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700 Žmonių Žuvę Potviniuose
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ISPANIJOS KARALIUS PAGALIAU 
ATSIDAVĘS ŠALIES VALDYMUI

KATALIKAI PRIEŠ 
DIVORSUS

OTTAAVA, Ont., kovo 8. —• 

Kanados parlamentas turi su

manymų legalizuoti divorsus 

Ontario provincijoje įkūrus 

tam tikslui atatinkamus teis-: 

mus. Kitose provincijose tos 

rūšies teismai jau seniau j-

kurti.

Ligšiol divorsai nelegalizuo

ti Ontario ir Quebec provin

cijose. Pastaroji provincija y- 

ra katalikiška, ir nuo divorsų 

liuosa. Bet štai Ontario pro

vincijų apgyvena didžiumoje 

protestantai ir joje tvarka 

priguli nuo dominijos parla

mento.

Katalikų dvasiškija ir šiaip 

įžymieji katalikai smarkiai ko; 

voja divorsų teismų įvedimų, j 

Kadangi įvedus teismus, kieki 

žinoma, atsirastų daug irįdi- 

vorsininku.

KARALIUS ĖMĘS EIT, 
PAREIGAS

MADRIDAS, kovo 8. — I- 

spanijos karalius šiandie jau 

daugiau susirūpino savo val

stybės padėtimi. Nes nuo tos 

padėties priguli ir jo paties 

likimas.
t

Kol diktatorius šalį valdė, 

karalius buvo užimtas Įvai

riais pašaliniais reikalais, da

žniausia pramogomis. Dikta

tūrai griuvus, sostui kilo pa

vojus. Tad karalius išsprendė 

daugiau laiko pašvęsti šalies 

valdymui. Šiandie jis kol-kas 

tikrai eina karališkas parei

gas . Patsai yra valdžios prie

sake.

LAIVYNŲ SUTARTIS 
BALANDY

LONDONAS, kovo 7. — 

Grvžus Franeijos delegacijai,

ŠAUNIAUSIA AMERIKOS RAITELIŲ VIENUMA

1
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MASKVOJE TŪKSTAN
ČIAI ŠEIMYNŲ BE 

PASTOGES

MASKVA, kovo 8. — So- j 
vietų valdžios parėdymui, iš 

gyvenamųjų namų pašalintaĮ 

visi pirkliai, buvę aukštos ki- j 

Įmes žmonės, buvę karininkai 

ir kiti nedarbininkai. Pasto

gės tuo būdu neteko apie 5,500 

šeimynų. ,

Atimti namai pavesti gyve-' 

nti pramonės darbininkams ir, 

iš kariuomenės . paliuosuotie-' 

ms, vvrams.

VICE-KARALIUS ĮSPĖJA 
GHANDI

Socialisto Plečkaičio Byla 
Jsrutėj

Ligi šiol Tsrutė buvo garsi 

tik grynai kriminaliniais pro

cesais, bet štai pagaliau su

silaukė ir taip daugelio kal

bamos .Jeronimo Plečkaičio ir 

jo 5 draugų bylos.

Šios bylos laukė daug kas, 

bet kiekvienas savaip. Vie

niem sensacija, kitiem politi

niai sumetimai, dar kitiems 

pramoga, o pačiam draugui 

.Jeronimui likimo klausimas.

Lietuvos laikraščiai krimi

nalinių bylų aprašymų visada 

i nestinga. Plečkaičio likimu 
Į daug nesisielojo. Kas kita

_ ~ ~ iRvtprflsių laikraščiams. Pleč-

Ši šauniausia Dėdės Satno kariuomenės vienuma yra t kuopa, prigulint, trečią- lau|dos suemimas
jam raitelių pulkui Fort Myer. Čia atvaizduojami trys tos kuopos karininkai — kapi- 1
tonas su leitenantais. Šiai kuopai už jos šaunumą pripažintas atžymėjimas 
rich trofeja.

700 ŽMONIŲ ŽUVĘ 
FRANCUOS POTVI

NIUOSE

SENATE NEDARBO 
KLAUSIMAS

Good-

PARYŽIUS, kovo 8. — Ne

oficialiai pranešama, kad 

Aviniuose pietvakarinėj Fran 

' ei joj žuvę apie 700

1YASIIINGTON, kovo 8. - 

Senatui įduota keletas siuna-

' nymų didžiojo šaly nedarbo 

klausimu.

žmonių. į

CHICAGOJE
NUBAUSTAS TAIKOS 

TEISĖJAS .

darė didele sensacija ne tik 

kaip politinių emigrantų pa- 

stangi] niekais nuėjimas, bet 

ir kaip tam tikras politinis 

klaustukas, kodėl taip ilgai 

byla nebuvo svarstoma.

| Jau kuris laikas kaip laik

raščiai pilni spėliojimų šios 

bylos adresu. O prieš porų

du šautuvu, G revolverius, G22 

šoviniu, 7 Įvairaus dydžio bo

mbas ir 4 raukines granatas, 

d ratam karpyti žirkles, elek

tros lempeles ir t. t. Jie kal

tinami : 1) kad be leidimo pe

rėjo sienų, 2) kad turėjo be 

leidimo ginklus ir 3) kad jie 

galėjo kėsintis ant kieno nors 

turto, sveikatos ar gyvybės.

Ar kaltinamieji prisipažįsta 

kaltais, jų neklausia.

Daug kas manė, kad ši by

la bus panaši į nesenai Ber

lyne nagrinėtų červoncų pa

dirbėjų bylų, ar į kurių kitų 

vienų iš daugelio jau keletas 

metų pasitaikančių kriminali

nių bylų susiliejusių su poli

tiniais motyvais, ar ,jų impul

su. Tačiau, kaip matome iš 

kaltinamojo akto, čia visai 

jokio politinio motyvo nesi

mato ir nestato klausimų, kam 

buvo parengta tos granatos. 

Neteigiama, kad tikrai rengta 

pasikėsinimas, nes jo pradžia

(laivynų konferencijoje plates- 

•ni svarstymai atnaujinti. A- 

I merikos delegacija įsitikinusi, 

kad balandžio pradžioje suta- 

rtis būsianti padaryta.

Federalis teisinas nubaudė (dienų Įsratę užplūdo visokie ir PabaiKa nežinoma.”

Tuos sumanymus patikrin-190 dienų kalėjimu ir 200 do-' piliečiai, kurie tuo ar kitu bū-! Kad taiP bus nagrinėjama, 

Respublikos prezidentas ir fį senato p^^ybos komitetas lerių pabauda Lemont, III., du suinteresuoti šia byla. IŠ -,au 1,u,vo »P<-‘hota daugelio, 

ministeris pirmininkas išvyko KftVn4j0akomit(ltuk teisėjų B. J. Novak už prolii- kažkur pagauta žinia, kad Ple- ** n- šį aktų per skėčius dar

į nukentėjusius plotus. į bicijos peržengimų. , čkaitį teismo metu išvogs, at- kuvo nenustojančių vilties,

I Vakar parlamentas paskyrė' VlRnu sumanymu reikalau-1 '_______________ ' kreipė vokiečių vvriausvbės kad kaltinamieji patys pflri-

4 milionus dolerių nukentėju- >"« skirti 150 milionu dole- P1ė§ikas suimtas iak!- Tat ir apsauga sustiprin-'sak-vs’ kani > neSė granatas.

sies šelnti r publiškienis gerinimams. t , Tat paklausykime, kų jie kat-

. Plėšikas rytmetį apipiešė ia- i ' .

Apskaičiuojama, kad med- Kitu siūloma įkurti šaly !{jnonos kepyklų, 1504 Howard' Vadinasi, visokių žmonių Į-jras PaPa'saKojo.

darbų suradimo sistemų, ben- t |<Pnvvini dirbanti Aliss srutėn privažiavo, perpildė daugiau).

ATSISTATYDINO
SCHACHT

BERLYNAS, kovo 8. — A- 

tsistatydino Vokietijos valsty

bės bankos prezidentas 

Schaclit.

kad med

žiaginių nuostolių būsiu arti 

50 mibonų dolerių.

Pirm keletos dienų vandens

atski-dradarbiaujant visoms 

rimus valstybėms, 

išnaikinti plotai perdėm žydė-1 Trečiuoju — reikalaujama, 

jo. Šiandie visur matosi vien kad Darbo departamentas da- 

ašaros ir išlikusių žmonių šie- rbo klausimu visuomet turė- 

, tų sniulkmeningas statistikas, 

bet ne kokias tik paviršuti

nes, kaip ligšiol esama.

lvartai.

Vakar gaisras smarkiai pa

lietė McCarthy Bros. Co. ga- 

radžių, 5635 So. State gat. a- 

pie 50 t rokų sunaikinta.

INDIJOJ TIGRAS SUŽEIDĖ nyčių ir į keturis metus ka-Į 

talikybėn atvertė 2,000 indė-!

AMERIKOS PREZIDEN
TAS RUSIJOJ NEŽI

NOMAS

I). Carlson popiety vienoj ga-jUešbueius ii atkreipė \ietos 

tvių susidūrė su tuo plėšiku i žniordlJ dėmesį, 

ir jį pažino. Nurodė poliemo- j Teisme
uui. i Vargais negalais gavęs spau;

Suimtas pasisakė esųs Rad- 4os atstovo bilietų lendu į sa-

kovvitz. Pas jį rasta ginklas. įę, C’ia .jau apsėdę lient porų!

-—-------------------------------------- ; stalų dar už mane aktyvesnių

Du ŽUVO ant geležinkelio žurnalistų. Kol teismas susi-. 

Ant Illinois Central geleži- rinko, kol susitvarkė gynėjai.

KOMUNISTŲ RIAUŠES 
AMERIKOJ

KUNIGĄ MISIONIERIŲ; 
PASVEIKO

AVASHINGTON. — Iš In- 

'dijos gauta žinia, kad benga

linis tigras pavojingai sužei-

I BOSTON, Mass., kovo 8. - 

jis Rusijos parvyko žydų ra-, 

Praeito sausio 3 d. kun. JJnas Glazer. Jis praneša apie ; 

Brooks su vienu indėnu kun!- pasibaisėtinus ten bolševikų;

nų

įdė amerikoniškų misionierių, 

DELIU, Tudija, kovo 8. kada šis puolėsi gelbėti užpul- 

Atsakydamas į indėnų tanH- ,fl sav0 vieną parapiįnnų. už 

ninku vado Mahatma t.handi ni(-,nPsj0 misionierius pasveiko 

ir šiandie eina kaip ėjęs savo
ultimatumų, Indijos vice-ka-

ralius lordas Tnvin jį .įspėja, parejgas 

kad tautininkai savo žygiais- rP
Tas misionierias via kun. 

C. Brooks, prigulįs Šventojo 

mus ir už tai bus atsakomin-. jęryžiau8 kongregacijai. Paei- 

ffi- •

gali peržengti šalies jstaty-
I

I na iš AVatertown, AVis. Indi

joj jis ‘jau arti 10 metų dar- 

i bnojasi. Jo motina gyvena 

PRAHA,~k7v7s. — toko-^Visconsine. Brolis gi, kun. P.

A. Brooks, Jėzuitas, yra St.

PAGERBTAS MASARYK

slovakijos prezidentas T. Ma- 

saryk vakar minėjo 80 metų 

amžiaus sukaktuves. Čekai jį 

atatinkamai 'pageria.

12 ŽUVO KASYKLOJE
BRIUSELIS, Belgija, kovo 

8. — Marcinelle anglių kasy

kloje įvyko sprogimas. Žuvo 

12 darbininkų.

Louis Universitete profeso

rium.

Misionierių kun. Brooks ti

gras aplamdė Balhikapara, 

Berignl provincijoj, Indijoj. 

Balhikapara priguli Dacca 

vyskupijai. Tenai kun. Brooks 

įkūrė naujų misijų, patsai su 

kelinis padėjėjais pastatė baž-

gu ir vienu broliu triūsėsi ap

link Mažosios Gėlelės bažny

čia, kuomet staiga išgirdo kli-

vedamus persekiojimus.

t Bolševiku laikraščiai visas

ksmų 'netoli ryžių lauke. Visi 

puolėsi laukan ir staiga pa

matė, kaip tigras parmušė ant 

žemės ten dirbusį žmogų. Kun. 

