Peoples Furniture Co. susitarė vėl suruošti 
programus per radio. Yra padaryta sutartis su WHFC 
(1420 kilocvkles) radio stotim Programai jvyks plrma-J 
dienio vakarais nuo 7 iki 8 vai. Jie susidės iš muzikos
ir dainų. Ateinantj pirmadienį, kovo 3 d., dainuos AUŠ- !
ROS VARTŲ Parapijos Choras, p. JUOZUI BRAZAIČIUI 
vadovaujant. Taipgi dainuos vyrų choras, kvartetai, due-1 
tai ir sokstai. Bus ir muzikos. ■ ?
__ _  , ...... i —_____ ...______ ...... į , čia atvaizduojamoje nelaimėje 11 žmonių žuvo ir 118 sužeista. Iš pastarųjų pas

, kiau viepus mirė.

ra •

IŠKELIAMI KALTINIMAI PRIEŠ
ČEKOSLOVAKIJOS PREZIDENTĄ

KALTINIMAI ČEKOSLO
VAKIJOS PREZIDENTUI

NETEISINGOS ŽINIOS 
APIE ŠVENTĄJĮ SOSTĄ

CHICAGOJE Vakarinių Parkų valdyba 
mažina išlaidas j PIRMASIS KARDINOLAS

------------------------------ ' Vakarinių parkų, Chicagoj,Į ' AptANKft INDIJĄ

P-NAS JOSEPH J. ELIAS , valdyba praneša, kad ji dar j . ... - A

“PAVYZ- 
JSTATYMĄ

Univei'sal State Banko i daugiau apie 80,000 dol. su-«j MADRAS; Indija (F. T.), 
prezidentas, dabar leidžia'mažina išlaidas. Jo Eminencija kardinolas

žiemos vakacijas Floridoj. ( tarnybos paliuosuoja: 4 pMi^Mpliijos ar.
Jisai matė Jack Sharkey’o superintendentus padėjėjus,- jdvysknpas, čia atvyko sausio 

imtynes su Phil Scott. Apie 1 sekretorių, 1 inspektorių, 1 31 (k. ir'pasižymėjo tuom, kadtzdingų (įstatymų probibicijų 

pasekmes tų imtynių p-nas kasininko padėjėjų, 1 inžinie-'j^ Emipenęija iš Šventosios vykinti. Taa įstatymas .esu

AVASHINGMPON, vas. 28. 

— Kongresuijduotas suma

nymas Columbia distriktui pa

rūpinti, taip vadinamų, pavy-

V IENNA, Austrija, kovo 1.' KOMA, vas. 28. — Rusijos

■ ■ ■—■■■ — " 1—» — Slovakų laikraščiai iškelia, sovietų valdžios patariami

v- j-j-y į -rų 7X~*X TT“? i r^n^U kaltinimų prieš Čeko-, kai-kurie užsienių laikraščiaiULE IU VU J E slovakijos prezidentų Masary- 'padavė žinių, būk 1927 me-
■ . kų. ! tais Šventasis Tėvas Pijus XI

i Paaiškėjo, kad pirm praei-j darbavęsis su sovietų valdžia

to spalių parlamentarinių r i- padaryti sutartį (konkordatų),

17 liudininkų ir 2 ekspertai prezidentas Masaryk|kad tuo būdu Rusijoje gauti

£______________  1 parašė laiškų kun. Minkai., bažnytinės viršenybės ir nu-

Emigrantų vado Jeronimo ^bivakų \adui, kad jis nėrėm slopinti stačiatikių cerkvę. 

Plečkaičio byla bus nagrinė- tl''profesoriaus .Tukps kandi , šios žinios perdėm yra ne- 

jama Įsrutėje. Drauge su juo datūros, kadangi profesorius teisingos. I ųi dėlto, jog Šveu-

PLEČKAIČIO BYLA

Eiias atsiuntė “Draugui” ši- r^lb 4 stenogratų ir 22 darbi- Kardinolų Kolegijos pirmasis 
tokią telegramą; ninku. . į aplankė Indijų.

I Jiems visiems kas mėnesiai —— - įi-'j’"'*#''
“Mūsų tautietis Žukaus

kas—Jack Sharkey lengvai 
išlošė muštynes su Phll 
Scott, Anglijos čamplonu. 

Liudytojas, 
JOSEPH J. ELIAS.”

buvo mokama 6,080 dolerių.

Poliemonai rado bombą

A
Jo Emkehėijn Mvdiriolns 

Cerrett-i kituomet vykdamas j 

Eucharistinį Kongresų Aus-

būtų “medeliu” visoms kito
ms valstybėms.

General is prokuroras (Tei

singumo sekretorius) Mitchell 

įspėja to “pavyzdingo” įsta-

DELKO PUOLAMI 
. KOMUNISTAI

Kaip Chicagoj, taip kituo

se miestuose policija, pradėjo 

pulti ir areštuoti komunistus. 

Paniški, kad kovo 6 dienų ko

munistai buvo besiruošę visoj 

šaly visuose miestuose sukel

ti savo propagandai demon

stracijas. Tad policija dar

buojasi juos sulaikyti nuo to 

žygio.

Policija puola radikalų 
būkles

Du poliemonu, lliggins ir traJi3°j’ sust°j° Kolombo, Cei- 

Bowen, ties durimis bfito, 849 lono sal°^’ nePahetė Iiv 

Maxwell gat., rado bombų su ^’JOS 8auSiieI^0\

uždegtu knatu. Žinoma, kna-j Apleidęs laivų ryte kardi

tų tuoj užgesino ir tuo būdu 

sprogimas sulaikytas. Bomba 

buvo įvyniota į poperų.

10 metų kalėjimo
Už klastuotų ^pinigų sklei- 

„ d imu federaliam teisme J. W.

Miller nubaustas 10 metų ka- merikų. 
Įėjimu ir 5,000 dol. pabauda.

nolas Dougherty tuojaus at

laikė šv. Mišias prie Šv. To

mo Apaštalo antkapio. Tų pa

čių dienų vhkare išvyko j Bo- 

mb'ajn. Iš'.-ten vykfc- j šiaurine 

Indijų. Paskui i Japoniją ir 

per Ramųjį vandenynų j A-

REPUBL1K0NŲ RIAUŠES 
- MADRIDE

esųs valstybės skaldytoju.

sakomų prof.
žymėta kaltinimo akte, darbi- yra nubaudę kalėjimu,

įlinkas Petras Zalenka iš Sn- piezidentas neturėjo jo- 

tymo autorių Howell ir šąli-, valkų, pašto valdininkas, Juodos dorines teises tokius lai- 

ninkns. Jis nurodo, kad tuomi zas Pilypavičius iš Vilniaus skus rasmeti

ir darbininkai Albinas Šamai- 

tis iš Suvalkų ir kiti, Kraus- 

čenka iš Gendėnų.

kaltmwiv*Ant. Daukša,^ar-1 -es^ vaisiynes 

binmkas m Vilniaus, teisinai

įstatymu prohibicijos vykini- 

mui bus toli daugiau pakenk

ta, negu kas gera atlikta.

POINCARE PRIEŠ LAI
VYNŲ KONFERENCIJĄ

PROHIBICIJA TURĖS 
GRIŪTI J

Į bylų pakviesti 2 eksper-

tasis Sostas visais laikais nus 

rodė'toms valstybėms, kurios 

norėjo pripažinti sovietų val

džių, kad jos pirm visako iš 

bolševikų išreikalautų sąlygos, 

idant Rusijoje kultai ir baž

nyčios naudotųsi visiška lais-1. 

ve. Kiek žinoma, sovietų vnl-/ 

džia atsisakė pripažinti tų s 

lygų. Dėlto yra j>aikas daik

tas ir manyti, kad Šventasis 

Sostas būtų mintijęs apie ko-

PARYŽIUS, kovo 1. — Bu

tai ir 17 liudininkų. V ertėju fvusjs ministeris pirmininkas „„vų. «,j

paimtas valdžios.inspektorius•jBaymon(, Poin,are, knr8 re. Įki}} sutartį su Masįva. 

Liudžiuvaitis iš Gumbinės. mia [nįnjste,.į pįrmįnįnk{j Ta-, Italijos spauda karštai re 

Kaltinamų.}! Plečkaiti 8lns r(jįeu, praneša, jog jis yra mia Šventojo Tėvo laiškų, ku

advok. baltui iš Įsiutęs, o ^‘priešingas laivynų konferenci-

tns — dr. Domasch. R. • jak jįTori, kad ta konferenci-

VVASHINGTON, vas. 28. 

{Kongreso žemesniųjų rū

mų juridiniam komitetui pra

moninkas P. S. Du Pont va

kar pranešė, kad prohibici

jos įstatymas turės savaimi 

griūti, jei Kongresas atsisa

kys 18 priedų atšaukti. Tai 

dėlto, kad sausųjų tvirtinimai, 

būk prohibieija. suteikus ge

rovę darbininkams arba padl-

riuomi smerkiami Rusijoj ve

dami krikščionių persekioji- 

įmai ir visas krikščioniškas pa- 

j saulis raginamas kovo 19 d, 

melstis, kad Dievas susimylė

tų Rusijos gyventojams ir 
juos gelbėtų iš tos baisios ratt*-

į ja tuojaus būtų nutraukta.

VALSČIAUS TARYBA 
SUSTREIKAVO PAŠALINTA FRANCŪZŲ 

KALBA
Nukautas galvažudis

Policija norėjo suimti negrų _______________ _

\Y. Collins, 38 m., kurs išlai-Į MADRIDAS, Ispanija, vas, 

kė nuomai kambarius, 4834 28. — Vakaij vakare čia įvy- 

Calumet avė. Negras atsisa- ko pirmu kartu milžiniška re- 

publikonų demonstracija ir 

riaušės. Kelių tūkstančių žmo

nių minios keliomis gatvėmis 

į pradėjo maršuoti link kara-

kė pasiduoti ir du policmonn

Užvakar vakare policija pašovė. Tada jis nušautas, 

puolė tris komunistų būkles

— 2021 Division gat., 2457 Pakliuvo kareiviai

“Momentas” 6 Nr. paduo

da žinutę, esu Pašiaušės val

sčiaus tarybos nariai dėl įvai-

,. , _ . ... rių nesutikimų su savo vals-
dinujs gerbuvj, yra ,perdem v.

klaidinga. Tai vienas sausųjų 

prasimanymas. Nes šiandie 

žmonės daugiau svaigalų var-
Chicago avė., ir 3133 So. Ilal-- Penkis vos priimtus kariuo- liaus nW Bet jų nepasiekė, negu ^lįfmų laikais

«ted gat. menės tarnybon jaunus vyTus jvyko kova 8U ponija. Dau- ’ 2________________

Pirmoji vieta, anot polici- Lake Forest policija suėmė, žmonių sužeista ir ne
jos, esanti vyriausioji raudo- kada jie važiavo vogtu «uto-»ma,^,s skaičius areštuota.

nųjų būklė. Tenai viduj poli- (mobiliu. Išpažino pavogę au-| _______ [________________

•i ja sunaikino baldus, kny-j tomobilių ir drabužių.

SAN DOMINGO RESPUB
LIKOJ PALIAUBOS

BRIUSELIS, kovo 1. — donųjų nelaisvės 

Belgijos parlamentas išspren

dė iš Ghent Universiteto vi-

čiaus piliečiais sustreikavo ir į sai pašalinti francūzų kalbų, 

atsisakė nuo savo pareigiu Į • Bus vartojama tik flamandų 

šauktų valsčiaus tarybos po- kalba.

sėdį atsilankė tik vienas ta-

rvbos narys, kuris neprisidė

jo prie streikuojančių savival

dybininkų. “R.”

KANADOS VETERANAMS 
PENSIJOS

DAUG ŽMONIŲ PERSI
KĖLĖ J KANADĄ

gas ir visokius rekordus, įė 

mus Lenino ir Marx’o raštų 

ištraukas. •

Visose trijose vietose su

imta 10 vyrų ir 2 moterys.

Policija tuo nepasitenkina., 

Ji ieško šešių vyriausių ko

munistų vadų ir agitatorių. 

Suimti esu tik anų, ieškomų 

sekėjai ir patarnautojai.

Langij plovėjas Lester 
Green, 36 m. negras, iš ket
virtojo namų aukšto, 350! So. 
Wabash avė., nukrito ir žuvo.

Chicagoj vakar uždaryta 22 
vakarinės mokyklos. Trijose 
mokyklose kol-kas toliau# se
ka pamokos vakarais.

JAPONIJA NEMANO 
PASIDUOTI

Kongresnmnas Kiurz ir jo 
sūnus, kuriedu buvo kaltina

mu už papirkimų ėmimų, tei

smo išteisintu.

!'■ H, wr... T
CHICAGO IR APYLIN

KES. — Numatomas lietus, 
paskui sniegas, vakare šal
čiau.

LONDONAS, vas. 28. — 

Laivynų konferencijoje priva- 

tiškais pasitarimais Amerikos 

delegatai ir britai ragina Ja- 

ponijos delegacijų būtinai su

mažinti savo reikalavimus, ty. 

nestovėti nž didesnį savo lai- 

vynų, kadangi konferencija 

gali baigtis nepavyldmais.

Kiek patirta, Japonijos de
legacija griežtai laikosi savo 
nusistatymo. . ..» ... .

AVASHINGTON, kovo 1. — 

Praneša., San Domingo respu

blikoj revoliucionieriai su val

džia jHidarė paliaubas. Ameri

kos J. Valstybių pasiuntinys 

darbuojasi taikinti abi puses.

()TTAWA, Ont., Kanada. 

ŠOVĖ I KIPRO PETRAUS- kovo 1. - Parlamente prane
ši

O; IW
KO NAMĄ jšta, kad šįmet Kanada karo 

| veteranų pensijoms išleis 42

0TTAWA, Ont., Kanada, 

vas. 28. — 1929 metais į,Ka- 

nadų priimta 164,993 ateiviai. 

Iš to skaičiaus 31,852 žmonės 

| iš Am. J. Valstybių. ,

ITALŲ ADMIROLAS 
AUDIENCIJOJE

Policijos žiniomis, nežino- milionų dolerių, 

mas piktadarys paleido į Ki

pro Petrausko naniUR vienų

šūvį. Tačiau, laimei, nieko ne-! 

\ ra žinių, kad į San Domi- į sužeidė. Kulka įlindo pro lan-'

ngo pakraščius Britanija siu

nčia karo laivus.

PARYŽIUS, kovo 1. — Fra 
nei jos valdžia išsprendė šįmet 
pastatydinti 20,000 gyvenamų
jų namų. Namai liūs perduo
ti arba išauonjunto.

ATEIVYBĖ Iš KANADOS 
IR MEKSIKOS

ROMA, vas. 28. — Šventa

sis Tėvas audiencijon IpriėmS’ 

Italijos admirolų di Revel.

PINIGŲ KURSAS
gų ir įstrigo į lubas. Įvykį ti-į VVASHINGTON, kovo 1. 

ria. “R.”(— Kongreso žemesniųjų rū-

---------------------------------------------- , mų ateivybės komitetas turi

PARYŽIUS, kovo 1. — A-.sumanymų susiaurinti ateivy-

inerikoniškoj ligoninėj, Neuil- 

ly, mirė buvusiu Persijos šac

has Aluned Mirza, 32 metų 

amžiaus.

bę iš Kanados, Newfoundlan 

do ir Meksikos ligi 76,064 

žmonių į metus. Iš to skai 

čiaus Meksikai išpuola 2,900.

*1

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.81 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 
Italijos 100 lirų 
Šveicarijos 100 frankų 19.38 

Vokietijos 100 markių 23.81

13.90
5.20
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“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

DENŪS KLAUSIMAI
ROKIŠKO BYLA.

Pastarieji laikai Lietuvoje pasižymėjo 

sensacingomis bylomis. Praėjus Ūkininkų Są

jungos veikėjų bylai Kaune, prasidėjo kita 

Rokišky, kuri irgi jau pasibaigė.