Brooks iš kito žmogaus rankų ’

ūkelio ties 71 gat. ir Jeffery ir ekspertai, žurnalistų, ir tai 

avė., traukinio užmušta du gana didelių laikraščių (o ki- 

žmogu. Dabar aplinkiniai gy- tas net kelis atstovauja) pri- 

ventojai reikalauja, kad toje gūžėjo pora tuzinų, 

vietoje geležinkelio bėgiai bū-j Atveda Plečkaitį, o paskui 

tų išlielti. jį ir jo penkis draugus. Visi

----------------------------------------------Į išrodo gana neblogai, gal kiek

Parėdyta surasti ir areštuoti išblyškę (lyg papudruoti), bet

Susekta, kad Oak Parko įxi- 

įlicinis teisėjas Feron ne vel-

išvaizda, matyt, visų nebloga. 

Pagaliau, pusvalandį pasi-

laikas rusų minioms tvirtina, tui prapuolęs. Kartu su juom'vėlinęs, įeina teismas. Pirmi-

kad 1928 m. Am. J. Valstybė

se prezidentu išrinktas šen. 

Borah, kurs sovietams palan- 

• kus. Prezidento Ilooverio va-

pagriebė vilyčių ir vėrė tig

rui į pakaklę. Tigras vienu! 

šuoliu, parsimetė kunigų ir 

pradėjo draskyti krūtinę. Tuo 

metu brolis pasteliėjo, kad vie

nas indėnų turi šautuvų, bet 

persigandęs nežinojo, kas da

ryti. Brolis nutvėrė šautuvų, 

atrėmė vamzdį į tigro galvų

rdas rusams nežinomas.

VOKIETIJOJ NUKAUTA 
KELI KOMUNISTAI

BERLYNAS, kovo 7. — Va 

kar čia ir kituose Vokietijos 

miestuose komunistų riausese 

keletą jų |>olicija nukovė.

Imant abelnai, Europoje 

ir zven nušovė. r ..
i komunistų demonstracijos ne- 

Taip išgelbėtas knn. Brooks1 pavyko. Negalėjo jie į savo 

ilgiau keturių savaičių sirgo?demonstracijas patraukti lie- 

Jnm sergant gauta žinia, kad darbių. Daugiur jiems kliudė

jis perkeliamas į kitų misijų. 

Išgijęs išvyko j paskirtų vie-

policija.

PLATINKITE "DRAUGĄ“

prapuolę ir arti 15,000 dole 

,rių, surinktai pabaudomis.

Parėdyta ji surasti 

štuoti.

ninkauja I)r. I^angeuickel, ta-1 

rėjas Merbst ir assesorius

AVASHINGTON, kovo 7. — 

i Vakar kai-kuriuose didesniuo- 

se miestuose komunistai turė

jo demonstracijas. Kai-kur 

jos virto riaušėmis.

| Pačiam AYashingtone poli

cija komunistus turėjo rnalši- 

'nti šaliniais Baltųjų Rūmų. 

Keliolika areštuota.

New Yorke virš 30 komuni

stų areštuota. Nemažai riau

šininkų sužeista; tarpe sužei

stų yra keletas policijos na

rių. , į

Visoj šaly apie 150 asmenų 

sužeista ir apie 200 raudonų

jų areštuota.

MEMPHIS, Tenn., kovo 8.

Arkansas, Iz>- 

ennessee palietė 

i tornado (vėsula). Žuvo kele

ir are- Lemke, be to, šeši prisiekusia-, _r. . .

ji. Valstybės gynėjas Dr. Eis-i / 

wald. Vertėjas Dn Liūdžiu-|WIS*,ana 11 C1

J

Keturi užtroškę dujomis , valtis iš Gumbinės. Eksper- 
Namuose, 1450 \Vest Eile tai: P. Raeder (fsr.) ir Dr. I 

gat., rasta dujomis užtroškę Haid iš Berlyno. Iššaukta a- 

trys vyrai ir viena moteriškė, pie dvidešimt liudininkų. 

Spėjama, kad eidami gulti Kaltinamojo akto Ištraukos 
jie nejsikurusį pečių uždarė Teisme tebuvo skaitoma ’ 

ir iš pečiaus iškilo nuodingie- bai trumpos kaltinamo akto

tas žmonių.

CHICAGO IR 

K ES. — Šiandie 

šalčiau.

APYLIN-

debesiuota

ir

ji garai.

žmogžudžiai nežinomi
Kas nužudė “raketerį” O- 

berta ir jo sargų, policijai! 

nežinoma. Bet policija spėja, 

kad galėjo įvykti dėl alkoho

lio pardavimo, kuomi Oberta 

tarp kitko buvo užsiėmęs.

ištraukos.

Jeronimas Plečkaitis, Anta

nas Daukša, Petras Zalenka, 

Liudvikas Žemaitis, Juozas 

Pilipavičius ir Kraučenko 

1929 m. rugpiūčio mėn. 2—3 

d. ties Žietkiemiu; perėjo lie

leidimo Vokietijos sienų ir gu- į 
Kitarą ėjo turėdsmi sn savim

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.8H 
Franeijos 100 franku 3.93 
Belgijos 100 belgų, 13.93 
Italijos 100 lirų 5.23

Šveicarijos 100 franlrų 19.38 
Vokietijos 100 markiu 23JM
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“ DRAUGAS”
Išeina kasdien, Išskyrus sekmadieniui

F. PRENUMERATOS KAINA: Metams — $6.00, Pu
sei Metų — $3.60, Trims Mėneshųns — |2.00, Vienam 
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me- 
tų $4.00, Kopija .03c.

Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrą- 
tina, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam 
tikslui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vaL 
kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet./

Zaunius, užsienių. Reikalų ministeris, Šten-1 

eeliui, vilkų smetonininkų vadui padedant. Į 

Gabių žmonių prie valdžios neprileidžių. Toji 

proklemacijoj, be ko kito, šaukia prieš 

Krikščionių Demokratų neva įsigalėjimų ir 

prieš vyskupus, kurie raginu savo kunigus 

valdžios neklausyti. Proklemaeiją baigiama 

šiais žodžiais: “Viskas tėvynei, o tėvynė 

mums”. Pasirašo: “Aktyviai gruodžio 17 

d. dalyviai”.

Voldemaro šalininkai, matyt, vis dar

Vytautas Didysis. POETO VIRGIL’IO ANTKAPIS.

Šiemet spalių mėnesį suei

na lygiai penki šimtai metų, 

kai mirė Lietuvos didysis ku

nigaikštis Vytautas. Visa Lie

tuva sujudo, kad tinkamai j«- 

gerbtų šito didvyrio atmintį. 

Vyriausybė išleido net atski

rų Vytautui minėti įstatymų, 

1 kuriuo bendruosius dėsnius

dais ir lenkais galutinai su- j 

triuškinti krvžiuoeius.

1377 metais mirė Algirdas.! 

Jis turėjo 12 sūnų ir savo į- 

pėdiniu paskyrė Jogailą, su-1 

teikdamas jam did. kuniguik-J 

šeio titulų. Nors Jogaila buvo 

20 m., liet Kęstutis prijiažine 

jį didžiuoju kunigaikščiu, onenori pasiduoti

Buražiavimai. Ūkininkų Sąjungos ir y.' paminėjome, 

pac Darbo Federaeijos suvažiavimai praėjo į Bet vis dėlto ne visiems

pakeltu ir karingu ūpu ir sudarė valdžiai į mums aišku, kas buvo Vytau- .gaila užsimanė nu\ ei sti Kęs 
daug rūpesčio. Mat, visi tikėjosi, kad po! tas ir kuo jis pasiįjnėjo, kad! tutl n* pasisavinti jo žemes, 

lašinių ir Rokiškio bylų Ūkininkų Sųjunga I jo atminti norima taip pager-[t,kshn J1* susidėjo su 

būs tikrai jau susmukusi. Bet ji pasirodė j bti. Jaunesnioji įkarta, kuriai kryžiuočiais. Sužinojęs apie 

esanti net labai gyva. Suvažiavo apie 100 teko mokyklas lankyti jau ne

vienų kaimiečių ir pareiškė stiprų nusista- įpriklausoniajai Lię^ųvai atgi- 

DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago j tymų kovoti už žmonių laisvę iki galo. O[JUS> turėjo progos kiek moki- 

[ apie valdiškų Ūkininkų Vienybę dabar nie-!utis Lietuvos į serijas ir šį tų 

ko veiklaus nebesigirdi. Kol davė pinigų, tai'aP*e Vytautų išgirsti. Bet sė-

trukšniavo; nustojo duoti — ir nutilo. jnesnioji mūsų karia, kuri ar

Žinoma, tokia padėtis verčia valdžių sun-

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

I’ublished Daily, Except Sunday. 
SUBSCR1PTIONS: One Year — $6.00. Slx Months 

— $4.50, Three Months — $2.00, One Month — 75c. 
Europe — One Year — $7.00. Six Months — $4.00 
Copy — .03c.

Advertising in. “DRAUGAS” brlngs best results, 
.Advertising rates on application.

savo įpėdiniu norėjo paskirti 
savo sūnų Vytautų. Bet Jo-

DIENOS KLAUSIMAI
ŠISTAS IŠ LIETUVOS.

Gavome žinių iš Lietuvos, kad katali

kų tarpe dabar manoma, jog Lietuvos ir jos 

katalikų padėtis yra truputi geresnė, negu 

prie p. Voldemaro, kurį daugelis rinitai skai

tė jį esant nesveiko pinto.

Naujas vidaus reikalų ministeris Aravi

čius yra ramesnis ir daug kartų išmintinges

nis už bemokslį (“deržimordų”, kaip ji dau

gelis vadina) Musteikį. Tik naujas vidaus 

leikalų ministeris iškarto, rodos, nedrįsta 

patvarkyti visos policijos.

Einu derybos tarp Katalikų Veikimo 
Centro ir Vidaus Reikalų Ministerijos ir ti
kima gauti daugiau laisvės organizacijoms 
veikti. Tai būtų gana stambus laimėjimas.

Mokyklos. Spėjama, kad kitų privatinių 

katalikiškų mokyklų šiemet jau nebevals- 

tybins, nes tam reikalui tautininkų vyriau

sybė pinigų gailintis. Bet kitais metais gal 

pradės ir vėl “streikas”: argtfinfzuoti, jei 

tik .patys sveiki išliks.

Ar būs rinkimai? Seimo rinkinių greitu 

laiku nebūsiu, nes tautininkai jų labai bi

jantis. Tačiau prezidentų lyg ir norėtų rink

ti, nes tikisi šiuos rinkimus fiktyviu, ap

gaulingu būdu pravesti. Vienok ir jų greit 

nebūsiu.

Nauja proklemaeiją. “Dvikojai vilkai” 
smetonininkai ir “vilkai” voldemarščikai 
vis dar labai tarp savęs pykstantis.

Vasario 16 d. Voldemarščikai išleidę 

slaptų, nedaugeliui dalinamų proklemaeiją, 

surašyta tik ant vieno puslapuko. Jame 

sakoma, kad Ministerių Kabinetas dabar 

esąs agonijoj. Prezidentūra esanti uždaryta 

jiems, geriesiems vilkams. Dabar valdų spe

kuliantai, intrigantai ir karjeristai. Demons

tracijų prieš estų atsovybę suorganizavęs dr.

LIETUVIŲ R. KATALIKŲ 
VII KONFERENCIJA.

/

PROTOKOLAS.
(Tąsa)

7) Liet. R. K. Sus. Am. 191 kuopos — 

J. Šimkus, Kaz. Gervilis, J. Grisius Ag. 

Vaiuckienė, B. Abromaitė. 8) Amžino Ra- 

ŽMAčiaus .dr-jos — E. Kekštaitė, K. Vic- 

kiutė. 9) Šv. Onos dr-jos, — E. Butnovie- 

nė, O. Žilinskaitė, L. Jucienė, O, Šaulie

nė, O, Praninskienė. (Dr-ja aukojo $5.99). 

10) Liet. Susivienijimo Brolių ir Seserų 

draugijos — J. Blankus, M. Bankevičius, 

V. Sam i s, A. Saulis, J. Gudjonis. U) Šv. 

Jono Evangelisto dr-jos -— J. Dimša. M. 

Lorencai, A. Grisius, J. Lorencas, J. Gri,- 

šius. 12) Marijonų Kolegijos R<‘uiėjų 26 

ekyriaus — Kaz. Alatijošaitis, Alai. Ala- 

tijoSaitienė, Ant. Butkus, G. Butkienė, Lr. 