Tas bylas tautininkai kėlė savo partijos 

sumetimais. Jiem* rūpėjo visiškai pasmaugti 

katalikų ekonominę organizacijų. Taigi ne dėl 

ko kito ir bylų eiga savo spaudoje be galo 

įšpūtę. Tuo pasinaudojo ir Amerikos liet. so

cialistų ir bolševikų spauda, manydama iš to 

sau gerų biznį padaryti.

iTautininkų ir socialistų manymu, Rokiš

kio bylos finalas turėjęs būti daug triukšmin- 

gesnis, negu jis buvo. Anot “Ryto”, teismo 

Sprendimas kaip šaltu vandeniu apipylė įsi 

.karščiavusias kai kurių galvas, 

laukusias naujo žymesnių Ūkininkų Sųjungos 

žmonių pasmerkimo. Kadangi šion bylon bu

vo įveltas prel. Labanauskas ir p. Trimakas, 

dėl to tautininkai ir jų talkininkai socialistai 

svarbiausia juos norėjo matyti griežtai nu

baustais. Tačiau pirmam duota areštas ir tai 

nulygini*, o antras visai išteisintas. Del to ir 

mūsiškiai socialistai, tų bylų taip plačiai iš

garsinę, nusivylę. Mat, jie troško, kad ir ne- 

'Raitiems katalikų žmonėms būtų primesta kai 

tė ir kad jie be prasikaltimo būtų nubausti.

“Rytas”, pasibaigus Rokiškio bylai, taip 

sako: “Mes niekuomet netvirtinome, kad' Ro

kiškio byloje nėra kriminalo. Jis yra, bet 

jis ne Ūkininkų Sųjungos, o Rimšos padary

tas. Tai patvirtina ir teismo sprendimas, ne

žiūrint jo pasireiškusioje tendencijoje nors 

kiek tiek patenkinti šaukiančius “nukry

žiuok!” Ir jei ne Ūkininkų Sųjungos vardas, 

kuriuo pridengė savo egoistinius tikslus Rim

ša, tai nei “L. Aidas” nei “L. Žinios” (nei 

“N-nos” — “Dr.” Red.) nebūtų tiek kėlę 

triukšmo, kaip šie du laikraščiai nekėlė ir dėl 

daugelio jų bankelių aferų savo sumomis pri

lygstančių Rokiškio sumai”.

Tas pats laikraštis toliau pasako, kad 

“Talkos” skiltyse pilnesnį sąrašų būtų ga

lima rasti. Šių liaudininkų, socialdemokratų 

ir tautininkų bankelių aferų katalikų laik

raščiai nepūtė į didžiausias bylas laikydamie

si principo, kad už tose aferose pasireiškusias 

atskirų žmonių klaidas, blogus norus negali

ma mesti kaltės, kompromituoti organizacijų. 

Bet socialistai ir tautininkui tai daro, nes jie 

nori katalikų kooperatyvus sugriauti ir ant 

jų griuvėsių statyti savas.

Anot

kalo į bylų

teko, nors ir sąlyginis trijų mėnesių areštas, 

be abejo, ras užtektinai juridinio pagrindo a- 

peliacijos keliu jam uždėtų baudų nusiimti. 

Perdaug jau aiškūs jo juridiniai avantažai. 

Pagaliau tam ir yra apeliacinė įstaiga, kad 

padarytas žemesnės įstaigos klaidas atitaisy

tų.

Darant išvadų, pilnai reikia sutikti su 

“Ryto” vedamuoju straipsniu “Rokiškio by

lai pasibaigus”, kurio pabaigoje taip yra sa

koma:

“Ir čia, kaip ir kitose srityse politinės 

i aistros užtemdo tų didelę, žalų, kurių daroma 

•pagrindiniam tautos kūrybiniam darbui. Ir 

čia tik skubinamųsi pasinaudot gera proga 

priešui įspirti, visiškai užuiirštamt, kad tuo 

pačiu spardoma ir dar vos prigyjančios šak

nys idėjos, kurios išbujojimo, sakosi siekia

ma”.

WASHINOTONO PAŽIŪROS 
Į DARBUS.

Iš VILNIJOS. viso laisvės šalyje neužmirški

te mūsų. Jei būtų kokių aukų 

darželiams prašyčiau siusti 

arbu mano vardu Ostrobrams- 

. ka 12, arba kun. A. Viskan

to vardu, jis gyvena savo se

noj vietoj.

Laukiame grįžtant į Vilnių,

P-os E. Vileišienės namuose į- 
rengta “Vaikų. Darželis.” 

Apie tai rašo kun. 
Raštutis.

Ūkių mašinų dirbtuvėse, a- 

not žinių iš Wasliingtono, dar

bai visu smarkumu vedami.

. Di tiesa yra ta, kad štai Mc- 
ziuros j darbus tikrai džiugi- _ ,,, .
...... T „ , , {Cormicko dirbtuvėse, Clueagoj

nancios kiekvienų? Prekybos . ... . . ,. . ,
. .kas savaite daug darbminkų

,Maž?‘ <iarl,u’ »», *“>‘P įrengėme tvutėja, M silpnėja,

e.i • a..e_________.,„.„Jneturi"la užsakymų. Tamstos namuose vaikų dar-! »“ Uldz- r»«arl»

Šalies administracijos pa-

Garbingoji P. Daktarienė:

Senai jau rengiaus parašyti nes PaH lietuvius dvasiu no

t Lietuvos kataliku laikrašd-i u be rei- kai pareiškia/kad .pramonėse T . . . ' '

t DieiuMih khiuuku miKiusd JŲ, UL iei i- > r Laivų statymo pramonėje &,{ į Sutikima tam tiesa du-
,1a iveltas orei Labanauskas kuriam!nedarbas jau pasiekęs giliau-1 ... , . . • , . . ** ouuaini* ta,‘’ ue uu
* • p ’ ,j# dugn,t ir kil. d“rb“‘ ".danų .r mekad. ne- kttn. Bieliauskas a„ ta,a

ti atgal aukStvn. Ta« reiškia, )U8‘» »utr“u^, anoj preky- tikroIllis .^'lygomis (remontas, 

..., . L-..,.-. uepartamcjito. Aviacijos sargas ir t t E- y.). Bet mes

i juntame visgi reikalo atsi-'
kad didžiausias nedarbas jau! 

praėjęs ir šiandie laikai pra-' 

deda taisytis. Pramonės at- 

kiunta ir pasirodo daugiau 

darbo. Visoj šaly kaskart vis 

didesnis judėjimas kįla.

Prekybos departamento sek

retorius plieno pramonę vadi

na “šalies gerbūvio raktu”.

Šioje pramonėje veikimas ima 

didėti. Šis veikimas kaip ko

kiu raktu atidaro kitoms pra-

pramonė tvarkosi.

ŠARKIO LAIMtJIMAS.

Neklysime pasakę, kad lietuvio Šarkio, 

Amerikos čampijono ir škoto Scott, Didžio

sios Britanijos čampijono, kumščiavimosi 

rungtynes sekė visas pasaulis. Ir ar reikia 

lietuviams geresnio džiaugsmo, kati jų tau

tietis, atstovaudamas garbingųjų Ameriką, 

nekantriai į laimėjo ir sporto atžvilgiu aukštai iškėlė ne 

’ tik lietuvių, bet ir amerikiečių vardų. Jisai 

dabar jau padarė priešpaskutinį žingsnį prie 

pasaulinio čampijonato. Ir reikia tikėtis, jis 

juo būs, nors jam, kaipo lietuviui, buvo ir yra 

daroma kliūčių. '• • * ' Ul'

Šarkis mūsų jaunimui yra geras pavyz

di*. Jis visur ir visuomet vatlinasi lietuviu. 

Po rungtynių ir per radio ir spaudoje pagar

sino, kad lietuvis laimėjo. Del to jo laimėji

mas vra ir mūsų lietuvių laimėjimas.

MUSŲ PROGRAMAI PER RADIO.

“Draugas” ir Peoples Furniture kompa

nija vėl susitarė leisti lietuvių programų* per 

radio. šį kartų jie eis iš WHFC radio stoties, 

pirmadienio vakarais nuo 7 iki 8 vai. Mū

sų chorams, dainos bei muzikos menininkams 

vėl atsidaro prega kelti savo tautos vardų, 

lai yra gražus ir naudingas tautos darbas.

J us gęrbiųs 
Kunigas N. Raštutis

Ištrauka iš kun. Bieliausko 
laiško E. V.

Ištikro, iš AVasliingtono ske4 klausti Tamstos ir pranešti j ... [į magistrato, sulig pa- 

biama vien džiuginančios ži .'.Jums apie tų dalykų. pac duotų kvitukių, pinigai gauti 

nios apie pramonių atgijimų atsimenant Tamstos palanku- įr įtraukti į C. K. buhalterijų,

ir apie darbų didėjimų.

Darbinin.

FORDUI ATSAKYMAS.

mų Sv. Kazimiero draugijai. kas visa tvarkoje. Jei T. ne

paikų darželis Tamstos na- manot greitai grįžti, tai ma

niuose surenka apie 20 vaiku- lonėkit prisiūąti tokių kvite

lių, daugiausia iš Cliocitno, lių, o visa bus išgauta emi-

Žolnierskos, Slomiankos, Pio-'ratūra”.

u.:.
. . nierskos ir Losiovo. Šitų dar-j jj., ;

Automobiliu gamintojas H. \ ,• m .

Foxd«, įvezdL.L savo dirb-'“*“. ."'T” ne8a »» «*»•• P- Ii
,nonoms veiki,,,ų ir štai eina tuvilJ tobininka„ls P“vyzd,ng,a«»m, kad Vileišienės ir drabaiių nuo

v i» .1° ga^tų mokintis kitų lie- kun. Zimblio iš Pliila, Pa.visų laukiamas gerbūvis. Į nų darbų savaitėje, yra pareiš- 

Anot tų valdžios departa-,

mentų, statvbog. pramonė taip • *.

pat ima krutėti. Šių hemų ‘‘viena dioha daugiau lino-

statvba nemažai nukentėjusi 80 'a"i0 kaip darbininkams,

tuviškų darželių būsiančios ir 

esančios vedėjos. Tokių gi j 

darželių pradėjome steigti, 

provincijoj ten, kur nebėra Į 

kito būdo atgaivinti miršstar-dėl šalčių. Bet Štąi artimoj j taiP Pramonėms • bus didžiai

ateity išauš pavasaris, tada 'naudinga. Žmonės įpras pato

statyba visu smarkumu stuin 

• TaimnArn • i ras didesni reikalavimai ir'kitur mes toliau prisiųsiu^bJrt J-'ILIIIVII. , v y? I t_. i .. )?'-*’•. .i . •••
Ijie visko daugiau suvartos. Į Tamstai .Tik, Gerb. P. Du m

Žiemos metu blogi orai ne

mažai pakenkę -ir visokiai pir- 

klybai. Lygiai mažiau žmonių; 

šįmet pasinaudoję rezortais. tlaibU

čius lietuvius. Fotografijų 

jgiau gyventi. Pas juos atsi-j Tamstos namų darželio ir 

didesni reikalavimai ir kitur mes toliau

Bet tai vis menkniekis. Ei

nantis gerbūvis tai visa išly

gins. .... . .

Ir automobilių pramonėje 

prasidedąs didesnis judėjimas, 

anot žinių iš VVasliipgtono. Gi

I

Kada visko daugiau bus var-1tarienė, kiek galite, parinkite 

tojama, tada bus daugiau ir' aukų tų darželių išlaikymui,

"uskas pra-

Ū Aū u u iri YNAI

Kovo 11 d. įvyksta piliečių registracija. 

Kurie iš lietuvių neužsiregistruos, tie negalės 

balsuoti už lietuvių kandidatus, pastatytus į 

įvairias valdiškas vietas.

SKAITYMO SVARBA 
ŽMOGAUS GYVENIMUI.

P. Kantvydaitis. .

i (Tąsa)
Privalome surasti daugiau prenume

ratorių katalikiškiems laikraščiams; dau

giau skaitytojų, bendradarbių, rašytojų, 

platintojų ir šalininkų. O taip elgdamiesi 

"tikrai atliksime kilnų darbų'. Ir tokiu bū- 

Vlu prisidėsim prie dorinio žmonijos gyve- 

.ftinio, būvio pagerinimo, kultūros ir ap- 

Avietos pakėlimo. O toks darbas yra di

delis darbas.

Platinti katalikiški raštai yra prie- 

lerniė visų katalikų, nežiūrint luomo ar 

į>rofesijos. Ypatingai reikia kreipti dėinė- 

irfo į laikraštiją, ir, kiek galint, prenume- 

lotis. Jei kas negali užsiprenumeruoti 

ienks, teprenumeruojasi bendrui keli, bet

lis'laikais katalikas žmogus negali bū-

i
be katalikiško laikraščio.

Kai kur yra susitvėrę draugijos, kuo

pos platinimui gerų raštų, pav. Lietuvoj 

Šv. Kazimiero dr-ja, kuri spausdina doro j 

turinio raštus ir juos platinu, reikia bū- ' 

ti nariu tokių draugijų ir, kiek galima, 

pirkt visokių knygų.

Delko Kat. Bažnyčia draudžia skaityti ir 
platinti bedieviškus raštus.

Kristus yra Meilė, Gėris, Grožis ir 

Laimė, Jis davęs meilės pavyzdį. Jis taip 

pamylėjo žmones, jog varge augo, savo 

auklėtojams paklusnus buvo ir, pagaliau, 

didžiausius kentėjimus kentė — vis dėl 

mūsų laimės. Yra mokykla visiems ly

giai: mokytiems ir bemoksliams, vargšams 

ir turtingiems. Nurodė Jis savo pavyz

džiu paklusnumą vaikų tėvams. Iš Jo 

gali mokytis ir savo gyvenimų tvarkyti: 

mokytojai ir mokiniai, dvasininkai ir 

pasauliečiai, turtingi ir vargšai, valdinin

kai ir valdiniai. Jis yra, tai’si, Saulė iš 

kurios plaukte plaukia doro gyvenimo 

spinduliai. Jei Jj visi sektume, Jo Moks

lą stengtumėme gyveniman įvykinti, tada

Negirdėti gamtos prajovai.
Iš Maskvos pranešama, kad 

visoj Rusijos šiaurėj, net 

speigiračio srityse, paskutiniu 

laiku stovi nepaprastai tam 

kraštui aukšta temperatūra. 

Kitais metais tose srityse bū-
Stasys, nei j

r , , i-i •• • tto 'Javo šiuo laiku 40 — 50 1aip-
Labdarybes draugija, nei “Ry, . Y lv. .. t .

,. i . z x i-- ‘ --nių saleio, o šiemet, sakvsime,
tas neduoda (patys lesų ne-j , ’ . ’

,.v . . Archangelsko mieste paskuti-

j- , , r t- i ituri L. V.), o savo lesų taip . . * . , , ,perdttn klaidinga. Jis sako, Į . „ . . v. nenns dienomis buvo keli larp-

kad trumpesnėmis darbo die- v _ smai šilumos ir kelis kartus
... ... _ idens net rastines buto netu- ...

nonus negalima įskelti ger- . net palijo. Šiltas oras stovi
r rejome. .busimildama, Geroji 1 ?

„ . . . : n * taip par siauros Lediriiuotojo
P. Daktariene, gelliekite mus, , ,

..... . vandenyno salose.# iTaigi, šių
amerikiečius ragindama pade«- ..... . ?

. .. . . . žiemų pačioje šiaurėje beveik
ti. lokių darželių, jei turėtu- .............’ . ..

i nes mums nei p.

Ekonomistas Foster pažymi, 

kad ta Fordo nuomonė yra

būvio. Trumpesnė d#rį>o va-

ištikrųjų ši pramonė visas lai-.landos tik tada padidintų ger 

kas yra be jokio judėjimo ir būvį, jei tas padidintų pir-į 

nežinia kada ji pakils ir ka-' kimo jėgų. Kiekvienam yra ži- 

da tūkstančiams darbininkų' noma, kad liuosas laikas ne-!

duos darbo.

Paižpnima, kad \isoj šaly! 

yra galybės nudėvėtų auto-J 

mobilių. Šįmet tuos senus; 

“laužus” reiks pakeisti nau-,

gali didinti pirkimo jėgos.

. , -x - x i šilčiau, negu pietų Europos

Įmeni iš ko, norėtumėm atida- , Vi 2 , 2 •„
ryti šįmet net 27. Jau yra ir

• vietos numatytos ir asmenų

Darbininkai ir be darbo die- tinkamų vesti esame jau ge

nų trumpinimo guli daug ko rokų skaičių suradę, tik trūk-

k raš tuose. Meteorologai tvir

tina, kad tokios keistos žie

mos nebuvę per paskutinius 

150 metų.

pirkti ir daug pinigų praleis- sta lėšų. Jei pavojingose tau-į Patobulinti būriniai laivai.
KT , . . .. . ti. Tik reikalinga jiems ture- tai vietose neįsteigsime dabar' ,

s. Nurodoma, kad štai' . . . i Berlyjaisiais
tik vienam Wasliingtone esa

ma virš 30,000 senų automo

bilių. Jų vietas turės užimti

no inžinierius Budig

išrado naujų būdų būriniams

. . laivams statyti. Jo pastatyto

•jau gudiškos, mums žuvusios.;^ bflrėg .

Tad užuot darbininkams tei-j Vilniuje mes vargstame kovo- Įgktuvo sparnus įr gali išnau-

i dnindan Hnnsn Įniko, nažv- 3ame> kenčiame, laukiame v-jo .(.^ perpUK daugiau,

resnėg ateities. negu 'paprastos būrė*. Ant

Gerbiamai poniai vardu vi- nedidelių laivų tokios bflrės

sos L. Šv. Kazimiero draugi- jau buvo sėkmingai išbandy

|ti daugiau pinigų. Pirkimo jė-. darželių, tai praeis kiek laiko, 

!ga pakyla, kada darbininkai i seniai išmirs ir tos vietos bus 

turi pakaktinai pinigų.

naujos mašinos. Kituose mies

tuose busiu uždrausta naudoti j kti daugiau liuoso laiko, pažy 

automobilius gatvėse, kaipo mi Foster, daugiau už' darbų 

pavojingus ne tik praeiviams, I jiems mokėkite. Kada jie turės 

bet patiems savininkams. Į daugiau pinigų, daugiau galės

tai atsižvelgus, ši šalis šįmet išleisti. Štai ir visa tame ger-'jas draugę nuoširdžiai velija-

bus reikalinga kelių milionų,būvio paslaptis. .nie kuo didžiausios sveikatos,]________________... _ .

naujų automobilių. į D. 0. [laimės, pasisekimo, o tarp to' PLATINKITE “DRAUGĄ"

mo. Kad. Kristaus Meilė žydėtų mūs šir

dyse, tada dėl Dievo ir artymo meilės 

valdininkai būtų sąžiningesni, mokytojai 

ir turtingesnieji būtų nMlonesni, nuolan

kesni su silpnesniais ir vargšais, netur

tingaisiais.

Kristus įsteigęs savo Bažnyčių, apaš

talams pavedė vykinti savo Mokslų, trokš-

Nes kų gera bedievių ir laisvamanių raš

tuos galime rasti? Nieko.

Atlyginimas už skaitymą ir platinimą do
rą raštą. '

Kiekvienas žmogus dirbdamas šiokį 

ar tokį darbą, tikisi gausius atlygį: vieni 

sako Dievas atlygins po mirties; kiti ti

kisi gausių pagyriiuo iš žmonity it* t. t.

dainas laimės žmonėms ant žemė*, o po- j žodžiu, nėr darbo be atlygio, tik vieni ti- 

mirties kad užsitarnavę atsiektų amžinos , kiši atlygio Dievuje, kiti žmonėse, o treti 

laimės. Net įsakė apaštalams skelbti, vy- Dievuje ir žmonėse.

kinti, mokyti ir saugoti Jo Mokslų.

Bedievių raštai kaip tik kovoja su 

Kristaus įsteigtąja Bažnyčia, griauna do

rą, stengiasi išrauti iš žiūonių širdžių Die 

vo ir artymo meilę; tuo pačiu griauna ir 

visą žmonijos gerovę.

Užtat dažnai tenka matyti Bažnyčių 

priešinantis tai vienai, tai kitai politinei 

partijai, kurios, žinoma, eina prieš dorų, 

tikėjimų Bažnyčių,

lr raštus bedieviškus 

draudžia skaityti visiems

K. Bažnyčia

Skaity<|amas dorus raštus laikraš

čius ir knygas, žmogus tampa doru ir sten 

gias savo gyvenimų tvarkyti tarp, kaip 

Dievo įsakyta. Derindamas savo gyveni

mų sulig Dievo įsakymais žmogus pailgi

na savo amžių, ant žemė* susikuria lai

mingesnį ir ramesnį gyveninių. O platin

damas dorus raštus užsipelno iš Dievo 

palaimos. Gi ir žmonija tokį myli ir ger

bia, iiž jo kilnius darbus, nes ,doi*os spau

dos platinimas prisideda prie kultūros, ap

tikintiesiems, ' fivietos kėlinio, būvio pagerinimo.

susilauktume tikrai laimingesnio gyveni- nes ji mato didį pavojų žmogaus sielai. / Taigi, atlygis už skaitymą ir plati

nimą katalikiškos spaudos yra begaliniai 

didelis.

Keli patarimai raštą skaitytojams ir pla
tintojams.

Matėme,, kaip didelės naudos teikia 

nors trumpos valandėlės skaitymas dorų 

laikraščius arbu knygų. Dėlto, pirmiausia 

turime skaityti tokius raštus, kurie turi 

protaujamosio, reikšmės, bet iš karto vis 

dėlto nereik skaityti filosofinio turinio, 

kurie yra noeūprantami, sunkus. Iš karto 

reik skaityti knygas lengvesnio turinio, 

kurių skaitymas reikalauja mažesnio pro

to įtempimo. Tik {Miškui, jau kiek pasila- 

vinus, galima pradėti skaityti ir sunkes

nio, mokslinio turinio. Tuo būdu kaskart 

daugiau ir daugiau lavinsime savo protų 

ir labai bus naudinga.

Plutinant geri raštai, o ypuč laikraš 

čiai, reikia patarti, ir siūlyti, žmonėms 

katalikiškas laikraštis, luomo ar užsiėmi

mo žmonės, pav. “I>raugas”, “Garsas”, 

“Darbininkas”, “Iaūvus”, “Vytis”, “Mo 

terų Dirva”.

(Bus daugiau)

t
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Prašau Į Mano Kampelį I
Prof. K utopini n kas į plytų dirbti, pasiėmė su su-i 

f vinį ir “burln*rską “kičslą”., 
| Esą, jei nesiseks plytos l’.rb-Į 
jli, tai komisarams barzdas 
skilsiąs. Bet, nabagas, apsiri 
ko. Pamatę komisarai “nepnp 

į rastų sutvėrimų” (“krėslų”)
'palaikė proletarų už buržujų

• .. .... ...I ir išmėtė is partijos.
I

'.ų-t

DAINUOS PER RADIO RADIO PIRMADIENIO VAKARE.

S?
-

PROF KAMPININKO
RADIO.

Londonas.

Scranton. — čia vienas 
“gaspaoorius” turi “triube-^ 
lio” su “Saulės” (.Mabanojuj) i 
“išdavyste'’. Pas “gaspado-

o vasario • ,, ... ....,,'rių .gyveno burdingierius .
d., kada kumštynėse Floridoj .... . uu i ,.•' 'kuris buvo užsisakęs Saulę
lietuvis Šarkis Anglijos ėem- i . „ • •i . ! skolon ir, po kiek laiko, issi-
niotia “ringėje”- ant virvės , . j' ■ kraustė nežinia kur skolos ne

atlyginęs. “Saulė” dabar, 
“kkilmiua”. kad skolų “gas- 
padorius” turi užmokėti. Prie 
Šitos keistenybės, “išdavystė” 
.... ...’o da ir kitą. Ji žinanti,' 
i.ad tas “gaspadorius” yra

“pakabino”, nusiginklavimo 
jūrėse konferencijoj darbai 
tuoj pasunkėjo. Anglijos dele- 
ja.ai pradėjo stalyti Ameri
ka., delegatams didesnių rei- 
I..davimu. F-ą, ant sausžemio 
j. s esat čempionai, taigi jū
rėse'mes privalom pirmenybę

katalikas i “sparvinę” eina

turėti. Atrodo, kad gali mūsų
ir kad “grickus nebus ajičys-į

f t

Ui
it 13

karkini p išriti ir “ant 
i u” išvažiuoti.

lytas, pakol skola nebus ati- 
*U Įduota”.

(M

Tilžė. —' Komunistu “bal-’
Chicagos kriminalistas. ■

1

r A

'■I

; M usu organizacijos “lenciu- 
sui” čia. energingiau susukus,i . ......... . • . ,
. . . . . . .. . . . įgas turi 10,01)0 narią. O kiek
kad lo draugai*Ameriko kiau. gniša?
Ivstės kerta, Chieagos atstatv-j '
tas ofisas pirmas pasisakė:! NuW Yorko kriminalistas, - 

“Draugai Europoje turi pa-]^es turime 30,000 narių. 
griiKlo mus už tai kaltinti”., Chieagos

------------- ĮGaš, sulig
Rusija. — Vienas lietuviškas cinus, tai mums reiktų turėti 

proletaras, nykdamas Rusijon da kitų 10,000.

kriminalistas. —
gyventojų skai-

Aušros Vartų par. choras, kuriam vadovauja muzikas p. Juozas Brazaitis, dainuos iš WHFC (1420 kilocykles) radio stoties. Taipgi 
dainuos šio choro solistės: p-lė A. Šaūliutė, p-1? A. Feravičiutr ir kiti. Bus duetų kvartetų, vyrų choras ir muzikos. Šiuos programus 
ruošia dienraštis “Draugas” ir The Peoples Furniture Co. Pirmas programas Įvyksta pirmadieny, kovo 3 d., nuo 7 ir 8 vai. vakare. 
Nepamirškite.

tekino. Ir nuostabu būtų buvę, nių priežasčių, dėl kurios ne-,— yra pastovus, ir jam ne- 
jei jie nebūtų bankrutavę. Juk sisekė amerikiečiams biznis.: gręsia joks pavojus, nes jis

A mariki pri ame ]\fp<21Qptpidabar ang,ai’ a,wrikie<V‘iai kai Sąlygas žinoti ir prie jų mokė- yra pagrįstas auksu ir dole- 
fllĮlvl UKiCvldillo 1 YC5l0Ll\C^lorj daryti bizni kur Rusijo-i ti prisitaikyti bei jas išnaudo- riais daugiau negu 120%.

je aė'Azijoje — tai jie siun-J ti yra kiekvieno'biznio nbėeė’ė, ’ Trečia priežastis - Lietu
vis delegacijas, mokslininkusJ tai yra teisinga ir dabar. j vos įstatymų buvęs netobulu-Biznis Lietuvoje?
vietos padėčiai ir sąlygomsĮ

' -M

(Laiškas iš Lietuvos). merikonišką traktorių ar ma
šinų, jei jis nepajėgia sugriu-

Antra priežastis — tai vo-Įma8- Tarp kitko buvo neto-

prašvilpė arba savo reikalams ■ suteršė garbę... Dabar priva- 
sunaudojo. Dabar valdžia tuostinių bendrovių ir kompanijų
buvusius direktorius pamarė
li gaudo, kelia jiems bylas,

priežiūra Lietuvoj yra labai 
ge^ąį įstatymais sutvarkyta ir

sodina į šaltųjų... Bet visus tokios direktorių suktybės ne- 
juos gi nesugaudysi; ir laikai Jiėra galimos.
- seni, ir bylos painios, iri _ (, kodėl Lietuvoj ir da-

Dabar Amerikos lietuvių ta-,
• • • 1 vusios kumelėlės nusipirkti!rpe yra įsigyvenusi nuoiuo- J

nė: Lietuvoje biznio nepada- Amerikiečiai savo bendro- 
rysi, nes ten negalima pada- ves steigė amerikonišku mas
tyti! Kiek amerikiečių, tokių

ištirti ir tik paskui jau einapinigu, tebeveikusių Lie itula, tai yra nepakankama: kaltininkai išln gioj(, tai ,,asjtaiko bankrotai! —
biznieriai!.. Juk ir Ameriko-l(nvoj 8muki‘maa jį anlerikil,. priežiūra visokių tendrovit,jmerikon, tai pas Abraomų...j (ę klausimi}
je bankrutuos kiekvienas biz- v. ’ , ». , , • b<»i komnaniin Veikė ameri- Bet kas svarbiausia, nebegrą-1 . ,J cianis atnese labai daug nuos- 1 kompanijų. \ t ik< amen-. s . mes atsakysime:

1—-- 1-: 1— <--- kiečių bendrovės, valdžia jų žinsi akcininkams pinigų, ku-1
nekontroliavo, o kuriam laikui, riuos nesąžiningi direktoriai! (Bus daugiau)
praslinkus — žiūrėk, ji jau j "^kniaukė. Nemažiau nnosto- -------

nierius, kurio biznis bus Ame
rikai arba nereikalinga*, ar

tolių. Bet tam pasipriešinti 
Lietuva neturęj,o jėgų, tai pri-

tu, visai neištvrę vietos sąlv-jka nemokės prisitaikyti prie |{]uaS(\ fluo didžiųjų valstybių,
.. . i bankrutuoja. Jr bankrutuoji' bų padarė jie ir valstybei: “DRAUGO” ĖMĖJŲ SKAI-liūdm! 1 . . . - - - 1gerų norų vedami, bandė pra- gų visai neatsižvelgia i vie- Į Amerikos sąlygų. nuo istoriios. Bet tie ūmini . , , . . 1 u 1 n ♦ • • ♦ •

dėti Lietnvoie bizni fir tnn1 ........................ , . ' - . i (todėl, kad jos vedė-ai, direk nebekalbant jau apie matėm-
būdu ekonomiškai padėti I.ie l‘°’ *'krUOi‘1U8 rMtoh"°t N<“žm0.l™»s Lietuvos sųly.įir sunkūs laikui jau praS.I<>,’toriai ,res,!Žini„goi: ūkei- • alinta nuostolius, jie valsty.
tavai) — ir taip jų apsivylė,! ,iknW1l reikalavimų - nepa- gų — buvo viena iš pogrindi- dabar Lietuvos pinigas litas ,„irlkų sudėtus pinigus arba'bei padarė didžiausių gėdų, 

— nustojo pinigų, nieko nepe-

CIUS NUOLAT AUGA. 
APSIMOKA SKELB

TIS “DRAUGE”

Inė!
Šitokia nuomonė ir sulaiko 

amerikiečius nuo bet kokio bi
znio ryšio su Lietuva. Bet ši 
nuomonė yra niekuo nepagri
sta, — nepagrįsta net ameri
kiečių nuostoliais Lietuvoj. 
Nepagrįsta jau vien todėl, kad 
dabar nebėra Lietuvoje tų 
priežasčių, kurios seniau išti
krųjų trukdė bizniui.

Amerikiečiai suskato vykti į 
Lietuvą ir steigti joje biznio 
įstaigas tuojau po karo, pat 
Lietuvos Nepriklausomo gy
venimo pradžioje. Sunkūs tai 
buvo laikai, nenormališkL

Lietuva — karo sugriauta, 
sunaikinta. Žmonės — išalkę 
ir visiškai nujiiednėję. Valsty- 
lw‘H įstaigos — vos pradėtos 
kurti, žinoma, labai netobulos, 
nes nebuvo pakankamai prity
rusių žmonių. Netobuli buvo 
ir įstatymai. Juo labiau, kad 
veikė likę rusų įstatymai, Lie
tuvos sąlygoms nepritaikyti.