Tamošauskienė. 13) šv. Panos Marijos 

Kažancavos dr-jos — .M. Barščiu vienė, 

Pttprickienė, .M. šalliuerienė.

*▼. Jurgio Parap., Bridgeport Kolonija. 
1) Šv. Jurgio }mrap. atstovai — kuu.

į Atvaizde parodoma nemirtino lotynų poeto Virgil’io uni

tai, Kęstutis užėmė \ ilnių. t j-apįK (paminklas) Pozzuolis’y, netoli Neapolio, kuriam grę- 

Jogailų suėmė ii pats pasiske- sunaįĮ<iniinas remontuojant namus. Bet Italijos valdžia už-

lbė didžiuoju) kunigaikščiu. (jrautjį, aatkapi paliesti ir tokiu būdu liko nepajudintas.

Vėliau Kęstutis paleido Jo- ____________________________________ _____________________________________________________ ■

gailų ir davė jam Krėvos ir _

Vitebsko žemes valdvti. Bet, ytautas visų tai matydamas j Vytautas labai išplėtė Lie-

mokvklos ‘ nėra lan- nedoras Jogaila, atgavęs lai-]ir užgautas tuo, kad Jo-.tūtos sienas rytuosna. Tada

sVę, vėl susidėjo su krvžiuo- ’guilu nenoiėjo giųzinti jam Ru. j įiešpatavo tutu

čiais ir negalėdamas nugalė-' -1° tėviškės, 1389 m. vėl nuėjo riai. Jis sumušė lAo pri-

ta.drai apie lietuves praeitį |« M™ dėdės atviroj kovoj>« kryžiuočius. Jis sugalvo- jungė prie Lietuvos n,už ne

BUŽinoti | vylingu būdu, neva vaišėms ir kryžiuočių pagelba įsva visų Ukrainą iki Dono ir Vol-

'deryboms pasikvietęs Kęstutį iryu lenkus iš Lietuvos ir pu-j gos. Totoriai ir rusai pripa- 

' su Vytautu, suėmė juos ir Lietuvą vėl nepriklau- žino Vytenį savo viršininku,

dę nužudė, o Vytautų laikė;S<W nuo leukų. Kryžiuočiu- JU slį.. valdovus, tai-

helaisvėj, rengdamasis ir ji,1118 nepatiko lenkų įsigalėji- Lė jų ginčus. Pamažu mažne 

nužudyti. Bet Vytautas gud ilnas Lietuvoj ir jie mielai su- visa Rusija pateko Vytauto 

i-iai pabėgo ir rado prieglau-; tik° Vytautui padėti. , valdžion. Tautos pačios tada

dų pas kryžiuočius, kuriems,! Vėl prasidėjo kova tarp Vy- Šaudėsi prie Lietuvos, nes 

žinoma, buvo svarbu palaiky- j lauto ir jogailos. Vytautas i- <:la mate stlPn$ valdzia’ lvar‘ 

ti naminį karų Lietuvoje. Įsitvirtino paliai Kaunu. K >-

Bet Vytautas neilgai buvo I va tęsėsi porų metų. Pagail iu

nusileisti ir [tautų savo karalium. Jis suti

nu buvo eiti iš vieno su pik-’ pripažinti Vytautų Lietuvos k >, bet pats negalėdamas nu- 

didž. Kunigaikščiu 1392 m. U- vykti Čeki jon, pasiuntė ten sū

nija su lenkais, nore ir ne bu- 'vo vietininku savo giminaitį 

sitaikinti ir, nors savo tėviš ;vo panaikinta, bet lenkai iš Zigmantų Kaributaitį. 1422 

kės neatgavo, vis dėlto pame-. Lietuvos buvo pašalinti ir Lie- Į m. Zigmantas Kaributaitis su 

tė kryžiuočius, nepaisydamas, tuva vėl atgavo nepriklauso-

Iffd šie žadėjo jį,į padalyti di- myhę.

^iuoju.Jiupįgaikščiu,..,: ,, Paėmęs Lietuvos valdymų,

Vytautas stengėsi sutvarkyti 

ir pakelti ilgų karų sunaikin-

Hia visai
kiai medituoti ir bijotis rinkimų, kurie jos. Uusi, ar lankė rusų mokyklų, 

sveikaton neišeitų. ’ i negalėjo nei apie \ ytautų, nei

Enciklopedija. Kultūros srity aktualiau 

siu klausimu dabar tapo enciklopedijos lei

dimas. Socialistinis “Spaudos Fondas” atsi

sakė priimti Katalikų Akademijos pasiūlymų 

duoti patiems katalikams rašyti apie kata

likiškus reikalus: religijų ir kitus dalykus.

Taigi jis leis enciklopedijų, kurioj socialis

tai rašys ir apie katalikiškus klausinius.;^ vakarų Lietuvų su fra 

Todėl katalikams yra begalo svarbu išleisti kais> kaiP° sostinę, o .jo vy- 

savų enciklopedijų, kuri juk gali tarnauti; resnysis brolis, Algirdas, vai- 

šviesuomenei bent 20 ar 25 metus. Katalikų Rytų Lietuvų sū Ailniumi. ,

enciklopedijos vyriausiu redaktorium numa-. Kęstučio valdomų plotų suda- . v. v. T«rrO;i«

.. „ ' .. . ... , , l,.A ^pniaitiia Smalkiia ir \u- P®s kryžiuočius. Jam neinalo- Jogaila tuiejo
tomas prol. Pranas Dovydaitis. Pilnų redak-; re zsemaiuja, fcuyaiKija u au i .
cijos sąstatų žinosime.už keletas dienų. (kštaitijos dalis./Ąlgirdo ry-

i3i ųe i i- vr-i ii- ,,[tų Lietuva, Gudija ir Vkrai-
Planuojamos Encvclopaedia Vitoldiua■ 1 4 ... .

• v, . .. ... T tuos didesnė dalis. Algirdas,įsiėmimas apsieisiąs iki 800,000 litų. Jos

Vytautas buvo Lietuvos va

ldovas, vadinamas tada Lie- 

tuvos didžiuoju kunigaikščiu. 

Jis buvo Kęstuč-jo/žr , Birutės 

sūnus. Jo tėvas Kęstutis val-

čiausiais Lietuvos priešais 

Jis pasirūpino su Jogaila su

kų ir gerbūvį.

Tolimieji čekai išrinko Vy-

j kaipo vyresnis, Įniko didžiuo

ju kunigaikščiu. Bet jie vie-

i m • *i k- *-«.»•’ lias i ki**1 Jiesikišo,
so 8,000 pusi. lai tikrai bus monumentalis 4 1V. . . , ..

. ....... . gvveno didziamupj santaikoj“SSSSsaBe#*^!*'-

. ... . ...... , . ., sesu priešais:’’ *
smu lietuvius pralenkė. Jie jau antrų laida

leidžia savos enciklopedijos, kuri turės pen- Kęstutis turėjo visų gyve- 

kiolikų tomų po 1000 puslapių. ninių kovoti su kryžiuočiais.

Šis Lietuvos katalikų inteligentų pasi-[ per penkiasdešimts metų 

i y žinias yra tikrai sveikintinas. Be abejo, kryžiuočiai užkariavo ir dali- 
jis suras paramos ir Amerikos lietuvių tar-|na{ įjįnaikino, dalinai pavergė 

pe. .Juk ir amerikiečių platokas skyrius toje' prūsus. Po to jie;pradėjo pu- 

enciklopedijoje turės tilpti. Del to mūsų Jti lietuvius. Bet lietuviai pa- 

parama būs reikalinga ir medžiaginiu žvilg-'girodė stipresni už prūsus. A- 

saiiu ir žinių iš Amerikos liet. gyvenimo su-jJe pusantro šimto metų ėjo 

linkimo žvilgsniu. Reiktų mums apsižiūrėti,' sunki kruvina kova tarp kry- 

kad šis reikalas neužkluptų nepasiruošu- J žiuočių ir lietuvių. Kryžiuo- 

j čiams padėjo visos vakarų Eu- 

i ropos tautos, o lietuviams gu-

kaina numatoma tarp 300 ir 400 litų. Nu

matoma leisti 10 tomų po 800 puslapių, vi-

sius.

Maldininkų Kelionė j Eucharistinį Kon- dai, ukrainiečių^^. > 

Romų vis dangum susidomėjimo ro-, Pagaliau, tik jį|tpgrėsų ir 

doma.

m.

Vytautas gavo iš Jogailos 

Gardino ir Bresto žemes. Jis 

kol kas tuo pasitenkino. 1385 

m. Jogaila padarė unijų su 

lenkais. Lenkai išrinko Jogai

la savo karalium, išleido už 

Jo savo karalienę Jadvigų, o 

jis užtai apsikrikštijo ir ati

davė lenkams visų Lietuvų. 

Jogaila persikėlė lenkų sosti-

5,000 lietuvių kariuomenės iš

kilmingai įjojo Pralion ir Vy

tauto vardū i>aėniė valdyti aar 
lį.

Vvtautui betgi rūpėjo visiš

kai atsiskirti nuo lenkų ir Jo

gailos. Šito tikslo jis manė pa

siekti užsidėdanias Lietuvos

_. . , - karaliaus karūnų. Bet tada

mes. Lietuva greit kuo po jo L , , . ,.v . r buvo paprotvs, kad karalius
išmintingu valdvmu. ... , , ,. . ,. ...

° J J titulų buvo galima įgyti tik-

Kryžiuočiams už jų pagelbų , tai per popiežių ar vokiečių 

prieš lenkus jis buvo atidavęs j imperatorių. Lenkai, žinoma, 

Žemaitiją. Dabar, išvaręs le- darė viskų, kad tik Vytautas

tų šalį. Jis sukūrė vienų stip

rių valdžių. Jo valdžios ne- į

klausančius kunigaikščius nu- i

1
baudė, atimdamas jiems že-

nėn Krokuvon, o Lietuvon pa 

siuntė lenkus, kad valdytų jojnkus, jis padarė su jais sųju-

vardu. Bet kadangi lietuviai 

buvo tokia tvarka nepatenkin

ti, tai. dėl viso ko paskyrė

negautų Lietuvos karaliaus ti

tulo. PoĮiiežius rėmė lenkus. 

Bet vokiečių imperatorius Si

gizmundas sutiko atsiųsti Vy

ngų prieš kryžiuočius. 1410 

m., drauge su lenkais, Vytau

tas taip sumušė kryžiuočius

didž. Lietuvos kunigaikščic į ties Žalgiriu (Rytprūsiuose), Į tautui karūnų. Vytautas buvo 

savo brolį Skirgailą, Bet len-i kad jie daugiau nebeatsigavo i tikras gauti karūnų ir šitai

tautui pavyko drauge su gu-^kai pasiliko ir toliau Lietuvoj. Į ir pamažu visiškai sunyko. (Tąsa ant 3 pusi.)

A. Martinkus, Y. Stulpinas, K. Kakta, V. 

Kodis, A. Urbiutė. 2) Moterų Sųj. 1 kuo-

Bitinaitė, Šliogerienėj - 5) Apaštalystės Fabijonaitis, K. Zaimenė,

Maldos dr-jos — M. Stumbrienė, B. Jo-

pos — B. Bitautienė, O. Aleliuuienė, P. kubaitienė, A. Kamarpuskienė, M. Pet-

Klaibuitė, F. Burba. 3) Šv. Kaz. Akad. 

Rėmėjų 2 skyriaus — E. Nedvarienė, B. 

Bitautienė, G. Sekleekienė, M. L. Gu- 

rinskaitė, G. Aleliuuienė. 4) L. R. K. Sus. 

Am. 15 kuopos — G. Zickienė, B. Joman

tienė, K. Varanavičienė1, J. Adomavičiai 

5) 11 vardo Lietuvių deni. partijos — B. 

Jakaitis. 6) Šv. Onos dr-jos — E. Jonai

tienė, A. Auksutienė, A. Urboną vičienė, 

P. Grihauskienė, M. Norkienė. 7) Lietu

vos Vyčių 16 kuopos — M. Naujokas, V. 

Kodis. 8) šv. Jurgio par. choro — P. Ka

valiauskas. A. Pocius, A. Urbiutė. 

Aušros Vartų Par., West Side Kolonija:
1) Lietuvos Vyčių 24 kuopis atsto-

J. Ruiienas, .J. Zeukus, K1. St«tn-

rauskienė, M. l^aucienė. (Dr-ja aukojo 

$2.90). 6) Tretininkų ?. draugijos — M. 