Ir šit amerikiečiai—plačiu] 
mastu — suorganizuoja ben-i 
droves, dirbtuves, krautuves. 
Jų įrengimui išleidžia didžiau
sius pinigus, o parduoti •—

ixy maža ką tegali. Kur čia karo 
sunaikintas žmogelis pirks a-

GYVAS GRABE
I

Tos dvi komedijos prajuokins kad ir didžiausj sus'raukėlj Pamatykite neatbūt.'nai»|

Nedelioje, Kovo (Mareli) 2 d., 1930 m.
DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS SALEJE, lCos i UrJon g, 

PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE, ĮŽANGA 50c., 75c. ir $1.00

“GYVASGRABE”
VAIDINS PASIŽYMĖJUSIOS YPATOS:

Marytė, suvedžiotoja vyrų vaidins ............................. 'L. Sabonirnė
Juozas, gyvas grabe vaidins ......................................... A. J'itilnu.skn.-t
Vincas, prie grabo meldžiasi vaidins ........«....................... K. Sabonis
Velnio - vaidins .........................:................................................................................. L. Lukošius
Angelo — vaidins . ............................................................................................................................... A. Giedraitis
Tikro meilužio vaidins ................................................................................................................................... J. Kilos
Viršminėto veikalo autorius .................................. .. ........ A. Ja-nkauskas

“KUPROTAS OŽELIS”
VAIDINS MINĖTOS PIRMO VEIKALO YPATOS.

Vakarą rengia Parapijos choras po vadovyste KASTO SABONIO. Choras padai
nuos daug gražių naujų dainų. Bus solisčių-soiistų ir prie viso to bus dar (sur- 
priias). VISAS PELNAS EIS PARAPIJOS NAUDAI.

Iš Amerikos Tiesiai | Lietuvą
PER

BALTIC AMERICA LINIJĄ
Jums Patogūs Išplaukimai iš New Yorko:

LITUANIA ......................... KOVO 8
ESTONIA ................... BALANDŽIO 3
LITUANIA ............ BALANDŽIO 17
POLONI A ........................GEGUŽIO I
ESTONIA ............... GEGUŽIO 17

Ofieialė ir Vienintėlė Amerikos Lietuvių D. L. K.
Vvtnuto Jubiliejaus ekskursija išplauks laivu
LITUANIA — GEGUŽIO 26
Tai bus išimtinai vienų lietuvių ekskursija. Visos 

pastangos daroma, kad tą ekskursiją padarius isto
rine, atmintiną ir jiilną įvairumų ir malonumų.

Prirengimui prie šios garbingos ekskursijos nrlia 
prie kitų išplaukimų lw* atidėliojimo kreipkitės į mus.
Turėdami ilgų metų patyrimą laivakorčių biznyje, 
galėsime visus „jūsų reikalus atlikti taip, kad jūsų 
kelionė į Lietuvą ir sugrįžimas į Ameriką įvyks be 
jokių sutrukdymų.

Laukiame jūsų greito atsiliepimo į mus asmeniškai ar laišku.

PaulP.Baltutis&Co.
3327 So. Halsted St. Chicago, III.

TEL. YARDS 4669
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DRAUGAS Šeštadienis, Koto 1 <Į, 1&KJ

LIETUVIAI AMERIKOJE P-L± EUROPA’

WEST PULLMAN, ILL
Misijos.

Sekmadienyj, kovo 2 d., per 

sumą, Šv. Petro ir Povilo baž

nyčioje prasidės misijos, ku

rias laikys J. M. Pralotas Ma- 

ciejauskas, garsus pnmcksli- 

ninkas. Misijos tęsis vieną sa

vaitę.

Nuoširdžiai kviečiu savo 

parūpi jonus taip pat ir apielin 

kės katalikus ,per šv Misijas 

pasinaudoti Dievo malonėmis.

Su pagarba,
Kun. Jonas J. Statkus.

ROSELAND, IL,
Labdarių vakarienė.

Vietos labdarių kuopa vis 

daugiau rodo gyvumo ir rū

pestingumo. Pakol kas, dau

giausiai rūpinasi šelpti ir glo

boti vietos našlaičius ir ilgai 

sergančius asmenis. Tikima

si, kad vėliau, padidėjus narių 

skaičiui, bus dedama pastan

gų netik šelpti tos kolonijos 

našlaičius, bet ir aktingiau da

lyvauti eentralinės labdarybės

darbuose.

Šiais metais laMarybės kuo 

pai sėkmingai pirmininkauja 

p. T. Petkus, senas mus kolo

nijos veikėjas.

Praeitų sekmadienį buvo 

suruošta vakarienė ir graži 

programa. Vakaras pavyko. 

Pasitaikė gražus oras ir musų 

darbščios šeimininkės džiaugė

si sulaukusios skaitlingo sve

čių būrio. Labdarybę, reiškia, 

žmonės supranta ir remia. Per 

vakurienę, rods, pirmų kartų, 

Į gražiai 'pasirodė mūs aliumnie 

čiai. Tinkamai pasirėdę vaiki

nai ir mergaitės puikiai pa

tarnavo svečiams prie stalų. 

Gražu žiūrėti, kad jaunoji kar 

ta patarnauja senesniems ir 

dalyvauja tokiose viešose iš

kilmėse. Džiaugėsi tuomi kiek 

vienas svečias.

Vakarų Vedė gerb. kun. 

kleb. J. Paškauskas. Savo j- 

žanginėj prakalboj nupiešė 

centraliniu labdarybės įstaigų 

reikalingumų ir ragino sve

čius prisidėti prie jų įsteigi

mo ir palaikymo, jei kas ne

gali aktyviai dalyvauti, tai 

bent prisirašo prie vietos kuo

pos, sumokėdamas $1.00. Pra

bilo į susirinkusius ir p. J. 

Vaičius, mūs advokatas. “Lab 

darybė’\ kalbėjo p. advoka

tas, “kilnus darbas ir net ne- 

katalikai jų gerbia ir šelpia 

suvargusius”.

Entuziastingai palinksmino 

publikų p. Vaičikauskienė su 

savo dviem dukterim. Jai pa

čiai akompanuojantį viena 

smuiką, kita seksofonu pa- 

griežė keletu dalykėlių. Gau

sūs publikos aplodismentai tin 

karnai Įvertino jaunų mergai

čių nuolatinę pažangų muzi

koj.

Gražiai padeklamavo O. 

Puodžirrkaitė ir J. Saldukaitė. 

Muzikalingai padainavo solo,

Ši graikė Aliki Di'plapakou, 

kuri jau birvo “P-lė Graikija”, 

statosi į gržiausias visos Eu

ropos mergaites.

mus choro dalyvė p. T. Kon- 

cevičiutė.

Du jaunu scenos mėgėju: A. 

Jurevičius ir J. Barisas su 

vaidino trumpų, bet linksmų, 

komedijų: “Dabar buvome

į protingi”. Nors jaunu, bet 

Į gabu lošėju. Publika gražiai 

I pasijuokė;

, Pasirodo aliumniečių cho

ras. Nors dar neskaitlingas, 

bet, vadovaujant p. S. Ba

rauskui, keletu dainelių padai 

įnavo labui sklandžiai. Turėjo 

Skeletų kartų kartoti. Kalbėjo 

taipgi ir kun. A. Kruša. Visų 

kalbas užbaigė p. T. Petkus, 

kuopos pirmininkas, pabrėždo* 

mas reikalų visiems prie lab

darybės prisidėti ir tuo bil

du parodyti artimo meilę vie

šais darbais.

Vakaras baigėsi laiku ir vi-

ė, f i >

Suteikiame Paskolas Ant Namų 
Geriausiomis Sąlygomis

Padėkite savo pinigus ant mūsų Aukštų Pirmų Morgičių, ku
rie uždirbs Jums 6%.

Sutvarkome kelionę Lietuvon ant visų linijų laivų ir parūpi
name reikalingus dokumentus dėl išvažiavimo ir sugryžimo.

Kapitalas, Perviršis ir Nepadalintas 
z Turtas $475,OOO.oo

BANKO TURTAS VIRŠ 
$3,500,OOO.oo

Kreipkitės su visokiais reikalais laišku arba ypatiškai:

Metropolitan 
State Bank

2201 W. 22 Street, Kampas Leavitt St.
Banko valandos: Kasdien nuo 9 ryte iki 4:00 p. p. 

Gtarninkais Ir Subatomis nuo 9 ryte ik) 8:30 vakare.

ETR0IT, MICH,

Lietuvių Diena.

si išsiskirstė pilnai patenkin

ti. Komisija vakarui ruošti sa

vo darbų atliko labai gerai.

žinutis.
Nesenai mūs kolonijoj pusi- Vas. 16 d. L. Vyčių 102 kp. 

mirė jauna mergaitė Elena iškilmingai paminėjo Lietuvos 

Ijastuuskaitė. Sirgo džiova. 12 metų nepriklausomybės su- 

Nors tėveliai nesigailėjo nei kaktuves. Lietuvių svetainė 

vargo, nei lėšų, važinėjo į buvo pilnutėlė publikos. Kal-

pietines valstijas, bet nyks

tančios gyvybės nebegalėjo su

bėtojai kun. Jg. Boreišis, Dr. 

J. P. Siurbis ir adv. J. P.

laikyti. A. a. Elena buvo bai- Uvikas kalbėjo trumpai, bet 

grrs vietos parapijos mokyk- gražių minčius 'pateikė. L. Vy 

Ių ir sesučių Kazimieriečių rū- čių mišrus ir merginų chorai, 

pesniu, aukštesnių skyrių vai-; art. J. Olšauskui vadovaujant,

ktičiai iškilmingai 

laidotuvėse.

dalyvavo

Kun. kleb. J. Paškausko rū

pesniu ir žmonių pagelba gra

žiai išplauta mūsų bažnyčios 

'sienos; dabar atnaujinama al- 

į toriai ir tikimasi nedidelėmis 

išlaidomis papuošti bažnyčios 

į vidus. Nuplautos sienos atro- 

fdo, kaip naujos.

! Jau baigiama kolektuoti 

į‘ant anglių”. Nors dabar ir 

, labai šilta, bet, tur būt, anks

tyva vasara greit pasitrauks 

jį pietus ir dar turėsime šildy

tis anglimis. Daugelis šįmet 

nedirba, bet, sulig išgalių, 

kiekvienas aukoja ir kolekta 

via gan sėkminga.

Ateinantį sekmadienį, t. y. 

kovb 2 d., 7:30 Akademijos 

Rėmėjų intencija yra laikomos 

ŠV. Mišios ir visos narės iš

kilmingai eina prie Šv. Ko

munijos.

Vakare-gi aliuniniečiai turi 

vakarų. Bus šokiai. Prašoma 

jannomeUė ta pi/ga pių*i nau

dot i ir paremti /aunus dar

buotojus. i
A. Gorainius.

CICERO, ILL.

_____

100 RADIO SETŲ
1UU Kudio setų sugrąžintų iš Kostumerių, katrie ne

galėjo išsimokėti. Jums tik tereikės užmokėti tiek, kiek

paliko balansas.

gražių liaudies dainelių, padai 

navo. “Laisva Lietuva” vaiz

delis buvo įspūdingiausias. 

Tarpe jautrių žodžių įėjo ke

lios patriotinės dainos. Baigta

su “Ei pasauli!”, kurį clio-i 

ras didingai padainavo.

Dzimdzi Drimdzi art. Va

nagaitis su Olšausku padai

navo keletu duetų; nemažai ir 

juoko prikrėtę. Aukių Vilniaus 

našlaičiams surinkta, berods,,

$64.00 su centais. ,

i

Programo vedėju buvo kun. 

I. Boreišis, šv. Antano para

pijos klebonas.

Lietuvis.

MILVVAUKEE, WIS-
Kovo 2 d. Šv. Kazimiero 

Karalaičio draugija minės 23 

metus suk. gyvavimo. Draugi

jos Mišios bus 9 vai. Visi na

riai dalyvaus “in corpore”. 

Po pietų turės balių.

S. B. M.

Į! Dr-ja Dievo Motinos Sopu- 

įjlingos rengia labai didelį va

karų, “Baksini balių”, kovo 

(March) 2 d., 7:30 valandų 

Į! vakare, Šv. Antano parapijos 

svetainėj. Muzika bus kuoge-

riausia.

Labai norime, kad tam ba

liuje dalyvautų dr-ja Nekalto 

'Prasidėjimo Panelės Šv. mo- 

||terų ir merginų iš Town of

! Lake.

Prašomi visi Ciceros biz- j 

jnieriui nepraleisti šio vakaro.

Komisija.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

8PECIALISTAS 
Taigi, nenusiminkit, bet eikit pas'

tikrą specialistą, ne pas kokj nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno ISegzaminavimo. Jus sutau
pysit laiką ir pinigus, Itaugėlis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt Jums del- 

Į to, kad Jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — 8cope — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškai. bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man Jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aS paimsiu 
Jus gydyti, tai Jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo J 

1 pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų sktl- l
i' vio, žarnų, Inkstų, odos, kraujo, nėr- j 

vų, širdies, reumatizmo, kirminų, ; 
I uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba I 
i Jelgn turit kokią užsisenėjusią, Jai- | 
I kerėjusią, chronišką ligą, kuri ne- | 
‘ pasidavė net gabiam šeimynos gy- ' 
j dytojui, nėatidėliokit neatėję pas ' 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

I n ėjimas Rūmas 101d
20 W. JACKSON BLVD.

. Arti State Oatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo S iki I

|i Ncdėllomis nuo 10 ryto iki 1 
PO platų

R. C. A. Radiola Dynamie su kabinetu vertės $210.00 

už........................................................................................................................................................$79.00

Atwater Kent 7 tūbų vertės $200.00 už............................. $49.00

Steinite 7 tūbų vertės $125.00 už.........................................................$39.00

Brunswick-Radiola, Phonografas ir Radio krūvoje ver

tės $250.00 už .................................................................................................. $49.00

9 tubu Radio vertės $275.00 už ......................................................... $98.00

(irojvklvs Pianas su rolėmis-buvo kaina $700.00

už........................................................................................................................................................$98.00
Skalbiama mašina, eleetrikine vertės $175.00 už $29.00

Brunstvick Radiola Vertės $200.00 už...........................................$29.00

Graži Victrola vertės $150.00 už ..................................................... $15.00

Pianas rankinis, geras dėl mokinimos už.............................. $19.00

Viskas guarantuota ir parduodame artt lengvų

išmokėjimų.

REX RADIO SHOP
3343 South Halsted Street 

Telefonas Boulevard 3986

BRIGHTON MOTOR SALES, Ine.
PARDAVĖJAI

GRAHAM PAIGE
KOMERCIJALIŲ AUTOMOBILIŲ

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
BUS

SUBATOJ, KOVO (MARCH) 1 D., 1930
SAVININKEI:

CARL WAINORIS, PETER NOVAK,
JOHN LASKEY, JOSEPH BAGDONAS

(Buvusieji savininkai Archer Motor Sales, 610 W. 35th Street).
Visus automobiliais įdomaujančius tautiečius kviečiame atsilankyti į mūsų 

naują įstaigą. - .

BRIGHTON MOTOR SALES, Ine.
3962 Archer Avė Chicago, III.

TELEFONAS LAFAYETTE 6666

i



t
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“gynuuudunt”NAUJA “GYMNASIUM”.

Bridgeport. — Vasario 18 

d. čia Įvyko atidarymas nau- toge. 

jos sporto salės (gymnasium) j 

Šv. Jurgio par. salėje. Jauni

mo susirinko daug. Matėsi ir 

augusių jų, kurie įdomauja

sportu.

Pamatytume, 

kaip musų jaunimas, lyg bi

tės, susirinktų po savo pas-

Svečias.

VISIEMS VYČIAMS ŽINO
TINA.

ma” ffaternity \vhieh eon- 

sists of respectable Lithuanian 

young men of Marųuette Park 

ran its 1930 dance at tbe B. 