Jakonienė, M. MikšieJf?, P. Dobrovols- 

kienė, O. Ūsienė, A. Railaitė, E. Dani- 

kaus^ienė. (Dr-ja aukojo $2.99). 7) L. 

R. K. Fed. 3 skyriaus — kun. L. Drau

gelis, J. Gikis, P. Atkočiūnas, A. ltadom- 

skis, K. Usaitė. 8) Aušros* Vartų merginų 

ir moterų dr-jos — I). Gasparkienė, A. 

Senovičienė, A. Cliapienė. 9) Šv. Kuz. 

vyrų ir moterų dr-jos — J. Simonavičius, 

M. Stankelis, Košt. Zaurienė. 19) Aušros 

Vartų š. P. M. vyrų ir moterų dr-jos — 

J. Krūmas, V. Duoba, J. Simonavičius, 

A. Bartkus, B. Žilienė, P. Glebauskienė. 

(Aukojo $6.59). 11) Blaivininkų dr-jos— 

J. Kamarauskas, V. Jankevičienė, M. Rin-vai

kelis. 2) Nekulto Plas. Šv. Panos mergi- Į kevičaitė, V. Matulionienė, A. Dorinietiė, 

nų dr-jos — St. Kazananskaitė, B. Ma- Į E. Radzevičienė. (Aukojo $2.99). 12) Mo

tuzaitė. 3) Marijonų Kolegijos Kentėjų 19 

skyriaus — J. Šiaulienė, A. Grylms, 

Matulienė, J. Gikis, F. Šliogerienė (au

kojo $5.99). 4) šv. Kuz. Aktui. Rėmėjų 19 

skyriaus •— Kanairauskaitė, Bitinienė,

terų Sųj. 55 kp. O. Budrikienė, S. Sa- 

kalienė 13) L. R, K. Sus. Am. 100 kp. — 

P. Labanauskienė, V. Petrauskas, G. l)o- 

čiulienė, A. Peldžius. 14) Labd. Sųį. 7 
kp. — L. Jeuevičius, P. Glebauska*!, P.

k

Vaičiulis.

Šv. Kryžiaus Par., Town of Lake 
Kolonija:

1) Šv, Cecilijos dr-jos atstovai — 

A. Katauskaitė, A. Dorsba, C. Bart kai

tė, J. Sakalauskas. 2) Šv. Pranciškaus Rė

mėjų 3 sk. — A. Gedvilienė, G. Srubienė, 

P. Ežerskienė, M. Laurinskaitė. 3) Mo

terų Sųj. 21 kp. — M. Paukštienė, A. 

Kinčinienė, 11. Mališauskienė, J. Čepu

lienė. 4) Šv. Kaz. Akad. Rėmėjų 1 sk.— 

N. Mauraitė, A. Navickaitė, P. Stugienė, 

A. Kazenaitė, J.’Gaižauskaitė. 5) Lalnl. 

Sųj. 1 kp. — kun. A. Linkus, P. Kra

ntelis, S. Paukštienė, A. Gedvilienė, B. 

Kalvaitė, M. Uiurinskaitė. 6) šv. Pranė. 

Rvm. Moterų ir Merginų dr-jos — A- 

inilija Navickaitė, V. Rutauskieivė, V. 

Kromelienė, B. Murauskienė, P. KasiJ 

liauskienė.

Nekalto Pras. Šv. P. M.
Park.

Par., Brighton

1) Altorių Puošimo dr-jos — K. Ar- 

tišauskienė, G. Gubistienė. 2)Apaštalys

tės Maldos dr-jos Rudienė, Mal.

Švensickienė, B. Gotautienė, A. Samoška, 

Nik. č'eputis. 3) Labd. Sųj. 8 kp. — J. 

Klimas, P. Belskienė, Mag. Juzaitienė, M. 

Sedauskienė, F. Vaicekauskas. 4) Mari

jonų Kol. Rem. 35 sk. — J. Gužas, C. 

Anuižjas. 5) Lietuvos Vyčių 35 kp. —

A. Gužaitė, K. Zamorskis, A. Mikalaus

kas, A. Petkus. 6) Vytautui Teat. klubo—

B. Annoška, S. Stokaitė, J. Anuo&kaitė, 

B. ^Stulgaitė, St. Šimkus, N- Stankaitė. 7) 

Gvard. 1 div. Šv. Kuz. Karalaičio dr-jos 

— F. Vizgiidas, V. Birgelis, Pr. Dargela, 

P. Martinkus, G. Pakeltis. 8) Tretinin

kų dr-jos ats. — V. Jereckienė, E. Cia- 

pienė, M. Dalinskienė, U. Rupšlaukienė, 

O. Grepelienė, T. Balsienė, M. Stulginskie- 

nė, M. Navickienė, O. Kazlauskienė. 9) 

L. R. K. Fed. 19 sk. — P. Vaičekauskas, 

T. Atrojkienė, G. Kulikauskienė. 10) Nek. 

Pras. Šv. M. P. moterų ir merginų dr- 

jos — O. Kuzragienė, Z. Bubliauskienė, 

V. Zarumskailė, M. Kliedienė. 11) Sald. 

Širdies V’. J. dr-jos — J. Encberis, P. 

Mikužis, P. Grybas. 12) šv. Kaz. Akad. 

Reni. 6 sk. — M. Ktankoitė, V. Juno

kaitė, K. Lindžaitė, B. Lindžaitė.

(Bus daugiau)
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[ Prašau } Mano Kampelį ■) LAIŠKAS Į VISUO
MENĘ.
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l’rof. Kampininkas

PO REVOLIUCIJOS . ŽE 
MĖ. KAIP BĖGO, TAIP

IR BĖGA SAVO 
KELIU.

Visagalis komunistu vieš
pats Stalinas, padalinęs iš 
savo “rojaus” “sandvičių” 
draugams, davė stiprų “or
derį” kovo 6 <1. visam pasau
ly sukelti “revoliucijų”, nu
versti buožes, žemės bėgimų 
priešingon pusėn atsukti ir jj 
viso sausžemio ir vandenų ca
ru apšaukti.

Pavalgęs pietus Stalinas at 
sisėdo Maskvos Kremliuje ir 
visų popietį, visų naktį, be 
miego, klausė savo tarnų pra
nešimo, kur ir kaip revoliu
cija eina, kaip.žemė dūsauja, 
kaip draugai jų ant komunis
tų kurpalio tempia.

Auštant, išklausęs visų 
pranešimų, Stalinas jūsų 
prof. Kampininkui per radio 
pasiuntė šį “raportų”, prašy
damas įdėti į vožnų kampelį, 
kurį ir jis, po savo “Izviesti- 
jos”, labiausia mėgsta skai
tyti.

‘‘Europoje vištidė valstybė
se revoliucija pilniausia pa
vyko”, sako jis. “Dabar daro
ma sųrašas, kurioj valstybėj 
kiek yra bažnyčių, cerkvių, 
sinagogų, mečečių ir ar didelį 
jų varpai, i

,bus daroma sovietams trakto 
viųi.

“Amerikoj revoliucija 
j būtų ir-gi pavykus, jeigu drau 
gai butų (langiau lazumo tu- 

i įėję, Pav., kokia draugų be- 
Iprotvl.ė Nc\v Yorke reikalauti 
policijos viršininko, kad jis 

j komunistų paraiįui nuvalyto 
i Brodvę, kuri visam mieste yra 
I labiausia “bizi”. Policijos 
į Viršininkui su tuo nesutikus. 
| komunistai pastatė ant, savo ir 
i dabar draugas Posteris turės 
pasiaiškinti pirma buožėms, o 

; paskui ir man—Stalinui. Av
iliu vi ! kokia kvailystė Wasb- 
Jingtone lipti ant tvoros prieš 
ftaltųjį Namų ir sakyti plakai

<mių neužilgo

bų, už kurių vėliau reikėjo 
; buožėms užsimokėti. Prakal
bų galėjo pasakyti ir patvory! 
jcievelande, Detroite, Mihvau- 
kej ir-gi draugai netaktingai 

■elgėsi. Jie ten galėjo .negrų 
strvtus maršavimui pasirinkti, 

jo nelysti į “publik skverus”, 
j “Chicagoj, sako, tavo, prof. 
i Kampininke, karalystėj revo- 
: liucija geriausia išėjo ir man 
I labai patinka. Policijos virši
ninkas, matyt, ir-gi “pervers

mui” pritarė, nes leidimų buo
žėms nuversti davė. Čia “re
voliucija” prasidėjo 11:30 

; ryto. Kada šapų sirenos pra
stėjo kaukti 12 vai., revoliucio
nieriai, metę “perversmų”, 
visi išbėgiojo į restoranus 
“1 ančių” suvalgyti, nes, “ap

laidžias” keletu “blokų”, jų 
j pilve prasidėjo aršesnė revo
liucija. 1 vai. vėl visi revoliu
cionieriai išėjo iš restoranų 
išsirikiavo ir savo darbą tęsė 
iki vakaro. Taigi, bravo Clii- 

Icaga!” Tuo Šukiu Stalinas ii' 
baigė savo raportų, “atkonek- 
tuodamas” savo adio nuo 
manojo.

■Brangūs Prieteliai!

Nekartą jau mums gelbėjo
te reikaluose, dėlto ir dabar 
su viltimi prie Jūsų kreipia
mės ir prašome mums vėl pa
gelbėti su auka, nes mūsų rei
kalai ir skolos vis yra dides
nes, negu mes pačios juos ap
rūpinti galėtumėm. Vienuoli
jos darbuotė plečiasi, bet ne 
uždarbiai. Vienok, žinodamos 
mūsų Prietelių širdies kilnu
mą, nenusimename, jaučiame 
kad Jūs padėsite mums visuo
se reikaluose, taip kad mes 
per tai galėsime ramiai Die
vo garbei ir mūsų tautiečių 
naudai darbuotis ir juo nau
dingesnės tapti, kuomet būti
ni laikini reikalai patarnavi
mo netrukdys.

Taigi ir šių' metų su kovo 
mėnesiu mūsų Vienuolyno nau 

'dai vajui prasidedant, pasiti
kime, kad ir Jūs skirsit mū
sų dalelei auką. Už ją būsi
me dėkingos ir stengsimės 
Jums atsilyginti už tai kas
dieniniu atsiminimu maldose.

Jums atsidavusios, 
šv. Kazimiero Seserys.

VYTAUTAS DIDYSIS.

LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, ILL. “

(Tąsa nuo 2 pusi.)

iškilmei sukvietė 1430 m. ru
denį daugybę valdovų.

Karūna buvo tikrai pasių
sta. Bet lenkai pasiuntiniams 
pastojo kelių ir karūna dingo. 
Tikrai nežinia, ar pasiuntiniai 
grįžo atgal, ar buvo lenkų su
imti ir karūna atimta. Senas 
80 metų Vytautas, nepergyve- 
no šito smūgio. Jis susirgo ir 
greit po to mirė, 1430 m. spa
lių mėn. 27 dienų. Jis išgel
bėjo Lietuvą iš labai sunkios 
padėties ir iškėlė jų iki aukš
čiausio galybės ir garbės lai
psnio.

i Vytauto Idetuva tada buvo 
didžiausia ir galingiausia Eu-

X Vasario 25 d., vakare, Ci- ropos valstybė. “.M. R.”
. ccros parapijos gaspadinės, L ■ u ■
i vadovaujant ponioms: Strel- Stankų šeimynos močiu 
čiunienei, Kasiulaitienei ir Ona Lekavičienė buvo tre- 
Miliauskienei, surengė puikų tinLnli6 ;r prįgUlė,jo prie Ra- 
vakarų, parapijos naudai. Gry jjan^.įaus Maldos draugijos ete. 

) pelno klebonui Pr,^a^'-51 Minėtų draugijų narės per 
>t $100.,>0. \ alio (iceios Pa_. i,fi,in;ir.ln Mišias ėio “in cor-

Bernardo ŠilkiĮ Krautuvė
Naujienybė Chicagiečiams!

ŠIANDIE atidaroma nauja šilkų krautuvė, jos savi
ninkas, lietuvis BERNARDAS kviečia visus Chica- 
giečius atsilankyti, - rasite, jog antros tokios Šilkų 
krautuvės nei vienos Chicagoje nėra: JI YRA PUI
KIAUSIA ŠILKŲ KRAUTUVE.