V. M. Auditorium 68 and 

So. Wasbtenaw on Sun. Eve. 

Feb. 23rd. This dance was tbe 

biggest sočiai success tbat this 

neigbborliood bas ever seen. 

Tbe fraternity wbicb bas been 

organized for tbe past two 

years bas extend its best ef- 

forts to rnake this a sočiai suc

cess. Tbe members wish to 

tbank all t bose wlio attended 

and bope tbat tbe dance was 

a success in tbeir estimation.

Kom. •

19 ir Union, 7 :j!0 vai. vak. 

Visos kuopos teprisiunčia de

legatus ir visi lai susirinka lai

ku, nes bus svarstoma base- 

ball ir renkama valdyba.

Valdyba.

NAUJAS CENTRAS.

keturių augščių namas užim

tas tam reikalui.

Lietuvių skyrius yra pilnai 

suorganizuotas ir visi, kurie 

indomauja* ta kampanija kvie

X Augustus - Vardauskis, 

bridgeportietis, jau sustiprėjo

čiami atsilankyti. Deskos, te

lefonai, skaitykla yra visuo

met svečių pasinaudojimui.

Apačioj yra salė susirinki- ir apleido šv. Kryžiaus ligoni

niams. (Adv.) nę.

Programo v'edėjum buvo jau 

nimo mylimas vadas kun. P. 

Jurgaitis. Gražioje kalboje 

pabrėžęs vakaro tikslų, pir

miausiai perstatė juniors (ber 

niūkūs) žaisti basketball.

Po to sekė “boxing”. Pasi

rodo, kad laikui bėgant susi

lauksime ir lietuvių jaunų 

kumštininkų.

Mergaičių basketball 'žaidi

mas ir-gi buvo įdomus. Vik

riai jos žaidžia.

Ant galo stojo basketball 

žaisti L. Vyčių 13 kp. tymas 

prieš L. Vyčių 16 kp. tymų. 

Žaidimas buvo interesingas. 

Townofleikiečiai laimėjo 8 

prieš Bridgeport 7. Iš rezul

tatų galima matyti, kad žai

dimas buvo geras.

Vadinas, viena Cbieagos lie 

tuvių parapijų jau įtaisė jau

nimui “gymnasium0. Girti

nas bridgeportiečių darbas. 

To sumanymo priešaky sto

vėjo pralotas M. L. Krušas. 

Dabar Bridgeporto jaunimas

Ketvirtadieny, penktadieny 

ir šeštadieny, kovo 6, 7 ir 8 

dd., įvyksta Cbieagos Vyčiams 

konferencijos: mergaitėms — 

Dievo Apveizdos bažnyčioj, 

vyrams — Aušros Vartų baž

nyčioj.

Kadangi šiais metais Vyčiai 

yra pasiryžę sustiprinti savo 

organizacijų ir narių skai

čium ir abelnu stoviu, lai ne

pasilieka nei vieno nario-(rėš) 

namie, ar prie kokio kito už

siėmimo.

Šiomis trimis dienomis, 8 

vai. vakare, pasiryžkime kož

nas nuvažiuoti į konferencijų. 

Arti, ar toli, mūsų pačių ir 

mūsų organizacijos gerovei tu

rime šiuos tris vakarus pa- 

įšvęsti Konferencijai.

Konferencijas duos kun. 

Vaitukaitis, L. Vyčių Centro 

Dvasios Vadas; kun. Mačiu- 

lionis, L. Vyčių Chicagos Aps

kričio Dvasios Vadas ir kun. 

Jakaitis, tik kų atvykęs iš ry

tų.

turėjį- savo sporto b- KonfereneijoK baigsiu bend-

Pr. Jurgaičiui pavesta visa 

naujos “gymnasium” tvarka.

Bridgeporto pavyzdis sekti

nas. Reikėtų ir kitoms kolo

nijoms susirūpinti ir steigti

ANOTHER WALSH STAR

ru iškilmingu apvaikščiojimu 

Šv. Kazimiero dienos, sekma-

• t
dieny, kovo 9, Šv. Antano baž

nyčioj, Cicero, 9 vai. ryto.

Rezervuokime šias dienas 

mūsų brangiai organizacijai.

Rengimo Komisija.

Mrs. Ruth Hanna MeCor- 

rnick kampanija už kandida

tūrų į Suv. Valstijų senato

rius pilnai įsisiūbuoja. “Pri

mary eleetion” įvyks balan

džio 8. Jos kandidatūra ym 

rimtas darbas. Mrs. McCor

mick ikšiol kalbėjo po visus 

Illinois valstijos miestus ir 

miestelius. Dabar Chicagoj a- 

tidarvta Mrs. McConnickienės 

centras po num. 14 E. Mon- 

roe st. tarp State ir Wabasit

Athletic Ass’n. — Vyčių 

Cbieagos Apskr. laikys mėne

sinį susirinkimų kovo 7 d.

Dievo Apveizdos parap. svet., priešais Palmer House. Visas

Resources Virsina $3,50ū,000.oo
I

Didžiausia lietuvių banka kviečia visus lietuvius 
kreiptis į jūsų banką, kur gausite malonų ir 
teisingą patarnavimą.

Parduodame saugius Pirmus Morgičius, nešan
čius 6%.

Siunčiame pinigus Lietuvon.
Ant Taupymo Sąskaitų mokame 3%>.
Commercial (čekių) sąskaitos.
Apsaugos dėžutės $3.00 metams.
Parduodam laivakortes į visas pasaulio dalis. 
Pildom Income Tax blankas veltui.

JOSEPH J. ELIAS, Pres.

UNIVERSAL STATE 
BANK

3252 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

esae

Del Saugumo ir
Geresnio Patenkinimo

PIRKITE SAU
Žinomose ir pilnai atsakomi ngose Didžiausios Lietuviu 

Įstaigos Krautuvėse

Nes tik čia galite pasitikėti, kad įsigysite geręsnį radio, mokėsite vieną ir tei
singą kainą, gerėsitės užganėdfjančiu patarnavimu.

Lengvus išmokėjimai be palukų ir carrying 
charges teikiami visiems.

Pilnas Rinkinys Visų Geriausių 
Išdirbysčių

NAUJAUSIOS MADOS RADIOS 7

* *}••'- ***' t MAJESTIC

ATTENTION!

Tbe Knigbts

Robert E VV’alsb, son of tbe 

famou.s spitball piteliėr and 

brotber of tbe AVliite Sox hur- 

ler, wlio reported to Manager 

Bob Sbawkey of tbe Yankees 

with the first squad to go 

south to St. Petėrsbtirg, Fla. 

He is bventy two years old 

six feet four i nelies high and 

we igbs 205 pounds.

i-- - ---------- ... .... .......

of Litbųania 

Council 14 eamestly desires 

tbat tbe officers of eacli coun

cil in the Chicago Distriet 

find out tbe number of mem

bers ubo are going to attend 

Services at St. Anthony’s 

Ch liteli, in Cicero, on Mareli 

9tb for tbe purpose of recei- 

ving Holy Comniunion “in 

corpore”. lt is essential tbat 

eacli council coopėrate uitb 

council 14. Please flotify Jo

seph Valulis, 1631 So. 49 Ct., 

Cicero, at your earliest con- 

reniertėe. VVe are anxious to 

know tbe exact amount of 

members because flowets bave 

to be bougbt and a ligbt lun- 

clieon prepared.

Joseph Valulis.

‘LAMBDA KAPPA GAMMA 
DANCE.

Tbe “Lcmbda Kappa Gani-

$65.00MES MOKAME CASH 

Už LIETUVOS 5% BONUS

Money Orderiai į Lietuvų per Radio tiktai 25 centai

Paskolos teikiamos ant Real Estate

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

m,' t ■“ " "j

SVARBUS PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS S

J. F. Radžius
GRABU ISDIRBYSTEJ

Pranešu Chicagos lietuviams, kad jau nerei
kės mokėti taip brangiai už grabus. Nuo dabar 
mes parduosim olselio kaina grabus visiems. Ku
rie laidoja gimines, arba savo draugą ar organi
zacijos narį, galės sutaupyti pusę kainos ant gra
bų dėl sekamų priežasčių:

1. Nereikės mokėti komišinas graboriui už 
grabą.

2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoja 
graborių.

To apsilenkiant jūs sutaupysite šimtus dole
rių, o aišku, kad tie pinigai būt buvę išmokėti iŠ 
jūsų kišeniaus. Tie sutaupyti pinigai liks vaiku
čiams ar šiaip artimiems. Pinigai uždirbti nėra 
lengva. •-> 4

Jeigu jums reikia grabo, tai pirm šaukimo ki
to graboriaus, pašaukite mus, o mes nuvešime į 
savo išdirbystę ir jūs pasirinksite grabą už pusę 
kainos. Pasirinkę, jeigu nenorėsite mūsų patar
navimo, lai galėsite kreiptis prie bile graboriaus, 
kurs jums patiks.

J. F. Radžius
Pigiausias Lietuvis Graborius Chicagoje

Skyrius:
3238 S. Halsted St.

Ofisas:
668 W. 18th St.

Tel. Canal 6174 Tel. Victory 4088
t

I

■
s

■■s

Kaina nuo $95.oo iki #225.oo i j

KIMBALL
Kaina nuo $198.oo iki #350.oo • i

ATWATER KENT 
Kaina nuo $50.oo iki $200.oo

R. C. A. RADIOLAS 
Kaina nuo $54.oo iki $195.oo | Į |

VICTOR r

Kaina nuo $155.oo iki $350.oo į

ZENITH f
Kaina nuo $145.oo iki $200.oo 

FADA
Kaina nuo $150.oo iki $225.oo

i. i.

Senesnių madų Radios gerame stovyje,
pasirinkimas, po T

$5.00, $10.00 $15.00 $25.00
• ir aukščiau

-U- _

Senus Radios, Gramafonus, Fortepianus imame į mainus, ant naujų ir suteikia
me didelę nuolaidą.

4177-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.
Brighton Park Marąuette Park

—

’ . 1
» A

TlB'iift ... -



DRAUGAS šeštadienis, Kovo 1 d., l°30

CHICAGOJE
——
, rai, ai
artistui.

kurie tai kaiji tikri dcli. siunpiutes - vajaus, ku-I organizuojami, sulig seimo au 
Pasirodo, kad Vest' ri p ra lė jo su metinė Centro; tarimo. Ir Town of Lake pa

PAMINĖTINOS IŠKILMĖS, .šird./.iau

ftv. Kazimieru Seserų Vie
nuolijų? vają pradedant buvo

ja. Bravo, To\vn of Lake! Bra
vo klebonui gerb. kun. Ale\. 
Skivpkai. do parapijoj rcnič-

TURKIŠKOS, RUSIŠKOS 
SULFURINĖS VANOS IR 
ELEKTRIKINIS GYDY

MAS

įside tuo žvilgsniu yra laiaiie vakariene ir tęs visą kovo įnė-Įvvko suorganizuoti jaunam •- 
Rėmėjos, tiesa, dirba ap- čią skyr. su 15(1 nariu. Na. kurtą mokslo įstaigą Į ga, nes lošėju ir iiaiiiinuiką ims], 

adarius kolekta, Va- turi daug ir gerą. Nei nuliuos-1 skritą metą, betrelini.
jaus pradžiai sumesta $194.10. 

Visiems uuoširdžiai dėkojo
tabu nes ėiu uoliai darbuo,.:;-L ypatingu malu pasižymi, 
vargonininkas Juozas Brazai i Kur, kur, bet Rėmėju tar

.IV
vajaus nietuigi! Visos nustebome; tačiau jautos.

skyr. pirm. p-nia Čepulienė Linkui 
reportavo, tai reikia tikėti.'

suruošta Akademijos Audito-) Cent ro pirmininkė, p. A. Nau tis, o jam kartais padeda ir p. į pe tai susipratimas ir ramu-Į Paskui jaunamečių atstovė p- 
rijoje Rėmėju metinė“ puota su 
daile programa. Puotoje daly
vavo daug garbingu asmenų.

kilnus darbai randa užuo- 
Bravo, gerb. kun. A. 
skyr. dvasios vadui.

\ Tyla.

sėdienė. Ji nurodė i šio laikot lg. Sakalas tokiu bildu sutar-.mas viešpatauja. \ pac Cen ! lė Šedaitė iškalbiai atpasako- Tow.n cf Lake — Moterų 
gyviausią reikalą paremti šv.'tinai dirbant viskas gerai se Itro sus-mai skaitlingi, jaukūs, i jo. Džiaugėmės ją- darbštumu Sąjungos 21 kuopa laikys niė-
Kazimiero Akademiją, įtaisant, kasi.

Kaij) kurios Vest Sį. ’? mer 
aibės retai parodo savo bai

Buvo didž. gerb. prelatas J. i būt iniausius joji* pagerinimus.1 
Maeiejauskas, kinis prakalbo
je nurodė į Sesučių Kazimie-1 
riečia kulturinį darbą ėia A- 
merikoje ir Lietuvoje. Kalbė
jo adv. J. Grišius. Jo geidavi-

Visos šios kalbos buvo i-L
pintos į muzikali pro

s.
mai siekė tolimos ateities bū- 

katalikams lie-

gramą. Piano solo skambino 
|>-lė A. llriedvtė, dainavo p-lė

d rodė
bet
kad

Skyrių raportuose reiškiasi ir tenykščio skyr 
uidis darbingumas — visi. Čepulienės nepaprasta emu 
kai]) vienas, ruošiasi prie va

• lame vakari* pa-Umn* Parengimai, vakarienė
i

Jurgaitytė, deklamavo .r 
smuiku grojo jslė J. l’rbiutė.
padainavo “molinį puodą” p-

tuviams įkurti Amerikoje sa ' , s-,. ... \' t •’ le .J. Sirvaityte. \ įsos buv
vas Universitetas. Prie to pa

ir jos turi geru-- Į vakarai su išlaimėjiinais ii 
balsus ir gražiui dainuoja. Bu- įdomiais prograinais įvyksta 

! vo sudainuota daug liaudies, visose kolonijose. Be to, kie;c-

LABDARIU CENTRO 
VALDYBA

tent rūpintis

•v.
:o

rimtu ir juokingą dainelių. I vienas 
Visos išėjo gerai. Viena sun-'Mišias 
kesniu dailiu — tai buvo dtie-iprie šv.

skyrius užprašė šv. 
ir rengiasi eiti būrin 

Komunijos, Yienuo-

I iššauktos po keletą kartu pa
taria eiti, remiant dabartines , ... .. . į , .’ . ( kartoti savo gražius dalyki
savas mokslo įstaigas, Seserų .. . ., , j.. yilius. Bet Akademikas šiuo kar- 
Kazimieriečiu Vienuolija iri. . “ ... .\ - itu stačiai sužavėjo ir nu<ter.i-
1. t. Zvmus Vienuolijos priete- • v ...•' 1 no visus svečius, pastai Vita
lis gerb. kun. Vaitukaitis ra-1 ,• • >•• • •I mos giliai patrijotiiij religini 
gino visus puotos dalyvius, pa '4j.vįv|-(-,|į. cinu mum* sirdis 

l'U-

Skambančios Stygos” i lyno globėjo. Šv. Kazimiero
Petrausko), kurį padainn | dienoje, ka i įgyti teikiaimi- 

Biruiė' atlaidus.
Feravi-; Adenas 10 Seimo nutarimu*- 

gražiai padainavo “štai.'—turėti liaują nariu vaju. kn
ėlią puokštas” (muzika ris pradėta su rugsėjo mėm

tas 
(M.
vo Adelė' Šiauliutė ir
Zalntoriutė. Antanina 
ėillt
Čia

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

Rašt. P. Fabijonaitis 
. 2350 So. Oakley Ave. 
Ižd. Kun. F. Kudirka 

2334 So. Oakley Art.

pirm. p. J. j nešini susirinkimą 2 <1. kovo,
!šv. Krvžiaus mokyklos kam- 1 ‘
j bary, 2 vai. po pietą. Visos 
isąjungietės prašomos laiku 
I susirinkti, nes reikės pasvars- 
: tyti, kaip tinkamiau prisiren- 
| gus prie vajaus vakaro, kuris 
i įvyks 30 d. kovo, parapijos 
; s vyt a i nė j.