BERNARDO ŠILKŲ KRAUTUVĖJE J
RASITE:

Didžiausi pasirinkimą vėliausios 
mados medžiagos.

Šiais metais smarkiai reikalau ja
ma margųjų šilkų tamsiu ir šviesiu 
dugnu.

Pas mus galite rasti didžiausį pasi
rinkimą visokių šilkų pavasario ir
vasaros rūbams.• • • * ' . - ..

iausips ruaes kaklairaišas
CHENY’S CRAVATS 't —

■

no
ni laidojimo Mišias ėjo “rn cor

pore” prie ov. Komunijos. .Tos 
nupynė tikrų ir tinkamų I>va-

Radio AZ.

X Kovo 3 <1., 7 vai. vakare 
dienraščio “Draugo” ir Peo- 
ples Furniture Co. radio kon
certas vėl pajudino lietuvių
muzikos stygas. Aušros Var-' rapijos gaspadinės! 
tų parapijos choras vedamai x Kovo 5 d |&kiiniįnRai 
\arg. Brazaičio, puikiai pro- pajajdojo a a ona Lekavicie- smok Vainikų savo narei, 
gramų atliko.

šitai, kaip atėjo gera proga 
talentams auklėti. Jeigu kai
kurie vargonininkų prikai
šiodavo, kad jiems nesu pro
gos kur pasirodyti su savo 
choru, o ka dabar jie sakys?

-X Ciceros lietuviai sveiki
na dienraštį “Draugų” ir Peo- 
ples Furniture Co. už kelinių 
savo pramonės savųjų ir ki
tataučių tarpan ir davimų juo 
gos mūsų meno mylėtojams ta 
kmtus auklėti.

X Kovo 2 d. vakare Dievo 
Motinos Sopulingos dr-ja pa
rapijos salėje surengė “bak- 
s‘ni balių”. Žmonių vakaran 
atsilankė daug. Visi smagiai 
linksminosi. Draugija turės 
gražaus pelno.

Minėtas draugijos vakaras 
pasižymėjo tuo, kad jame ma
tėsi, tikras šeimyniškumas: 
tėvai ir vaikeliai sykiu daly
vavo, žaidė ir linksminosi.

Didelfs Pavasario Išpardavimas Už Pusę Kainos

RREHKR TVI.I.Y 
KAINA

Bremcr Tully Bailio 9 Ulbos 4 screen 
grid ■pulkus rlefiuto medžio kabinetas, 
1930 modelio, buvo $169.00, dabar nupi
ginta kaina *W.OO, nieko daugiau nerei
kia mokU, gatavas vartoti. Pirmas jino- 
k 6 JI mas $10.00, likusius lengvais išmo
kėjimais. Prižiūrėjimas Ir palainytnaa 
per musų inžinierių M. Sbills.

Ilgam laikui užtikrintos U. C. A. Ba- 
dlot.ron tūbos garantuotos.

, Atwater Kent Badlo 7 tubos, 1930 
modelio puikiame kabinete — $99.00, 
nieko daugiau mokėt nereikia. Tik rei
kia grojytl ir klausyti puikios muzikos. 
Įmokėt $10.00 Ir $10 00 kas mėnuo. A. 
K. Badlo yra žinomas visuomenei per 
daug metų. pats už save ka'ba, ant klek 
yra geras. Musų krautuvėj visuomet ra
sit gerų bargenų. Atsilankykit Ir panti- 
tlkrtnkit. Krautuvė atdara kasdien nuo 
9-tos vai. ryto iki 9-tos vai. vak, sven- 
tom dienom nuo 10 vai. Iki 3 vai. po 
pietį). Šioje Krautuvėje randasi sekan
tys Kadi-os: R. C. A. Radiola, PhUeo, 
sparton, Atantcr Kent, Houartl. Bre- 
m«-r Tully, Kiimsulck l*anatrope. liula, 
VU-tor. Visi Kad los lengvais Išmokėji
mais. Kurtų Kadios neveikia, tai kreip
kitės pas krautuvės Inžinierių. Patari
mai dykai.

General
3856 Archer Avė., artį Rockwefl Street 

Tel, Lafayette 6195, Chicago, III.

BERNARDAS KANTARAS, savininkas

Jeigu Jums per toli yra va

žiuoti į mūsų Krautuvę, 

patelefonuokite:

Pullman 6789
ir mes atvesime Jums j na

mus įvairių šilkų pasirinkti

ŠILK SHOP
10746 Michigan Avenue Phone Pullman 6789

M



DRAUGAS
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Šeštadienis, tvovo A 3., 1630
ĮJĮJg

LIETUVIAI AMERIKOJE CHICAGOJE
CICERO, ILL.

X Ciceroje katalikai 'žino

ma yra tikrai susipratę. Kę 

jų gerb. klebonas pataria, pa

mokina, parapijonai noriai pil 

do, klauso.

X Gerb. klebonas paaiški

no, kad laidojant mirusi ne

tinka nešti kvietkus į 'baž

nyčių. Mūsų žmonės ir neneša.

X Klebonas pareiškė, kad 

kapinėse nėra tinkama grabų, 

atidaryti, mūsų Ciceros žmo

nės katalikai klauso nereika

lauja, kad grabų atidarytų. 

Valio Ciceros katalikams!

X Mūsų rad.io stočiai atėjo 

žinia, kad vienas senas Chica

gos graborius žmones kursto 

prieš dvasiškius, iškraipo min

tis laiške, pareikštų bažny-

SIS-TAS It “BIDARBTŲ”, 
. DEMONSTRACIJOS.

Laukia patralundį, va La ūdų 
- uvataina. Manau sau, gal 

dol didumo minios, jie negali 
taip greit eiti.

Bet vis tik pagaliau pama
čiau ateinant. Pasiieškojau

diduanj pareugirtStf, vi«wflWf
jų trūksta, ypač tai pasirodė, 
kada vietinis Federacijos 
skyrius suruošė paminėjimų 
Vasario 16 d, Trečia dalis

terS uiti “in oorpore” prie remti, nes ir jos visus remia
6v. Komunijos per 40 vai. at
laidus ir užprašyti tų dienų 
šv. Mišias. Viai draugijos na
riai nepamirškite 22 d. kovo

sako atsilankymu ir darbais.
likas.

nio reikaluose. Jis yra dirbęs 
bankuose.

Važiuodamas pereitu ket
virtadienį Halsted gatvė, pa
mačiau daug stovinčių, kas 
100 pėdų vienų vietomis dau- sau patogesnę vietų, kad galė-
giau, uniformuotu žmonių sn čiau tų ilgų eisenų gerai ste-

bėti. Štai ir prisiartino.

žmonių buvo priversti stovėti, atlikti išpažintį, o 23 d. susi
nės truko kėdžių. Todėl šis rinkti ir dalyvauti bendroje 
vakaras visų draugijų pasise- Komunijoje.
Wė gerai ir artimiausiu laiku x Kovo 9 d. A. Rėmėjos 
bus tas trūkumas papildytas, stato scenoje labai gražų vei- 

Tame vakare buvo atsilan- kal^ “Desenzano Mergelė”, 
kęs gerb. klebonas ir išdalino Veikalas pritaikintas gave-

FR1N0H LIKS PAĖMt 
LI1TUVĮ.

žvaigžde ant krutinės.
Klausiu čia pat sėdėjusio

pažįstamo, kų tai reiškiu, nr stebėjimui, kai pamačiau jos (Parapijos Apžvalgų), karie išplatinta. Verta rėmėjos pa-
Bet nebuvo galo mana nusi- visiems parapijonims knyga nįOH laikui. Tikietų jau daug

Kadangi Frencli Line pradė
jo plėsti savo biznį lietuvių 
tarpe ir pasiryžo gabenti Ame
rikos lietuvius į Klaipėdą, tfti 
savo tarnybon paėmė apsuk 
rų jaunų, lietuvi Jonų Jorkų. 
Jisai turi platų patyrimų biz>

Bridgeport. — šv. Onas dr- 
ja rengia “bunco”, kovo 9 
d., 6 valandų vakare, Chica
go Lietuvių Auditorium.

Narės malonėsit atnešti “pri 
zes” į susirinkimų arba j sve
tainę.

E. Jonaitienė.

PLATINKITE “DRAUGĄ’
Chicagą banditai nori užpul

ti, ar kitų kokia nors prie

žastis. Jis gi man atsako:

“Na gi šiandien rengiama 

bedarbių demonstracija“.

»), šitaip, pagalvojau.
B. t na tai kas-gi klausiu, ar 

jie kų no: s blogo daryti ma 

no, ar jiems kas nors kų pa

daryti mano?

Taigi, mat, čia yra jų ap

sauga ir kartu, žinoma, “prie

esantį visai netoli galų. Tada prisidėjo prie parapijos 25 me 
man paaiškėjo, kokių čia be- tų jubiliejaus auka nemažiau 
darbių esama, ir ypatingai, kaip $10. O kurie tame vaka- 
kada

į oanous 
Į už jūrų esančiam, “rojuj”

čios tiesų, ir nori savotiškų, ^jūra, kad “neįsismagintų 

pagoniškų, nekultūringų “mu

du” prie laidotuvių įvesti.

X Jeigu tai būtų tiesa, tai, 

tegul senas graborius žino, į 

kad nevisi mūsų žmonės mul

kiai. Mūsų lietuviai ypač ka

talikai, yra kultūringi žmo

nės, jie žino ko klausyti tikė

jimo reikaluose.

X Patarlė sako “nekask 

kitam duobę, .nes pats įpulsi”. 

H ne savo roges nesėsk”. Esi 

graborius ir būk. Būk neapsi- 

meteliu, bet susipratusiu ka

taliku. Radio AZ.

X Mūsų Šv. Antano bažny- į 

čioje šiame sekmadienyje, ko-j 

vo 9 d. bus nepaprasta iškil

mė. Chicago Lietuvos Vyčių 

Apskritis 9 valandų mišiose 

s “in corpore” prie Šv. Ko 

munijos. Gerb. kun. Albavičius 

laikys iškilmingas šv. Mišias, 

gerb. kun. Mačiuliams, Dva

sios vadas, sakys pamokslų.

juk Chicagcj 300,000 bedar

bių, o pusė ių tai tikriau,šiai 

demonstruos, juk kiekvienas 

nori gauti darbo.

Na, manau, reikia pažiūrėti, 

kaip atrodo tokia minia z uo 

nių didumo atžvilgiu, nes to

kio ’'ūrio dar nebuvau niekad 

malęs.
* <

Sužinojęs, kad jie turi grei

tu laiku pražygiuoti 18 g. ir 

]>asukti Halsted, padėkojęs už 

žinias, L’:mau ten.

nugirdau grasiai skam- re negavo, tai gaus atsilankę 
žodžius, siunčiamus pas klebonų. i

Vakaro pasisekimas pri- 
Tikrai, nelabai mažiau bu- klausė ir ųuo kai kurių mū-

vo stovinčių žmonių prie 18 sų biznierių, kurie gausiai pa- 
ir Halsted gatvių, kaip vienas rėmė saVo atsilankymu, 
pilietis išsireiškė. X Visos North Sides drau-

Sugaišinus tiek laiko nebu- gijos yra susispietusios po 
vo prasmės važiuoti toliau, o garbinga Federacijos vėliava, 
esant gražiam orui, pamaniau Todėl jos sutartinai veikia ir 
sau, palydėsiu juos, gal kar- remia aukomis bei darbais pa-1 
tais išaugs tas būrys kaip rupijos ir tautos reikalus, 
nors, arba prisijungs kas nors, X Šv. Juozapo draugija lai- 
ir tuo gausiu nors šiokius to- Rytame suvirinkime, 2 d. ko
kius įspūdžius didelios minios, vo, tarpe kitų nutarimų, nu- 

Bet kur tau, priešingai, kuo
toliau, tuo mažiau darėsi, nors 

1 ir bolšovikėliai reikdami ne

leido pasitraukti iš “eilių”

“Einant pro “Naujiena*” 

nepasigailėta jai rėksmų, Įvai

rių “gražių” judėsiu ir

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit paa 

tikrą specialistą, ne pas koki nepa
tyrių. Tikras specialistas, arba pro- 

“kom. feaorlus, neklaus jusų kas jums ken- 
. kia, ar kur skauda, bet pasakys pats,

plunontų . Taip pat neretai ir po pilno įiegzaminavimo. jus sutau- 
Hoover’io pavardė buvo link- Sar'^eslė^^sib^um. de’

X Tikimasi daug jaunimo. 