Valdyba.

\ Treatmentai visokių Ilsų, reu
matizmo, nervų atitaisymo. Šalčio 
ir taip tolinus. su elektriniais 
prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausių, kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
osokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utar
ninkais nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dcl pergulėjimo.

A, F. CZESNA
1657 AVEST 45th ST.

Kampas Paulina Street

V.10 8 vai ryto iki 1 v. nakties. 
Nedėliomis iki 2-ros vai. po pietų. 

Phone Boulevard 4552

Klark'o, e žodžius parašė a. ;siu ir tęsis iki seimo. Čia sk\ 
a. kun. Serafinas). Monika Zi- Iriai “bytuojasi”, ypač 1 (To-gilžus } paiapijas, uoliai pu- {Taip sumaniai, jau- '1 , ““ • * ” ’ •’ ' "7 i

sidarbuoti Akademi jos naudai, L ... v. , v, . įL.ute tai net rusiškai padai-į vn ot Lake), _ (Bridgeport;
•' trim ir gražiai suloštą veika-! I- ■ , ■> i ,, .. ,nes šie nietai pareikalavo daug i, , , ... .. navo ir dzūkišką duetą su O. iir 4 (Roseland). Sunku pasa-iJ °ilu sunku kur pamatvti. I zi ,, v , , , . , . ,

nelauktu išlaidu. Kun. P Ka-!,\ ' -. ../Bagdonaite. Pažymėti na. kad , kyti. kuris gaus pirmenybę i.
tat Akademikes susilaukt* . ............ i . ,, c* • • , -ralius, Ateitininku atstovas - • ....... ,M. Zibnites debiutas graznų is-uiovana 11 Seime, lies visa la;-

' *• i <»•»•! • » įKim nirn litru nhuitmi Iii- 1

AGITATORIAI

Kun. K. Matulaitis VictorTonas
Amerikoje, pareiškė, jog A- 
merikos lietuviai katalikai y-j 

sveti - ira geresni uz 
mus milijonierius. Sveti
mi milijonieriai, o ir savi tur
tuoliai mažiau teikia paramos 
kultūrinėms įstaigoms, negu 
paplūsti darbo žmonės. Gerb. 
kun. J. Jakaitis, didelis Vie
nuolijos geradaris, papasako
jo kiek kentėjo vargo Šv. Ka
zimiero Seserys Lietuvoje, o 
ir čia Amerikoje. Ragino Rė
mėjas nepamiršti Pažaislio, 
tinkamu .laiku suruošti ir 
Lietuvos Kaziinierietėms pa
remti vakarėli. Gerb. kun. 
prof. J. Vaitkevičius įrodė, jog 
reikia mergaites auklėti, mo-1 
kinti, ruošti į gyvenimą, jog 
reikia visomis išgalėmis rem
ti šv. Kazimiero Akademiją.

Šv. K. Akademijos Rėmėją 
Centro raštininkė p. Gurins 
kaitė džiaugėsi Rėmėją darbu Į 
ir skatino visus prisidėti į , 
Rėmėjų būrius. P. Šedienė Cen j 
tro vice-pi vin iai n kė dėkojo 
sesutėms už puotą. Rėmėjams 
nž ją gerus darbus.

Gerb. kini. A. Baltutis ska
tino visas kolonijas daugiau 
domėtis Akademija, daugiau 

i ją mergaičių ir nuo-

jgriausmiiigą, ilgą plojimą, 
keltu ūpu. geriausiam nusi
teikime svečiai skirstėsi
11 :()<) vai. vakari*

biami Akademikes, Rėmėjas i r į

■jo. i koma “baisioj'
ši vakarą programo žvilgs- nok s]>ėjiima,

paslapty. Vie 
ka l to\vnoflu 
Mat. atveždaapie l . . ..... . . L . . , •linais galima skaitvti pasiseku-» kietes suku 

namon, gir-! . .. , i „r, • , , ,•'siu, tik gaila, kad publikos ne-imos r.ien. duokim

2334 S. Oakley Avė. 
Duoba 

232S AV. 23rd St.
J. l)imša

3230 So. Emerald Ave. 
M. Šlikas

10555 So. State St.

i.-eseris K azi m i e riet es.
L. K.I s.

ŠAUNUS CHORO VAKARAS

■ ■■■■■■

; Rgiimatizmassaiisgele <
_ MMlka-nkyklte savęs skaus- * 
H mala, Reumatlcmu, HaiiKcėle. |
■ Kaulų Gėlimų, arba Kėšlunglu . 
g — raamenų sukimu; nes skau

dėjimai naikina kūno ryvybę I
® tr dainai ant patalo paguldo. |
■ CAPSICO COMPOUND mo- . 
_ atls lengvai prašalina vlršml-

nėtas Ilgas; mums šiandie dau- I 
* gybė imonlų siunčia padėka- | 
a vonee pasveikę Kaina S»c per 
g palt* BSo arba dvi ui ll.tl, *

Dukart tvirtesnė 75c. I
■ Knyga: “SAIėTTNIS 8VEI- | 
g| KATOS*’ augalais gydyt les. kai
g na (• eentu. ■

; Justin Kulis !
■ Ig BSM South Halsted Street

CHICAGO. m2.

M ■ ■ ■ ■

AVest Side. — Sekmadieny, Įp^s-ikyti 
vasario 23 d.. Aušros Vartų j 
painpijos salėje Aušros Vartą ' 
parapijos choras statė scenoje 
“Linksmos dienos”, 2 veiks 
mą vaizd<*lj iš liaudies gyve
nimo su dainomis žaidimais ir 
šokiais. Vaizdelis labai gra
žus. o kuomet da pridėta daug 
dainą ir žaidimu, tai visai ge 
rai išėjo, ir publikai labai pa
tiko, nes iš keletą asmenų gir
dėjau reikalavimą, kad tos 
“linksmios dienos” būtą at
kartotos. Mat lie visi westsi- 
diečiai tiuėjo progos tą va
karą pamatyti. Jeigu būtą pa
kartota, tai, esą, visi įvestsi- 
diečiai atsilankytą.

Lošime* dalyvavo šie asme
nys: Marijonos, turtingos ūki
ninkės, rolę lošė Ona Bagdo
naitė, Teklyte ir Antanukas, 
jos vaikai, buvo Izabelė Rn- 
džiutė* ir Pranas Balčiūnas,
Jono, senelio, rolėje — Juo
zas Pi'traitis, Kteponienės, se
nelės, — Stella Bagdonaitė.
Marytė ir Jevutė, našlaitės,—
Birutė Zalntoriutė ir Elena 
Klikunaitė, Agnutės ir Mag- 

dutės, sodžiaus mergaitės, —i 
Anastazia Varaniutė ir Moni
ka Zibaitė, Petras ir Jurgis, 
sodžiaus vaikinai — Ignas 
Sakalas ir Jeronimas Ixiba- 
nnuskas, pakeleivis, kuris vė
liau pasirodo esąs našlaičių 
Marytės ir Jevutės tėvas —
Longinas Labanauskas. Lošė
jai savo roles atliko labai ge-

ijierdaugiaiisia buvo. Kuomet 
• mūsą choras surengia tokius
I

j gražus vakarus, o da gi para- 
Ipijos naudai, rodos, reikėtų, 
ikad žmonių būtą pilna svetai- 
mė. Kodėl taip nėra, negalai

<ave išdavė. 
Jiiunainečią

Visokiais Labdarybės rei 
1 kalais kreiptis i valdyba arbh 

kyliai taip-]’’ agitatorius.

Svečias.

IŠ A. R. CENTRO.

Š K. A. Rėmėju draugija, j 
ai p žinome, rengiasi 'prie <”

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greitas reg-uk-riškas laivų patarnavimas. Išplaukimai iš New 

Yorko j Southampton kas Sereda vienu iš milžinų ekspresinių laivų
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA

o paskui saužemiu i Kauna.
Pamatykite l.ondonų pake
ly. Taipgi tiesiai j Ix>ndo- 
nų kns Pėtnyčių nauji, alie
jų varomi laivai. Trečios 
klesos laivakortės J abu ga-

CUNARD LINE

lu iš New Yorko j Kauną. >203 
Ir brangiau. Atskiri kamb., er
dvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus tarnavimas. Del 
kiti, Informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arba rašykite 
tiesiai pas:
346 No. Michigan Blvd.

Cliiccgo, III.
> V-

AUKŠČIAUSIOS RŪSIES
Mūsų bankas yra 'nacionalinis bankas.
Mes esame didžiausias ir seniausias bankas ant Town of Lake. 
Mes esame nariai Federal Reserve System.
Mes esame reguliariai nariai Chieago Clearing House Association.
Tas reiškia saugumą jūsų pinigams šiame banke.
Mes tikim, kad kiekvienas žmogus yra tiek pat geras kaip ir ki
tas, nežiūrint kur jis gimęs.
Mes geidžiame patarnauti jums labiausia patenkinančiu jums būdu. 
Mes mielai kalbamės lietuviškai su tais, kurie tą kalbą vartoja. 
Mūsų bankas yra atdaras visą dieną subatomis iki 8 vai. vakare.

Tai reiškia patarnavimą jums.

Peoples Pįational Bank
and tyrusi Company

o f Chi c (Ujo

47th Street and Ashland Avenue

Victor Kuilio tonas patvirtina Victoro elektrinį 
ir mechanišką tobnlūmą. Klausydamas per Victor Ba
ilio, jus tikrai taip girdėsite, kaip perduodamą iš sto
ties. Mes tikrai galime jums tai įrodyti jusu namuose, 
be jokios jums užtai atsakomybės.

Victor modelis 52, 10 tūbą, gražus walnut ka
binetas, kaip ant paveikslo. $50 nuleidžiame už jusu 
seną Victor Radio Fonografą ar Pianą, be skirtumo 
vertės. Rykai demonstravimas jusu pačią namuose. 
Lengvus daliniai išmokėjimai.

MASKARADŲ BALIUS
--------- - Rengia ----------

Dr-jos Šv. Petronėlės Užgavėnių Vakare

Utarninke, Kovo 4- d., 1930
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 So. Halsted St.

Pradžia 7:00 vai. vakare. Bus už $500.00 dovanų.
Kiekvienas atsilankęs į šį vakarą ir bus pasirėdęs 

prašmatniai gaus dovaną. Visi pribūkite ir linksmai 
laiką praleisite prie geros muzikos. Kviečia Draugija.

DIDELIS BANKAS

ant kampo

47th St. ir Ashland Ave.

Gerai žinomas bankas tarpe lle- 
tuvly visoj Amerikoj savo stipru
mu ir geru patarnavimu.

IŠGIRSK LIETUVIŲ DAINAS PER RADIO 
Kas nedėldieni nuo 1 iki 2 po pietų iš stoties WCFL 

970 Kilocykles ir
Ketvergais nuo 7 iki 8 vakaro iš stoties WHFC 

1420 Kilocykles

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 SO. HALSTED STREET

Telefonas Boulevard 4705
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Šfitmlieni,. t*oro 1 it., 165A O R R O O A B

į C H 1 C A G O J E
VISI PAREMKITE BAZA 

RALĮ.

Town of Lake. — Labdarių 

Sų-gos 1 kuopa parap. salėj 

rengia bazarėlį, kovo 1, 2 ir 

3 dd. Vakarai, “bunco par

ties” rengiami dr-jų, organi

zacijų kuopų yra geram tiks

lui, tat reikia juos paremti. 

Kas paremia, padaro gerų 

darbų. Laialaringoji Sų:ga y- 

pač reikia remti, nes ji šel-

Kaip sužinojau, tai 160 kp. 

yra veiklių narių. Kp. pavyz

dingai tvarkoma. Tik, dėja, 

nėra perdaug skaitlinga. To

kioje didelėje lietuvių koloni

joj veikėjai turėtų kuopų is- 

augint ligi 5(X> narių. O tas 

būt lengva, visiems nuošir

džiai dirbant, atsiekti.

Brightonparkietis J.

WEST SIDE ŽINIOS.

c) Akademijos Rėmėjų — tuo-l Artymo meilė nuo savęs pra- xidway ma
jau po Mišparų; d) Labdarių i sideda. Šių vukurienę parapi-

DR. R. C. CUPLER Telefoną* Boulevard 113*

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; » Iki 11, 1 Iki I

dien*. ir 9:99 Iki 8:89 vakare

4608 S. ASHLAND AVE
Netoli 4<th Street Chlcagto. UL

jonys privalo remti ir skai- Į 

tyti savu reikalu, .lei katali

kiškų įstaigų rėmimo, palai-'

kymo .darbas yra brangus ir

® Valandos: I Iki 4 p. p. PanedėllaU
šventas, tai rėmimas ir palai-1 ir Ketvertai* vakar*

7 kp. — 4 vai. pietų ir e) 

vakare parapijos svetainėje 

7:30 Vai. bus tikrai lietuviš

kas šeimyninis vakaras, kurio 

pajamos skiriamos altoriams 

naujų pagražinimo šviesų įves 

ti. Rengėjos visus kviečia ap

silankyti ir praneša, kad va

karo progrumas bus taip su

taisytas, jog ir vėliaus, 8, 9 ir 

10 vai. pribuvusieji turės gali

mybės šio parengimo matyti 

nors skirtinus, bet pilnus 

punktus.

Rap.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 14-tas Street 

Talei. Canal 1713-0141

X Aušros Vartų bažnyčio- 

kurie randasi ar skaudžioje je gavėniai prasidėjus, tuojau 

gyvenimo padėtyje, ar senat- P° peleniai, bus duodamos

vėj, ar nesveikatoj ar apleisti Chicagos Vyčių Apskričio vai i -----------------------—

našlaičiai. Turinčius pasigai- kinams konferencijos, būtent Bridgeport. — Sį sekmadie- 

Įėjimą varguoliams pats Bie-(^ovo 6, 7 ir 8 dd. vakarais 8

pia varguolius, ypač tuos1

PARAPIJOS VAKARIENĖ

Ofiso Tel. Vietonr 3487

Of. Ir Res. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antra* ofisą* ir Resldenclj*
6504 S. ARTESIAN AVE

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytai*: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-4 po 
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarime.

kymas tos didžiosios įstaigos ........................

— bažnyčios yra brangesnis ofiso Tei. virginia ooig 
ir šventesnis, nes, jei neturė- Rezidencijos: Va* Buren bs»» 

tume bažnyčių — neturėtume

tikėjimo, taila katalikiškos į- 

staigos būtų visiškai nereika

lingos.

Užtat į parap. vakarienę vi

si iki vienam turim dalyvau

ti. Vienybėje visa galima. Ui

rengėjai sako, kad turėsime

. .. . Ofise Tel. Canal 2118
UOnderfull tune . f Namų Tel. Lafayette 0098

______w DR. A. L YUŠKA
Pereitų sekmadienį, vasario ofisas

23 d. J. F. Budriko radio 1900 S. HALSTED STREET 

krautuvė vėl davė gražų ra-j

dio programų, kurį išpildė Bu-| 

driko orkestrą, p-lė Garuc- 

kaitė', soprano,

basso. Taipgi p. Saulis, kaip ——

paprastai, gerai sugrojo var-

gonais keletu liaudies dainelių.

Pono Budriko rengiami radio 

. 1
koncertai visados būna į vai- j 

rūs ir geri. Ateinančiam sek

madieny iš tos pačios radio 

stoties WCFL nuo 1 iki 2 vai. 

po pietų bus gražus progra

mas. Kalbės Lietuvos Konsu

las p. Kalvaitis.

Žemaitis.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd 
Vai.: nuo 8:30 Iki 9:30 vak.