Todėl, mūsų gerb. klebonas 

praeitame sekmadienyje prašė 

savo parapijonų, kad 9 vai. 

Mišias užleistų Lietuvos Vy

čiams.
X Sekmadienio vakare ko

vo 9 d. Dr. Šv. Kazimiero A- 

kademijos Rėmėjų rengia 

gražų vakarų parap. svetai

nėj, paminėjimui Šv. Kazimie

ro Šventės. Kviečia visus.

X Klierikas A. Šileikis lai

mingai sveiksta.

X Poni Staligienė, po sun

kios operacijos, gerai jaučia

si.
I

X Jaunikaitis Stanislovas 

Bašinskas jau veik sveikas.

X Martinas Juknis, sun

kiai sergu pneuinonia.

X Vakare prieš užgavėnes, 

Petrošių šeimyna ir Gašlū

nai iškėlė šaunių puotų kalėd- 

ninkams. Buvo daug svečių 

kurių tarpe vietinis klebonas 

gerb. kun. Albavičius ir kun. 

P. Gasiunas, Gasiunų sūnelis.

X Praeitame sekmadienyje 

mūsų klebonas pareiškė, kad 

nuo kovo 9 d. prasideda Ve

lykinės Išpažinties laikas ir, 

kad Išpažinties kortelės jau 

galima gauti parapijos ofise, 

kad už Išpažinties korteles 

mokėti nereikia. Visi kas rei

kalaus galės jas gauti.

GARSINKITĖS "DRAUGE"

WEST PULLMAN, ILL
"’nunpos žinelės.

.Kovo IŽ d., Šv. Petro ir, Po
vilo bažnyčioje prasidėjo Šv. 
Misiios, o baigsis sekmadienio 
vakare, L?vo 9 d.

Misija- teikia nesenai iš Lie 

tuvos atvykęs svečias, gerb. 

pral. kun. J Macijauskas. 

Žmonės labai skaitlingai,' ry

tais ir vakarais, lankosi baž

nyčion. Gerb. misijonerius sa

vo gražia iškalba, pasako 

daug pamokinančius pamoks

lus.

sniuojtima
pose.

demonstrantų

g.,

po susitalpino. Čia gerokai iš-

Įq. to, kad jis netari reikalingo patyri
mo, suradymul žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Bcope — Raggl. 
Taip bešūkaudami priėjo 29 X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vl- 

, , , .-i slškaa bakterlotoglfikas egzamlnavl-kur ant tuščio gatvių kam- mag krauj0 atldcn<8 juaų Ok- 
ras negeroves. Ir jeigu afi paimsiu 
jus gydyti, tai jusų aielkata lr gy-

pvlė savo neapykąųtos ant, vur.ias sugryfi jums 4alp kaip buvo 
, . .... ,, .w . , . V I pirmiau, jeigu kenčiat nuo ligų skil-

Visokių 18tų , įssiskirsle. jvlo, žarnų, inkstų, od$s, kraujo, nar- 
Tai taip ir pasibaru ren-' p,.X™X

giama bolševikėlių “revoliucį- Jelgru turtt kokl* užsisenėjusią, ist- 

ker ėjusią, chronišką ligą, kuri ne
pasidavė nėt gabiam šeimynos gy
dytojui, neatldėlloklt neatėję pas
mano.

DR. J. E. ZAREMBA

ja” bedarbių vardu.

NORTH SIDE UNBLAfi.

X Kovo 2 d. visos North 
Side draugijos suruošė vaka-i 
rų, ir pelnų skyrė nupirkimui 
kėdžių salėn, nes kiek dabar ( 
yra, pasirodo, kad, padarius

«PBCŽAU8TAB 
Inėjlmas Rūmas lėle

20 W. JACKSON BLVD.
Arti State Gatvės 

Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto 
t po pietų. Vakarais nuo 5 iki

Nedėliomis nuo 10 ryto lkl 1 
PO plotų

KAZYS MACKE
(MACIUKAS)

; . t.) ' • , ■ *

Persikėle į Naują Vietą
2433|W.69St.Kampas ArtesianAv.

TEL. PROSPECT 3140
i ■; • -

PARDUODAM ir mainam namus, lotus,,l'armas ir biznius.
APDRAUDŽIAM nuo ugnies ir tuinados namus, baldus, stiklus ir automobilius. 
PARŲ PINAM pirmus ir antrus morlgičius.
EXAM1NUOJAM abstraktus ir darom įvairius legališkus dokumentus. 

REGISTRUOTAS NOTARIJUŠAS AMERIKOS IR LIETUVOS VYRIAUSY

BIŲ.

DOLLAR SAVINGS BUILDING AND LOAN 
ASSOCIATION
(LIETUVIU SPULKA)

PERSIKĖLE į naujai įrengta įstaiga po viršminėtų antrašu, ir kviečia visus 

Lietuvius prisirašyti prie spulkos. Nauji Serija atsidarė Kovo 5 <k, š. m.

KVIEČIAME draugus, kostumerius ir pažįstamus atsilankyti Šeštadienį Ko
vo 8 dienų, š. m. j nauja vieta.

RADIO

KONCERTAS
I š

WHFC Stoties (1420 KBėqkbs)

ĮVYKS 'Iii-

PIRMADIENIO VAKARE, TARP 7 ir 8 VAL.

DAINUOS

Šv. Paneles Gimine Parapijos Ctoras
Muz. B. JANUŠAUSKUI vadovaujant

SIUOS RADIO KONCERTUS RUOŠIA

DIENRAŠTIS “DRAUGAS”

I R

PEOPLES FURNITURE CO.

Savo pastabas dėl šių koncertų rašykite “DRAU
GUI,” 2314 So. OAKLEY AVĖ., CHICAGO, ILL. 
arba PEOPLES FURNITURE CO., 2536 W. 63rd 
STREET, CHICAGO, ILL.
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Seštadianls, Ttovo 8 ct, 1030 D R K O O A S r B

LIET. VYČIŲ BASKETBO- tymų, bus ir svetimtaučių pu- 

LĖS LYGA UŽSIBAIGĖ. blikos kuri iki šiol irgi gausiai

---------------------------------------------- lankės i visus lošimus, nes

Ateinantį sekmadienį, kovo lošimui visiems buvo įspudin-

9 d. Vyčių Basketbolės Lyga gi. Susirinks ir tie, kurie iki 

baigia savo “Sehedule”. Nors'šiol negavo progos atsilankyti 

pirmiau buvo paskelbta, kad ir pamatyti, kaip Vyčių jauni- 

ji baigsis kovo 23 d., bet šis imas leidžia laikų gražiai ir 

pranešimas yra oficialus Ly- lavinant savo jėgas. Taip-gi 

prašome atsilankyt biskutį 

ankščiau, nes šių nedėlių mer

gos komisijos. Taigi, norime 

pranešti, kad šio sezono čem

pionais lieka stiprus Town of gaičių rateliai pradės lošti 

Lake 13 kp. tymas, kuris ne-j pirmų valandų, o po jų seks 

pralošė nei vienų rungtynių, baigimas Lygos sezono su ke

turiais lošimais tarpe 8 stip

rių tymų.

Neužmirškite ankščiau atsi

lankyti kad gavus patogių 

vietų.

Paul B. šaltimieras.

reiškia1, išėjo 1000%.

Programai bus įspūdingų.
Vyčių Lyga visuomet, norė

dama duoti geriausio sa

vo publikai, surengė rungty

nės tarp stiprių mergaičių 

basketbol ratelių. Žaidimas 

prasidės pirmų valandų po 

pietų, toj pačioj vietoj — St.

Phillips Gyni, Jackson Blvd. i ------
ir Kedzie Ave. Dievo Apveiz-j 

dos parapijos 4 kuopos mer-lTo\v,n of Lake 

gailės, kurios iki šiam laikui Cicero 

pirmų vietų mergaičių lygoje'Ind. Harbor 

laiko, kurios nugalėjo dauge- North Side 

lį mergaičių tymų tarpe sve-. Bridgeport 

timtaučių kurios gauna daug’Brighton h 

pagyrimų nuo įvairių Iaikraš-, Roseland 

čių, kurių tymų veda p-lė M. t Providence 

Eitis, tikisi nugalėti stiprų West Side

VYČIŲ BASKETBALL 
LYGUS STOVIS.

VV. L. Pet. 
13 1000

11

8

8
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5

5
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2
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11
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787

615

615

461

471

351

154

143

sezono, o vėliau, išvyko j Pur- 

due universitetu, kur jam te-1 

ko žaisti keli metai atgal, ir Į 

brolius Budrikus, kurių vie

nus žaidžiu Bridgeporto tyme, 

o kitas Cicero. &is, antrasis, 

retai buvo matomas žaidžiant 

Vyčių Lygoje, nes žaidžia su 

K of C Damen (Jouncil, kur ge 

rai yra pasirodęs.

BRIGHTON K OP L BASE 
BALL NOTICE.

WINNER AT GOLP

Crane Techniclial High Sėli-’ 

ool mergaičių tymų, kuris iki 

šiam laikui gerai pasirodė, 

nugalėdamas daugelį geresnių

jų tymų.

Valio, lietuvaitės! Visi bu

sim jūsų “riuteriais”.

Programo užbaiga.
Pirmiausia susirems Provi

dence tymas (4 kuopos) su 

roselandiečiais (8 kuopa). Pe

reitų nedėlių 4 kuopos koman

da nugalėjo westsidiečių ra

telį. Galima paminėti, kad 4 

kuopos tymas yra gavęs dau

gel gerų rungtynių.

Roselandas liko nugalėtas 

čempionų, kurie iki šiol nei 

vieno žaidimo nepralaimėjo.

Antros rungtynės bus Bri

dgeport 16 kuopos tymo su 

Indiana Harbor 55 kuopos ty

mu. Pereitų savaitę Bridge- 

porlo tymas pralaimėjo rung

tynes Cicero tvmui, o nortlisi- 

diečiai supliekė “indionus”.

Trečios rungtynės bus tarp 

nortlisidiečių ir čeinpionų- 

Town of Lake, kurie pereitų 

savaitę supliekė Roselandų.

Ketvirtos bus tarp Cicero ir 

Brighton Park. Šios rungtynės 

nuo pirmos vietos perkeltos j 

4 vietų, t. y. ne taip kaip bu

vo “sehedule” pažymėta.. Per 

mainoms leidimas gautas iš 

Lygos komisijos.

Visi remkime lyga.
Savaitė savaitės Vyčių 

Lyga sėkmingai žaidė ir savo 

programa* patenkino visus. 

Lygos čempionais lieka Tovvn 
of Lake, kurie nei vienų rung

tynių nepralosė, nors ir turė

jo gana kompetieijos tarpe 8 

kitų Vyčių tymų. Be abejo, 

jie atsilaikys ir šių nedėlių ir 

užleis uždangų. Tikimos, kad 

St. Phillips' svetainė bus pil

na: susirinks “riuteriųi” visų

Pereitų sekmadienį įvyko

The Brighton K of L Coun- 

eil 36 is already organizing 

one of the strongest baseball 

teams ever had by any K of 

L councils. Joe Miller who 

was lašt year’s manager is to 

be again manager of Brighton 

K of L. He is not only \vell- 

knovv on the Chicago diamonds 

as a good manager būt also 

on the Springfield diamonds 

where he managed many 

teams.

It is rumored that Moškus 

who played with Marąuette 

lašt season is to play with 

Brighton this year. Also 

that another semipro is going 

to coine to the Brighton team 

frotn Springfield, III.

Lašt season Brighton’s 

“weak spots” were the back- 

stop and 3rd base. However 

this is to be remediėd this 

year beeause many have al- 

rcady signed for a try out 1 

for backstop and 3rd base. 

Štili otliers alio are able 

cateherg as well as 3rd base- 

man are asked to sign up.

Ruinors are also going that 
Mike Tarulis might be gotten.

du netikėti dalykai, būtent:

Providence (Dievo Apveizdos) 

tymas supliekė West Side tjr- He formely played witli West

mų, o North Side tymas leng

vai nugalėjo Indiana Harbor. 