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So Westan Avenue 

Tel Prospect 1*39 
-tesideoclja 3369 So Leavitt Bt

Tel Canal 3339
v«landos 2-4 po pietų Ir 7-9 v. • 

N»del!oi pagal susitarimą

Tel. Canal 4764 Republlc 8444

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS 

Gydo staigias ir chroniškas ligas
vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis ir seredomls tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija

Ir X-RAY
2130 WEST 22nd STREET

CHICAGO

Ofiso Tel. Kedzie 0482
Rezidencios Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojai ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3600 W. Roosevelt Road 
Kampas Central Park Avė.

VALANDOS: 2-4 po piet. 7-9 vak. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10-12.

nj, kovo 2 d. įvyksta Šv. Jur

gio parap. metinė vakarienė, 

parap. svet. Yra žinių, kad 

vakarienę rengia net trys c r 

keturios draugijos, iš ko spė

jama, kad vakarienė bus gera, 

nes rengėjos ir dr-jų dvasios 

ušelpti! Konferencijas duos žymiau-j vadas kun. Juozas Šiaulinskas 

'si Amerikoje jaunimo mylėto- deda daug pastangų ir užtik-

valandų. Konfereneijų tikslas: 

Vyčių globėjų šv. Kazimierų

vas aukština ir laimina.

Kas ateis į šį buzarėJį ir pri

laidės, nenuskriausdamas

ves, daug padarys gero varg-,

pieniams ir sau pelnys geru oba‘8i “Yisk» »«»»«*»« Kris 

‘ tuie”
darbų. Centų prie cento sūdė-1 J

sa pagerbti ir jo užtarymo pra

šant savo veikimu vykdinti

NAMAI

4193 ARCHER AVE.
Valandos: prieš pietus pagal sutarti 

ir p. Stogis, Namuose 2-4 po piet. ofise 6-8 v. v.

jus labdariai galės

žmonių

ir

vargšus, laukiančius 

pasigailėjimo.

Kas kitų pasigaili, tai 

pats randa pasigailėjimų.

Labdarių 1 kuopa visus pra

šo prisidėti prie šio bazarėlio. 

Kas turite koki atliekamų dar 

Lcišmetamų daiktų, atneškite 

šeštadienio vakare į par. salę. 

Visi ntsilankę, kad ir už ke

lius centelius, galėsite laimėti 

ir gerų. padaryti.

Vas. 25 d. p. M. Kazėnenė, 

A. Kinčinienė ir J. Čepulienė 

visų dienų, net novalgiusios 

dirbo, sutvarkė bazarėliui 

daiktus. Iš didesnių daiktų ma 

' ?Jtyticpvargonai, sim

jai dvasios vadai: kun. J. Ja

nkaitis, kun. Pr. Vaitukaitis ir 

kun. J. Mačiulionis. Tad, we- 

sidiečiai bernaičiai, neatsiliki

te nuo kitų Chicagos Apskri

čio jaunųjų, kad šie pastarie

ji iš tolo pas mus atkeliauda

mi savo skaitlingumu neperei

tų jūsų čia vietoje gyvenan

čiųjų.

X Šiais metais Aušros Var

tų bažnyčioje pirmoji šv. Ko

munija bus antrų sekmadienį 

po Veykų ir Šv. Sutvirtinimo 

(Dilinavones) Sakramento su 

teikimas tuojau po vasaros 

togų. Kas ; nori prie šių 

itų 'pričmnfto pasi-

rina visiems pasitenkinimų.

Vakarienei programų ruo

šia varg. komp. A. S. Pocius 

ir vietinės seserys — moky

tojos. Todėl abejonės apie jo 

įvairumų negali būti.

ADVOKATAI

Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Phone Armitage 2822

DR. W. Fi KALISZ
1145 UILWAUKEE AVENUE 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 Iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

Tel. Lafayette 6793

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

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

OPTEMITRISTAI

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 3-4 

Vakarais
3241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Victory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėlio Ir 

Pėtnyčios *•**
na, rašomoji mašinėlė, didelis, ruošti,’ turi dabar parapijoj

X Ketvirtadienio ryte po 

sunkios ligos mirė Petras Bu- 

belis, sulaukęs 42 metų am

žiaus. Veionis sirgo 3 savai

tes. Dirbo strytkarių kompa

nijai. Laidotuvėse patarnauja 

graborius Skudeę •

Tel. Vlctory 6279

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTA8

Ofiso Ir Re*. Tel. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
84«4 80. HALSTED BTREET 

Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po 
pietų Ir t iki 8 vai. vakare 

Rea 3201 S. WALLACE STREET

DR. S. BIEZIS

TeL Hemlock kili

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 4222

I
Rezidencija: 6440 So. Maplewood 

Avenue Tel. Republlc 7848 
Valandos 1 — 8&7 — 8 v. v.

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

ranknešis, didelis pastatomus 

~ laikrodis, viktrola ir t. t., ma

žesnių naudingų daiktų dau

gybė. Viskų galima bus laimė

ti urba pigiai nusipirkti.

Na, vistiek, tikimės, kad ir

raštinėje užsiregistruoti. Pa

siruošimo painokos šeštadie

niais jau seniai prasidėjo, kas

JOHN B. BORDEN
. •*• * • i *

(John Bagdziunas Borden)
ADVOKATAS

jų nelankys, negaus leidinio 105 w Adams St. Rm. 2117 
laiškelio.

X Ryt Aušros Vartų pa ru
Telephone Randolph 6727

i 2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

kimai: a) Kolegijos Rėmėjų Name: 8 ,ki 9 nde Tei. Repub. 9«oo 

tuojau po sumos; b) šv. Ka

tulusia turi gailestingų širdį, jpįjOH mokykloje bus sus'irin- 

ateisi j bazarėlį ankščiau sa

kytais vakarais i parapijos sa

lę.
Alkus.

' DR. W. YOVAISH
PHYSICIAN And SURGEON 

’Valandos: 11-12 ir 2-4; vakare 7-8. 
Šventadieniais ir nedėlioj pagal 

sutarti
Office R. 1009 Talcott Bldg.
' Office Phone Forest 8976

Res. So. Main R. R. 7
Res. Phone Forest 8949 

ROCKFORD, ILL.

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 S. Halsted St.
Vai.: 10 vai. ryto—8 v. v. 

Nedėlioj 10-12

DR. VAITUSH, 0. P. D.

IŠ KATALIKIŠKŲ DRAUGI
JŲ VEIKIMO B BRIGH

TON PARKE.

Šioje didžiulėj lietuvių kolo

nijoj nei vienas sekmadienis 

nepraeina, kad neįvyktų ar 

šiokios, ar tokios rūšies pare

ngimas, su visokiais pamargį- 

nimais. Tik, kaip tūli brigh- 

tonparkiečiai sako, visa bėda 

yra tame, kad neturi tinkamos

svetainės.

Dabartinė parapijos svetai

nė toli gražu neatsako vietos 

lietuvių veikimui; ji yra per 

maža ir visais žvilgsniais ne

tinkama veikalams lošti. Bet 

kad geresnės neturima, pasi

tenkinama ir ta pačią.

Kaip girdėjau, paskutinį sek 

madienį prieš užgavėnes, 2 d. 

a kovo rengia gražų pasilinks

minimo vakarų L. R. K. S. A. 
160 kp. Programas bus įvai

rius, su visokiais pamargini-

DR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

3433 West <9 Street 
▼ai.: 9—13 ryte, 1—-4 p. p. *—*

v, v. Nedėlioj susitarus.

DENTIST AI
Office Boulevard 7043

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4446 So. Ashland Avenaa 
Ant Zaleskio Aptiekos

zimiero vyrų ir moterų drau

gijos — po pietų 1 valandų:

$235 VERTĖ Už $82.00

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street

... . , , ., *, _ I Telefonai Canal 2552
Viskas, ką turite tik uzmo- j

kėt yra likusis balansas ant; Valandos 9 ryto, iki 8:00 var
Įkarę. Seredeoais ir Pėtnyčio- 
mia nuo 9 Bri 6.

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS
4740 Dorchester Avenue

Tel. Drexcl 6323 
Vai.: 8 iki 10 ryto 

6-8 vai. vakare
$235.00. Radios.

Tiktai $82.(X) su 8 tūbomis. 

Dynnmic Speakeriu, gražus 

kabinetas. Dykai guaraneija, 

dykai lampa ar radio benclius. 

Lengvus išmokėjimai, po $3.00

JOSEPH J. GRISH
{Juozas J. G rišiąs) 

ADVOKATAS 
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)

Telef. Boulevard 2800
RESIDENCIJA: 

4615 So. Rockvrell Street 
Telef. Republlc 9723

OFISAI:
1446 S. 49 CL 2924 Washiiigton
13-11, 2-4, 7-3 12-2. 4-6. Blvd.
Tol. Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-3441

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas tr Chirurgas

REZIDENCIJA
4739 W. 19 PI. Nedėliomis
Tol. Cicero 2883 Susitarus

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą kuris 
esti priežastim galvo* skaudėjimo, 
svaigimo,' akių aptemimo, nervuotn 
mo, skaudamą akių karštį. Atital 
sau kreivas akis, nuimu cataractua. 
Atitaisau trumpą regysto Ir tolimą 
regyste

Prirengiu teisingai akinius visuos* 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky 
kios vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
13 po plotų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVE.

Tel. Boulevard 7589

Tai. Canal 4323

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS 

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampas Leavitt St)

Valandos* Nuo 9 Iki 13 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakaro

Seredoj pagal sutartį

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

• North Side 
1579 Milwaukee Avenue
Utarninke, Ketverge, Subatoj 
Nuo 10 ryto Iki 8:30 vakare

Ciceroj 4847 W. 14th Street
Panedėly, Seredoj, PėtnyčioJ 
Nuo 10 ryto Iki 8 vakare

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

, DR. P. Z. ZALATORIS
’ 11 f H ’

Gydytojas ir Chirurgas

1831 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 8600 So. Artesian Ava 

Valandos 11 ryto iki 8 po pietų 
6 Iki 8:30 vakare

' DR, CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECUALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—1 po 

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

Telef, Midway 2880

Tel. Boulevard 1491

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgas Ir Akušerio

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo S — 4 g P.

7—9 vakare

OR. HERZMAN
Ii RUSIJOI

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

62 East 107th Street
Kampas Michigan Avė. 

Tel. Pullman 6950 Ir 4177

Miesto Ofise Pagal Sutartį:
127 N. Dearborn Street

Rooms 938 Ir 936 
Tel. Franklin 4177

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 So. Michigan Avenue

Tel. Kenwood 6107

Vai.: nno 9 iki 11 vaL ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
Šventadienio ir ketvirtadienio

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tel. Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY 
4193 Archer Avenue

Rez. Tel. Lafayette 4365

Boulevard 7189

Gerai lietuviams Mnomas *9* 39 
metus kaipo patyrąe gydytojas, ehl 
rurgas Ir akušeris.

Gydo stalgias Ir ehronllkas H- 
gasvyrų, moterų Ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros prietaisu*.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1026 WEST 18 STREET

v. • _x- i. •-I savaitė. Dabar tiktai yra
mals. Vietos geriausi artistai * J

loš vieną grasiausių ir juo

kingiausių veikalų. Taip pat 

bua ir kitokių margumynų, 

dainų, solo ir ko kito, kad 

atsilankius publika 'bus pilnai 

patenkinta. Tik tie gailėsis,

Aurie iš apsileidimo į vakarų 

neateis.

jums proga įsigyti tokių gerą 

radio, vertės $235.00 už $82.00 

su viskuo.

JOS. F. BUDRIK, INC.I

3417-21 S. HALSTED ST. 

Telefonas Boulevard 4705

telephone Central 693*

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLlNOIi

Nuo 9:39 Iki S vai. vak. 
Office; 1909 Bū. Union Ava.

Tel. Roosovslt 8719 
▼aL nuo 9 Iki 9 vaL vak.

PRANEŠIMAS

DR. M. I. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — "lršuj Belsklo-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. 
Valandos: nuo S iki 4 po piet Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4401 Bo. Ashland Avė. Valandos: nuo 
4 iki t vakare. Tel. Boulevard 7339 
Rez. 8441 8. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1980. Nedėtomis tik pagal su
tartį.

Ekspertas tyrimo akių Ir pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kngnp. 18 St. 3 aukštas 

Pastebėklt mano Iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto Iki 8:30 va
karo. Seredomls nuo 9:30 Iki lt V. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
vs’andų. Room 3
T'hpne Canal 0533

Rau. Hemlock 7991 »ALANDO8: Nuo 19 — 13 pint* »

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 Bo. Ashland Avenue 
▼al.i Nuo * ryto Iki I vakaro

nuo 9 Iki 7:89 vai. vakara.
Tai. ofiso Canal 8119 Rea fla Rkor* 
3398, arba Randolph 1899.

Tel. Armitage 1740

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)

Dentistas
1608 Mihvaukee Avė.

Kampas North Ava 
Northwest Tower Bldg. Room 809 
Vai.: 9—13 ryto: 1—8:80 vai. vak.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgą* 

4631 SO. ASHLAND AVE. 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 1899

VALANDOS:
Nuo 19 iki 19 dieną.
Nuo 9 Iki 8 po pietų.
Nuo 7 iki 9 vakara
Nedėk nuo 19 Iki II dien#. pp
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Lietuvis Graborlua 
Patarnauja laidotu

vėse kuopigiausia. Rei 
kale meldžiu atsišauk
ti, o mano darbu busi
te užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 
Arba 2516

2814 W. 23rd Place 
Chieago, Iii.

Simpatiškas — 

Mandagus —

Geresnis ir Piges 

uis až kitų patar 

'tarimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABV VEORJA*

Didysis Ofisus.
4)05-07 So. Hermitage Avr

rel Yards 1741 u 1742

SKTKIUS
• 44'< So t airfielo v

SKY n :us
tlll SO I!) Ct , Cl.'er,

Tei CkeiO f 7 94 
.-KYIUUS

<201 Auburn Avenue 
l'e. Boulyvarl 8201

J. F. RAMIUS

W" ""w

Šeštadienis, Kovo t d., 1930

VISŲ DRAUGIJŲ VAKA
RAS.

North Side. — Visų draugi*

1 jų jKisilinksniinimo vakaras 

parapijos naudai Įvyks 2 <1. 

kovo, parapijos svetainėj, 1641 

\Valmnsia ave., 7 vai. vakare.

Vakaras bus vienas, kokioj 

nesame da turėję. Mus kolo

nijoj randasi 1!) draugijų, ku

rios dirba nenuilstančiai, ne 

vien savo, bet ir parapijos 

naudai. Vienybėj jau tupėjo

me vienų tokį vaakrų, kuris 

davė gražia us pelno.

Taigi, kas gyvas, j šį bai iii!
1 Pasišoksiu! prie geros muzikos 
hr linksmai praleisim laikų. 

(Nepamirškime, kad vakaras 

I bus paskutinis ,prieš užgavė- 

I nes.

Taigi teliepusi lieka naudu 
I . .
nei v j-mns.

Pelnas skiriamas nupirki-

LIET. (iRAHOlUim 
OKUIAIUC Jfc

L.a lilotiivese pa 
l.rnuujn geriausia
,< it'gian negu kiti 
lodei, kad peikiau 
riau prie arabu lė- 
1lrb'»stės

OF’SAS

•«8 West 18 St. 
Tel. Canal 8174 BEI RIUS: 8288
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4088

Phont Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimai 
dauomet aąilnlnfaa lr 
labrangua. nea netari 
ne Išlaidų užlaikymu* 
įkyrių.

Nauja, graži k».

(jtyčia dykai

3307 Auburn Avenue

Telefonas Vards 113 8

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 

Chieago, III.

S. M. SKUDAS
MfeTUVIS GRABORIl S

Didelė graži koplyčia dyko)
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

J. Lulevičius
GRARORICS IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto lr miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
3103 Š. Halsted 
St. Chieago. III.

Tel Vlctory 1118

I. J. Z O L P
ORABORIU’’ IR LAIDOTUVIŲ 

VEDtJA.’

1650 Weat 46th Street’ • • I
Kampas 481n Ir Paulina Sta

Tel. Blvd 55 0 3

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs. patarnausiu siinpatlB- 
kal, mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplyšia dėl šermenų 
tykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

T. B. Hadley Llc. 
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal 31 GI

gų klausyti Mišios ir priimti 

ftv. Komunijų toje dienoje, tat

______________ ftv. Mišios bus atnašaujamos

i nedėlioję, kovo 2 d., 3 vai. i:.*. visus rėmėjus sekmadieny- 

1 po pietų, Nekalto Prasidėjimo je, 8:30 vai. ryto. Taigi, visi- 

ftv. Panelės parapijos mokyk- (os) pasinnudokite proga, 

los kambary. Visos draugijos j Valdyba,
ir kuopos malonėsite prisiųsti

atstovus.

Valdyba. '

kambary, 3 valandų po pietų. 

Kviečiame visus atsilankyti— 

kurie pirmiau priklausė ir 

dabar priklausančius. Ir nau

jų narių atsiveskite.

Valdyba.

Marąuette Park.______ Užga-
West Side. — Labdaiybės venių dienos vakare, kovo 4

7 kuopos susirinkimas įvyks <i., ftv. Barboros dr-ja rengia

______ sekmadieny, kovo 2 d., 4 vai. šaunų balių parapijos salėj.

Brighton Park. — Susirin- po pietų, Aušros Vartų para- Balius, prasidės 7 va,, vak. f

k imas S. L. R. K. A. 160 kuo- pijos svetainėje. Susirinkimas Viskas baliuje bus gera, bet

svarstoma —--------- ~~——  -------------~■pos įvyks sekmadieny, kovo bus svarbus: bus 

2 d., 1930 m., tuojau ]m> su- apie rengiamų “buneo par

mos, parap. mokyklos kamba- ty”. Visi noriai malonėkit at- 

rv. Nariai ir narės malonėkit si lankyt i ir naujų narių atsi- ATVAŽIAVO IŠ LIETUVOS 
skaitlingai atsilankyti ir už- vesti.

simokėti užvilktas duokles. Rašt.

Bus da renkami darbininkai

BRIDGEPORTAS

Skanus kumpiai, palengvi- 

cai, dešros, skilandžiai, laši-

svarbiausia, 

labai gera.

m..........
tai muzika bus

Valdyba.

Vytauto Teat. klubas laikys 

“special” susirinkimų kovo l 

d., N. P. P. ft. parap. mokyk

los kambaryje, 7:3<) vai. vak. 

Nariai nesi vėl nokite. Daug 

dalykų yra svarstymui.

Valdyba.

parap. mokyklos kambaryje '! 

vai. po pietų. Visos draugijos, 

ir norinčios įsirašyti, atsiųs

kite .delegatus.

Brighton Park. — Federa
cijos 19 skyrius laikys mėno- 

Įsinį susirinkimų kovo 2 d.,,vo d.

BRIDGEPORTAS. — Šv. 

Pranciškaus Rėmėjų skyrius 

turės susiiinkimų Sekmadie

ny, Kovo 2 d., 2 vai. po pie

tų, ftv. Jurgio parap. salėj. 

Visi prašomi susirinkti, nes 

reikės rinkti darbininkus dėl 

Buneo Party, kuri įvyks Ko-

GERA PROGA.
Parsiduoda Roadliouse su

........ v. . Bridgeport. — Simano Dau- >r strimelės. Taipgi svie- visais fikščieriais ir namu, al

dien 7 vai vakare kanto draugija laikys mėnesi- Zl()s ll' skanios Birutes saldai- ti kryžkelių, su visais septy-

nį susirinkimų sekmadieny, žemuogių, aviečių, slyvų nių kambarių rakandais, Ja

kovo 2 d. 12 vai. dienų, Chi- vyšnių, ir kitokių vaisių ska- bai pigiai. Priežastis liga. 13- 

Auditorijo.ė niausiai sutaisytų. Be to ga- važiuoju į šiltus kraštus. At- 

lite gauti Lietuvos baravykų, sišaukite greitai.

malonėkite’ Palangos Trejų Dėvi nerių, Gin

J. M., rašt.

North Side. — Lietuvių A- cagos Lietuvių 

merikos Politikos klubo mene- svetainėj, 

sinis susirinkimas įvyks pir- Nariai Imtinai

k kovo, parapijos dalyvauti, nes turim naujų ir iaro karolių, lininių abnisų,

, Prašomi kiu svarbių reikalų svarstymui, staltiesių ir kitokių Lietuvos

mui naujų rakandų, kokie mu- jJ() nnriai-(iės) skaitlingai su- Taipgi nepumirškite apsiūto- išdirbinių.

nmuieny, .5 < 
salėje, S vai. vuk

ms reikalingi.
Šiam vakari' bm

1 lOth St. & Harlem Ave.
FOREST CAFFE,

110 South 7300 West

dalinama

parapijos a [įžvalgos knyga, 
kuri yra labai daili. Kas pri
sidėjo slatnbesnom aukom, las 
mygu gaus veltui. Tai bus 
re ra atmintis.

Tat, visi valio! į vakarą.

Rengėjas.

PRANEŠIMAI.
Liet. Rymo Kat. Federaci

jos Chicagos Apskrities įvyks 
mėnesinis susirinkimas kovo 
(March) 6 d'., 8 vai. vakare, 
Aušros Vartų parapijos mo
kykloje. Draugijų atstovai ir 
komisijos kviečiamos laiku 
susirinkti. Susirinkimas bus 
svarbus.

Valdyba.

sirinkti, nes yra daug svar- kėti savo* mokesčius, 

bių dalykų svarstymui. P. K., nut. rašt.
Valdyba.

j Malonus skaitytojau pirk 

ir vartok Lietuvos produktus, 

nes tuomi suteikei didelė pa-

Town of Lake. — Labdariu- ramų Lietuvai. Krautuvė at- Ramova
351^ So. Halsted Str.Marąuette Park. — šv. Ka- gos Sųjungos 1 kuopa laikys dara iki 9 vai. vakaro. Nedėl- Į 

z.iiiiiero Akademijos Rėmėju 8 mėnesinį susirinkimų 2 d. ko- ioms iki 4 vai. po pietų. Vi-į

vo, ftv. Kryžiaus mokyklos sus kviečiu atsilankyti. Gražiausias Teatras Chicagojskyrius eis m corpore 
prie ftv. Komunijos, sekma

dienyje, kovo 2 d., 8:30 vak

! rvto.

Kadangi ftv. Kazimieras pri 

puola antradienyje, ir vi-

NASH 27
Advance 6, dviejų durų, 5 

pasažierių, sedan. Nauji tairai, 

mažai vartotas. Neturiu dar

niems remit-.ia.ns nebūtų palo- už $)50

A. t A.

JUOZAPAS
BUNEWYCZ

Brighton Park. — A. L. R.

K. Federacijos 19 skyriaus 

mėnesinis susirinkimas įvyks

A, P E T K U S
GRABORIUS

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

Tel. Vlctory 4088-89
Res. 4424 S. ROCKAVELL ST. 

Tel. Virginia' 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas
4603 S. Marslifield Avenue 

Tel. Boulevard 92^7

mirė Vasario 27, 1930 m. 6:25 
vai. ryl. 39 metų amžiaus. Ki
lo iš Vilniaus Red., Alytaus Ap
skričio, Nemajūnų Parap. Ge
ležinių Kaimo. Amerikoje išgy
veno 20 metus.

Paliko diiic'iame nuliu,lin,e
3 brolius, Feliksą, Vincą ir Jvr- 
gj ir gltn'ms.'O broij Aleksan
drą Brazilijoi, o Lietuvoj moti
ną J ievą. tėvą Joną ir broij 
Joną. '

Kūnas pašarvotas 7 >01 So.
4 8 Ct. Cicero. Laidotuv.'s Jvyks 
panodėly. kova 3. Iš iian.ų S 
vai. bus atlydėtas j Sv. .Vita 
no par. bažnyčią, kurioj ;wks 
gedulingos pamaldos už ve'i-o- 
nio sielą. Po pamaldų bus. nu- 
lydėtrf į šv. Kazimiero kapines.

Nuofiirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir i«*įsi:i- 
inus dalyvauti &‘ose latdot'jv< se.

Nultudt:
Brobal Ir OSmini-s.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Yards 1741.

Del geriausios rųftles 
ir patarnavimo, Saukit

GREEN VALLEY 
Products 

Olaella Šviežių klauOl 
alų, sviesto lr sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
TeL Boulevard. 188»

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

luksinių ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių, 
rekordų lr t. t. 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chieago.
Telefonas HEMLOCK 8388

STEPONAS
LUKOŠIUS

mirė vasario 27, 1930 m. 8:30 
vai. vak. 9 (metų amžiaus. A. 
a. Steponas gimė lapkričio 1, 
1920, Chieago. III.

Pa'.tkų dideliame nulludlme 
motinų Zofiją, po tėvais Ber
notaitė, tėvą Justiną, 2 sese
ris Stanislavą ir Eleonorą ir 
broij Petrą. Ir giminės.

Kūnas pašarvotas 6944 Ar
cher Ave. laidotuvės įvykR u- 
tnrninke ko. o 4. IS namų 8 
vai. bus atlydėtas | ftv. Kry
žiaus par. bažnyčia, kurioj, J- 
vyks gedulingos pamnldcs nž 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas i šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kvleelanm visus 
gimines, draugas tr pažjstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Tėvai, Seserys, Brolis Ir Giminės
lavMotuvėtns patarnauja grab. 
Eudeikls, Yards 1741.

A.
t

PETRAS
NAUGŽEMIS

Mirė Vasario 27 d.. 1930 m., 
2:15 vai. po pletji, 37 metų am
žiaus. Kilo IS Tauragės apskri
čio, Kvedainos parap , Girinin
kų katino. Amerikoje iSgyteno 
28 metus.

Paliko dideliame nulludlme 
moliną Petronėlę, 2 seserį Oną 
Norkienę (muvorio moteris) ir 
Marijoną Laurinavičienę, 2 bro
liu Kazimierą ir Antaną. 2 ftvo- 
gerlu Povilą )r Augustąl>aurl- 
navičlų.

Kūnas pa%i.rvotas 1706 W. 
47 St. Laidotuvės (vyks pane- 
dėlyj, kovo 3 d . iŠ ni8mų 8 vai. 
bus atlydėtas J Sv. Kryžiaus pa
rap. bažnyčią, kurioj Jvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sleia. Po pamaldų bus nulydė
tos J Sv. Kazimiero kopines.

NuoSirdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti Šiose lal- 
<’ol jvėso.

Nuliūdo: Motina, Seserys, B’*o 
liai, Svogerlal Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius Zolp, Blvd. 5203.

6750 So. Campbell Ave.

PARSIDUODA pigiai na

mas ir lotas, važiuojam Euro

pon. Kreiptis po 6 vai. vak.

V. M. STULPINAS 
3255 S. Halsted St. Chieago
Visas viršminėtas prekes ga

lite gauti sekančiose vietose. 

J. Matkus,\680L So. Artesian 

Ave., ir S. Kiela, 4839 W. 14 

St, Cicero, 1,1.

Kovo 1
‘NAVY BLUES”

Dalyvauja William linines

Ned. ir Pan. Kovo 2, 3 
'LONE STA R RANGĖS "

Dalyvauja George O’Brien,

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus

GRYNAI MODERNIŠKI 
RAKANDAI.

Už $475 gausi gražaus ra-

Klausk savininko. Agentų ne- kandus 4 kdttlb., tik 60 dienu 

reikia. ‘ Į vartotus. 3 šmotų šilko rayon

3110-12 W. 41 Street

Sue Carol ir kiti garsus artis- statau įvairiausius namus prieiname 
tai. Iš audringo 

Texas valstijoj.

gyvenimo

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai< 

nos, muzika, pasaulio žinios.

kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVE.
Telefonas Hemlock 5528

parloriaus setas, du 9x12 AVil-- Durys atsidaro 1:30 vai. po p. 

ton kaurai, 8 šmotų riešuto

Phone Virginia 2064 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins 

4656 So. Rockwell StreetVARGONININKAS.
Gerai suprantantis savo a- 

pos, veidrodis, 5 šmotų dinette l matų ir geras cliorvedis, pa

sėtas, įvairiems reikalams sta-! ieško vietos. Kuriems V gerb.

PARSIDUODA bučernę ir medžio valgomosios setas, 4 

grocernę arti lietuvių bažny- šmotų miegamosios setas, lem 

čios. Biznis gerai išdirbtas per

Parsiduoda dėlilgus metus 

ligos. f

12300 Emerald Avenue
Tel. Pullman 3990

MORTGEČIAI-PASKOLOS
las, peiliai, šakelės, paveiks

lai. Viskas už $475. Pristatysi

me, paduodam ir skyrium.

" "------------ ----------------------------------- ----------------= ! 8228 Maryland ave. 1 apt., 1

PARSIDUODA 3 lotai dėl blokas į- rytus nuo Gottage 

vasarnamių prie Froht of La- Grove ave., Chieago, UI., Tel. 

ke Delavan, Wis. Galima pas- Stewart 1875.

tatyti 2 vasarnamiu arba 3---------------------------------------------------------------------- --------

namus. Parduodu visai pigiai! PARDUODU ARBA
visus už $1,600. jei sykiu; jei 

išmokėjimui, tai $2,000. Mai-

MAINAU
Kotelį ir penkius katidžius

nvčiau ant gero automobiliaus ant didelio ploto žemės prie 

su priedu. Man labai reikia Lake Michigan, didelė minkš- 

pinigų, tai leidžiu pigiai. Tuoj tų gėrimu dirbtuvė ir visokių

atsišaukit.

JUOZAS JUSEVIČIA 
1418 Rose Avenue

Rockford, III.

farmų ant mainymo.

JOHN YOWAISH 
1134 Quarry Ave.

Grand Rapids, Mich.

HARDVVARE & PAINTS

Tx>omis maliava balta ir
? •

visokių Hpatvų. Galima var
toti IS lauko arba viduje. 
Tik .'.t......... *1.48 <»L

Champion varnlsh: varnl- 
shts dol visottių vartojimų.
Tik ...................... *1.W gal.

Boys Bali Boaring Skeltai geros 1S- 
dlrbystės, Ilgam dėvėjimui. 11.75 ver- 
čloa special ........................................... 81.29

Utalkom Union Hardtva.ro*- skeltus, 
žema kaina.

Step—Ladders 6 pėdų, ge
rai padarytas bargenas *1.29

j

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street Tel. Lafayette 4689

klebonų reikalingas kreipki

tės.

159 New York Avenue 
Newark, N. J.

A. BITINO
FAMIHtųi DIRBTUVĖ

3958 West 111 Street
Chieago, III.

Tel. Bevelry 0005

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama i vieną dieną. 
Paikame real estate kontraktus. 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas 1500,00099 
*804 SO. KEDZIE AVENUB 

Tsl. Lafayetts <788-8718

Vienatinis lis- 
’uvis, kuris iš
dirba europift- 
ko ir ameriko
niško akmens 
paminklus.

Pasirinkimas 
didžiausias, 
kainos žemiau 
sios.

PUmas prie
šais ftv. Kazi
miero kapinių 
vartus.

SKOLINAM
PINIGUS

$100 iki $30,000 

ant 1, 2 ir 3 morgičių

J. NAMON & CO.
2418 W. Marąuette Road

Arti Western Ave. 
Telefonas Grovehill 1038

Phone Lafayette 2519 
! - STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 

konkryto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 

namus, parūpinant planus, l-mus ir 2-rus mortgičus. Per 

paskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 
liudija musų teisngumų. Senus namus taisome ant leng

vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 

mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojam fla- 

tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa

nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisų: 

2621 W. 71«t St., Hemlock 0367 Res. Grovehill 1680