Trečiam žaidime pirmos vie

tos tymas — Town of Lake 

pasirodė daug stipresnis ne

gu Roselando tymas ir labai 

lengvai laimėjo. Paskutinis 

žaidimas buvo įdomiausias, 

kada Bridgeporto tymas srnar 

kiai varėsi pirmyn prieš stip

rų Cicero tymų ir iki pat ga

lo išrodė, kad ciceriečiams 

teks ir vėl pralaimėti, kaip ir 

užpereitų sekmadienį, kada

Side K of L on first base. Al

so “Kalia” Knlašinskas a 

backstop fornierly of West 

Side K of L Then Al Waba- 

las who intends to movė to 

Brighton is probably to come 

to Brighton. He is a good 

backstop liaving played witli 

many teams. Then “Barney” 

Baranauskas is to try for the 

backstop position. “Kavie” 

Kavalauskas is coming out 

for 3rd base.

Amo-ng the lašt season’s

North Side teko ta garbė —j team to retuyn for the out- 

supliekti Cicero. Bet gražus, i field posts are Stan. Kamins- 

įr smarkus, žaidimas Budrike' kas, Ma'rty Kandis; Al. Mani- 

ir F. Žukausko išėjo Cicero kas and Charles Šaputis. For 

naudai — ciceriečiai laimėjo.

Šiame žaidime publika daug 

domės kreipė į trijų žaidėjų 

veikimų, būtent P. Moskaus, 

kuris žaidė lubai gražiai su 

Bridgeporte tyfu pradžioje

the “liot comer” 3rd base 

Wally Dausinas; short-stop 

Steve Kelmas; 2nd base “Pe- 

tey” Ivans; lst base “Mic- 

key” Mikais and Schultz who 

is also a piteher; the pi t-

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greitas reguleriSkas laivų patarnavimus. Išplaukimai iš Ncw

Torko | Southampton kas Sereda vienu i* milžinų ekspresinių laivų
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA

lu iš New Torko j Ka«n» |20> 
ir brangiau. Atskiri kamb., er
dvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus tarnavimas. Del 
kitų Informacijų klauskite bite 
CĮunard agente, arba rašykite 
tiestai pas:
346 No. Michigan Blvd.

Chlcaeo, Dl.

e paskui saužemiu Į Kauna. 
Pamatykite Londoną, pake
ly. Taipgi tiesiai | Londo
ną kas Pėtnyčlą nauji, alie
jų varomi laivai. TreCioa 
klesos laivakortės 1 abu ga-

CUNARD LINE

$65.00MES MOKAME CASH 

UŽ LIETUVOS 5% BONUS

Money Orderini į Lietuvų per Radio tiktai 25 centai

Paskolos teikiamos ant Real Estate

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

Ricliard Stevensen of Stan

ford university, wlio won the 

Pacific coast intcrcollegiatc 

Ę^olf championship » at Del 

Monte, Calif.

chers Tony Vasil; Tony Gri- 

giškis and J. Zukor. However 

otliers niig'ht report yet. For 

backstop Joe Masūnas who 

lead the league in batting will 

try again harder tlien ever.

Otlier players who’d» care 

to join Brighton 1< of L Coun- 

eil 36 Baseball team report 

any Thursday at the meetings 

at McKinley Park Field Hou

se 39th ahd AVestem 8 P. M. 

or to Joe Miller — manager 

4352 So. Fairfield, Phone Laf. 

9858 or to J. Cherry — Busi

ness Manager 2517 W. 43rd 

St. Chicago, III.

corpore” važiuos į Šv. Anta

no bažnyčių Cicero, kur baig

sis dvasinės Konferencijos 

bendra Šv. Komunija. Daugu

ma žadėjo nuvežti visus narius 

savo automobiliais. Kurie da 

turite automobilius, prašomi 

atvažiuoti ir nuvežti jaunus 

narius.

X Vyčių 36 kuopa rengia 
“bunco party” Vyčių namo 

fondui, kovo 29 d. Meldažio 

svet., 2242 W. 23rd PI., 8 vai. 

vak. Bus virš šimto “prizų” 

laimėtojams pasirinkti. Dova

nos nuo 50c iki $10.00. Tikie- 

tai visai pigūs. Paremkite.

X Baseballninkai Vyčių 36 

kuopos imasi darbo — suda

ryti stipriausi tymų. Jie rengs 

šokius tuojau po Velykų.

X Vytauto Teat. klubas lai

kys susirinkimų kovo 8 d., 

jairap. mokyklos' kambaryje, 

44 ir Fairfield apie 7:30 vai. 

vak. Visi nariai susirinkite,

BRIDGEPORTAS
ATVAŽIAVO IŠ LIETUVOS

Skanus kumpiai, palengvi- 

cai, dešros, skilandžiai, laši

niai ir strimelės. Taipgi švie

žios ir skanios Birutės saldai

nis žemuogių, aviečių, slyvų 

vyšnių, ir kitokių vaisių ska

niausiai sutaisytų. Be to ga

lite gauti Lietuvos baravykų, 

Palangos Trejų Devinerių, Gin 

taro karolių, lininių abrusų, 

staltiesių ir kitokių Lietuvos 

išdirbinių.

Malonus skaitytojau pirk 

ir vartok Lietuvos produktus, 

nes tuomi suteiksi didelė pa

ramų Lietuvai. Krautuvė at

dara iki 9 vai. vakaro. Nedėl

ioms iki 4 vai. po pietų. Vi

sus kviečiu atsilankyti.
< t . f; A * ’' /1r c?

V. M. STULPINAS
„ .. 3255 S. Halsted St. Chicago

lieki Ilouse 39tl* ir Western v. ... ,
. ! Visas virsnnnetas prekes ga-

Blvd. 8 vai. vakarais. i... „ .. . .. . ,
J lite gauti sekančiose vietose.

STOTIS BPG.

Brighton Park. — Dar te

beina Vyčių, naujų narių pri

sirašymo vajus. Kurie neprisi- 

račėte į Vyčių 36 kuopų, pa

darykite tai gręįt arba gai- 

lė&tės. Susirinkimai būna 

kas ket vergas, McKinley Pk.

X Šių nedėlių visi Brigh

ton Pk. Vyčiai susirinks prie

J. Matkus, 6801 So. Artesiąn

bažnyčios t vai. ryto ir “in St., Cicero, III.

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

30

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■H
■ SVARBUS PRANEŠIMAS 

CHICAGOS LIETUVIAMS

J. F. Radžius
GRABŲ ISDIRBYSTĖJ

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

1. Nereikės mokėti komišinas graboriui už i
grabą. ■

2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoja 
graborių.

To apsilenkiant jūs sutaupysite šimtus dole
rių, o aišku, kad tie pinigai būt buvę išmokėti iš į 
jusų kišeniaus. Tie sutaupyti pinigai liks vaiku- ! 
čiams ar šiaip artimiems. Pinigai uždirbti nėra ■ 
lengva. s l

Jeigu jums reikia grabo, tai pirm šaukimo ki- j 
to graborlaus, pašaukite mus, o mes nuvešime j \ 
savo išdirbystę Ir jūs pasirinksite grabą už pusę j 
kainos. Pasirinkę, jeigu nenorėsite mūsų patar- j 
navimo, tai galėsite kreiptis prie bile graborlaus, ■ 
kurs jums patiks.

J. F. Radžius
Pigiausias Lietuvis Graborius Chicagoje

Ofisas:
668 W. 18th St.

Tel. Canal 6174

Skyrius:
3238 S. Halsted St.

Tel. Vlctory 4088

L; C

nes bus svarstoma kaslink 

naujo veikalo “Šv. Elzbieta”, 

kuri bus statoma gavėnioj.

Red Cherris.

Peoples Furniture Co.
KRAUTUVES

Siulija $50.00 Ir Daugiaus

Nuolaidos už jusų instrumentą į 
mainus ant naujo

Victor
RADIO

Mados R-52

Tai yra geriausia proga'įsigyti atsakantį 
RADIO atsakomingose Krautuvėse 

su dideliu sučėdymu

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS BE 
PALUKŲ

Bukite musų Krau
tuvėse šiandien ir 
pamatykite didžiau
sį rinkinį visų atsa- 
komingų Amerikos 
išdirbysčių radios ir 
persitikrinkite kiek 
čia pirkdami galite 
sučėdyti!

VICTOB RAMO R-52

Krautuvės atviros 
Antradienio, Ketvi
rtadienio ir Šešta
dienio vakarais ir 
Nedėlioję pagal su
tartį- t

PAŠAUKITE: 
Hemlock 8400 

arba
Lafayette 3171

Pilnas rinkinis visų Lietuviškų Rekordų dei 
Tamstų Pasirinkimu Peoples Krautuvėse

BfTTER , 
TSythinG ForThfi HOMF,3 į

4177-83 Archer Ave.
M. T. KEŽAS 

Vedėjas

2536-4C W. 63 St.
G. A. NAKRO6I8 

Vedėjas

t

ri.
'ii< i
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DRAUGAS

t

Šeštadienis, Kovo 8 d., 1920

VAŽIUOJA Į MELROSE PARK prie šv. Rumunijos. Tikrai 
gružus ir katalikiškas draugi
jos nusistatymas.

NUOŠIRDI PADĖKA.

BRIGHTON PARK ŽINELĖS turės * mėnesinį susirinkimą rių ir paskirta $1 
-------------- Įy d. kovo, tuoj ]w> pamaldų,1 mokesčio. .Išrinkta

Kaikurios kolonijos dziau-j mokyklos kambaryje. Visos1 surengimui vakaro

metinio
komisija

parapijos
ginsi, kad lietuviai kandida-į nares nepamirškite atsilankyti' naudai: B. Pranckevičienė, O. 
tuoju i vablvietes. Ir mes, lir atsivesti naujų narių. Katra1 Kazragienė ir K. Giedrolienė.

------------- ! brightoiiparkieeiai, galim pu-j atsives naujų narę, gaus dovu-;
Laimingai sulaukę savo 25; sididžiuoti, nes p. A. C. Naug- nų ir senoji ir naujoji. Dova 

m. ženvbinio gyvenimo sukak-!žemis kandidatuoja i Senato- nas pamatysite susirinkime.
ial Coinmitteinan 4 distrikte.1 --------------------

Dieve, padėk.
Pelėda.

Sv. Alykolo par. choras iš North Side, Chiengo, 111., dalyvaus išpildyme programo, 
kuri rengia muzikos mokytojas N. Kulys sekmadieny kovo 9 d. AVaichuno salėj 15 
ir Lake St. Pradžia (i vai. vak. įžanga. 50c.

CHICAGOJE

VYTAUTO 500 M. SUKAK
TUVIŲ KOMITETO 

SUSIRINKIMAS.

,nijų veikėjai dalyvautų šia
me susirinkime.

Visi stokime darban! Neati- 
Idėliojant veikime visi iš vien.

Vytauto 500 m. sukaktuvių 
komiteto susirinkimas šaukia
mas kovo (Mareli) 13 d., ket
virtadieny, 8 vai. vak., Auš- j Nepamirškime kovo 13 d. ir 
ros A artų parapijos mokyklon, susirinkime kuoskaitlingiau- 
I komitetų L. K. Vakarinių j<ia>
Valstybių 7 konferencijoje 
perstatyti sekantieji kolonijų 
asmenys: Bridgeporto —
kun. A. Martinkus, B. Jakai
tis, B. Bitautienė, M. Gurins- 
kaitė, O. Aleliunienė. AVest 
Side — kun. I

X Ateinančio pirmadienio 
Aušros Vartų komitetų posė
dis perkeliamas į antradienio 
vakarų (lėliai šv. Kazimiero 
kapų direktorių susirinkimo.

X Ryt, Aušros Vartų bažny
čioje antros šv

tuvių, smo norime iš visos šir-
Įdies pakėkoti: pirmiausiai P. Naugžemis daug yra pasi- 
igerb. Aušros A’artų parapijos darbavęs lietuvių tarpe. Jei 
1 klebonui, kun. L. Draugeliui tik mes jį išbalsuosim, tada 
1 už gražias bažnyčioj pamaldas,
įgražų pamokslų ir linkėjimus, 
taip gi gerb. Alarijonų provin- 

jciolui kun. F. Kudirkai už 
idovanėlę ir linkėjimus; varg.
[•J. Brazaičiui už gražių mu
zikų, parap. mokyklos 7 sky
riaus mergaičių chorui, ir se- 
šeriai Innoeentai, kuri rainei 
pasidarbavo, taipgi ponioms 
Dobrovolskienei ir Brazaitie- 
nei, kurios, kaip ir choras, Į 
gražiai per Mišias duetų gie-i 
dojo ir, ant galo, visiems, ku
rie, atsilankę Į .namus, mums 
gražių dovanėlių ir linkėjimų 
sudėjo.
Mykolas ir Marijona

Jasnauskai.

nereikės eiti pas svetimtau
čius su bile kokiu reikalu: 
taksų ar t. p. P. A. (’. Naug- įpagelb. — J. Samoškienė, ka-' 
žemis yra republikonų klubo Įsos globėja — P. Milašienė, 
kapitonas ir sekretorius. Tai- imt. ir fin. rašt. — O. Kaz- 
gi, pareinkim savuosius. dauskienė. Skyr. įsirašė trys
a------------- nauji nariai. Išrinkta trys

Vilniaus spaudos žiniomis, 
X šv. Pranciškaus Seserų 1929 — 1930 metu Vilniaus. k J *

Rėmėjų 2 skyrius turėjo susi- miesto premija už literatūrų 
linkimų 2 d. kovo, mokyklos1 paskirta iš A’ilniaus kilusiai 
kambary. Išrinkta nauja vai-’rašytojai lllakovičaitei. Pre- 
dyba: pirm. — AL Gečienė, mija siekia 5,000 zl. “R.”

Altoriaus Puošimo draugija atstovai į Federacijos 19 sky

GRAŽI PRAMOGA.

Ir tik tuo būdu pasieksime tų, i rija ,Šv. Kazimiero Akademi- 
prie ko rengiamės. Darbas į jos Rėmėjų 10 sk. ir per šias 
prieš mus stovi didelis. šv. Mišias draugija “in cor-

9 9

P. Atkočiūnas.
Konf. Reng. Kom. rašt.

WEST SIDE ŽINIOS.

pore
jos.

West Side. — Vasario 9 d. 
Mišios inten- bus labai graži pramoga, ku

rių' rengia Šv. Kaz. Akad. Rė
mėjų 10 skyrius. Pirmiausia 
dienų pradės .dvasine pagelba: 
priims šv. Komunijų 7:30 v. 
ryte Mi šiose. Dalyvaus abu

X Šių savaitę sunkiai dieg-i skyrių: suaugusių ir jauna- 
Vladislovas Do-! mečių. Šios,

eina prie Sv. Komuni-

brovolskis. Jam 
1 gimo plaučių pavojus. Ligonį 
su š\'. Sakramentais užvakar 
lankė Aušros A’artų klebonas

gręsia užde-

X Aušros A’artų mokyklo-jo vakar asistentas.
Draugelis,'je ryt bus šie susirinkimai: a) X Pirmųjų konferencijų.

stud. A’. Petrauskas, V. Duo-(Blaivininkų — tuojau po su- 
ba, Radomskis, stud. P. Atko-Intos, b) Aušros Vartų vyrų 
čiunas. Tovvn of Lake — kun
A. Linkus, Z. Jurgaitė, Kataus 
kienė. Brighton Park — kun.

Chicagos Vyčių Apskričio vy
rams Aušros A’artų bažnyčioje

ir moterų draugijos — 1 vai. j turėjo kun. J. Mačiulionis.I
po pietų, c) Moterų Sųjungos j Konferencijoje dalyvavo apie 
55 kp. — tuojau po mišparų 4 šimtas narių. Šiandien vaka- 

Pr. A’aitukaitis, Pr. A’aice-ival. ir d) vakare. 7:30 vai. šv. re konferencijų sakys kun. J. 
kauskas, Kvietkus, inž. A. (-Kazimiero Akademijos Rėmė-'Jakaitis, o ryt šv. Antano 
Žvirblis. Cicero — Fed. 1-Ijų 10 kp. vakarienė su vajaus bažnyčioje 9 vai. ryto per šv.

parengimu bei teatru parapi-, Mišias visas Vyčių Chicagos 
jos svetainėje. (Apskritys eis “in

pastarosios, mi
nės pirmas sukaktuvės ir pa
gerbs šv. Kazimierą.

Programa prasidės 7 vai. 
vakare. Augusių skyrius ves 
programų, o jaunesnės prisi
dės lošimu, kurį išlavino Sese
lės. Šių pramogų parengė dar
buotojos: Mikšienė, Dačiolie- 
nė, Gasparkienė. Bet neuž
įniršime ir mūsų nenuilstan į 

čios darbuotojos, jaunamečių 
vedėjos V. Butkienės. Ji su l 
jomis moka veikti. Tikrai iš- i 
mintinga vedėja.

Visus kviečiame atsilanky
ti. Valdyba.

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

sk. atstovai pažadėjo išrinkti 
narius i tų komitetų. North 
Side — Maskolaitis-, A. Ba- į 
cevičius, Rėkus. A(arque,tte Į 
Park — J. Mickeliunas, L.; 
Šimulis, Stočkaitis Dirgelis. ■ 
Roseland — kun. J. Paškaus-; 
kas, Šlikas, kun. A. Kruša, A. j 
Draugelis. AVest Pullman — j 
Z. Gedvilas. Melrose Park — j 

adv. AL Balanda, J. Žvirblis.
Iš apielinkinių Chicagos [ 

miestų į tą komitetų nuskirti i 
šie: AVaukegan — A. J. Sut
kus, Bujanauskas, Jakutis. 
Indiana Harbor, Ind. — kun. 
K. Bičkauskas. Gary, Ind. — 
Zdankus. Kenosha, AVis. —- 
J. Mažeika, A. Remeška.

Vytauto 500 m. sukaktuvių 
minėjimo projektų komisija 
ir konferencijos rengimo ko
misija nuoširdžiai prašo visų 
parapijų klebonus dalyvauti 
šiame susirinkime arba pri
siųsti savo atstovų.

Šiame susirinkime bus iš
rinkta eentraliniam komitetui 
valdyba, ir taip gi pasiskirs
tyta darbai.

Su šiuo susirinkimu konfe-.
, -- Jrencijos renginio komisijos 

darbas jau baigsis ir jį j savo ,
rankas paims centralinis ko-Į 

1
mitetns.

Taipgi prašoma, kad kolo*

corpore’!

Iš Amerikos Tiesiai | Lietuvą
PER

BALTIC AMERICA LINIJĄ

Jums Patogūs Išplaukimai iš Nevv Yorko:
LITUANIA ............................... KOVO 8
ESTONIA........................BALANDŽIO 3
LITUANIA ............... BALANDŽIO 17
POLONIA .......................... GEGUŽIO 1
ESTONIA ....................... GEGUŽIO 17

Oficialė ir A’ienintėlė Amerikos Lietuvių D. L. K.
Vvtauto Jubiliejaus ekskursija išplauks laivu

LITUANIA — GEGUŽIO 26
Tai bus, išimtinai vienų lietuvių ekskursija. Visos 

pastangos daroma, kad tą ekskursijų padarius isto
rine, atmintinų ir pilnų įvairumų ir malonumų.

Prirengimui prie šios garbingos ekskursijos arba 
prie kitų išplaukimų be atidėliojimo kreipkitės i mus.
Turėdami ilgų metų jiatyrimų laivakorčių biznyje, 
galėsime visus jūsų reikalus atlikti taip, kad jūsų 
kelionė į Lietuva ir sugrįžimas j Ameriką jvyks be 
jokių sutrukdymų.

Laukiame jūsų greito atsiliepimo į mus asmeniškai ar laišku.

PaulP.BaltutisiCo.
3327 So. Halsted St. Chicago, III-

TEL. YARDS 4669

VictorTonas

Victor Radio tonas patvirtina Victoro elektrinį 
ir mechaniškų tobulumų. Klausydamas per Victor Ra
dio, jus tikrai taip girdėsite, kaip perduodamų iš sto
ties. Mes tikrai galime jums tai įrodyti jūsų namuose, 
be jokios jums užtai atsakomybės.

Victor modelis 52, 10 tūbų, gražus walnut ka
binetas, kaip ant paveikslo. $50 nuieidžiame už jūsų* 
senų Victor Radio Fonografų ar Pianų, be skirtumo 
vertės. Dykai demonstravimas jūsų pačių namuose. 
Lengvus dalihiai išmokėjimai.

IŠGIRSK LIETUVIŲ DAINAS PER RADIO 
Kas nedėldienį 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

Pirm. A. Nausėda 
• 1024 Center St.

Tel. Lincoln 3044

;Rašt. P. Fabijonaitis 
2350 So. Oakley Avė.

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 So. Oakley Avė. 

AGITATORIAI:

Kun. K. Matulaitis
2334 S. Oakley Avė.

V. Duoba 
2328 AV. 23rd St.

J. Dimša
3230 So. Emerald Avė.,

M. Šlikas

10555 So. State St. 
Visokiais Labdarybės rei

kalais kreiptis j valdyba arba 
agitatorius.

STACIJOS
Su atvaizdais,

Graudūs Verksmai
IR

Kai kurios Gavėnios 
Giesmės

Išimtos iš “Ramybė Jums”
KAINA 10c

Nauja Laida. Daug per
kantiems duodame nuolaidą.

“DRAUGAS” PUB. CO.

2334 S&. Oakley Avė. 

Chicago, III.

TURKIŠKOS, RUSIŠKOS 
SULFURINĖS VANOS IR 
ELEKTRIKINIS GYDY

MAS

Treatmental visokių ligų. reu
matizmo. nervų atitaisymo. Šalčio 
lr taip toliaus, su elektriniais 
prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausių kraujo cirkulia
cijų, kuomi galima iSsigclbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ainkaia nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergul ėjimo.

A. F. CZESNA
1657 WEST 45th ST.

Kampas Paulina Street

Nuo 8 vai ryto iki 1 v. nakties. 
Nedėliomis iki 2-<ros vai. po pietį), 

l’hone Boulevard 4552

d ■■■■■■■■■■
^Ruumatizmassausgele ■
H NMlkankyklte savus skaus- •

mals. Reumatlsmu. Sausgėla. ■
* Kaulų Gėlimų, arba Mėėluntfu _
■ — raat»snų sukimu; nas skau- 

dėjimai naikina kūno gyvybt ■
■ tr dainai ant patalo paguldo, g
■ CĄP8ICO COMPOUND .mo- _
■ Stla lengvai praėallna vir Smi- 

nėtas Ilgas; mums Mandte dan- ■
" gybė įmonių siunčia padėka- g
■ roaaa pasveikt Kaina lio par
a palte lio arba dvi ui ll.ii. ■ 

Dukart tvirtesnė 7Bo. ■
Knyga: **BAl?rTNIS HV1EI- ■

■ KATOg” augalais gydytlas, kal-
- na ii sentų. ■

Justin Kulis
km f h Halated Street 

■ ' CVOAGO.
«■■■■■■
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Ik^tudieniR, Kovo 8 it., 1030 • « r n o * s c
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CHICAGOJELIETUVIAI REMIA

RUTH HANNA
McCORMICK

I
UNITED STATES 

SENATOR
Būtiuai pasiklausykite Kon- 

gresniano KUTE HANNA Mc
CORMICK kalbant per radio 
šeštadienio vakare, kovo 8 d.,
7:15 v., iš stoties WJJD, ir
pirmadienio ukare, kovo. 10 d.,j----- v --------- --------------

■ 8:00 iki 8:30 v. iš stoties WLS. • kovo 9 d., b Vai.

Mrs. liūtį. Hanna MeConniek ves j % pivavonaitė rašo
savo kampaniją į Jungtinių Valstijų
Senatų per radio, kaip ir mitinguo-Į L kelionės. Dabai’ esanti Al

se kiekviename miesto n anie, kur ji 
asmeniškai matysis su balsuotojais.
Ji veda cnergiškinusią kampanijų, 
kokia kada buvo vedama šioje val
stijoje už Jungi. Valstijų Senato
riaus vietų.

Šimtai laiškų ir parėmimų kasdic 
ateina į Mrs. MeCormiek buveinę
nuo lietuvių, kurie nors ir nėra po . , . . . , >r , •litikieriai, vienok yra susidomėję, kV benas> Metn-

RADIO ŽŽŽ.

čius, V. Sabockis, Goud&niuvi- 
čius, Navolas.

Smulkių $13.00.

Viso $144.65.

Vardu Vilniaus našlaičiu ir

Town of Lake. — Sv. Kaz. nuo savęs dėkoju visiems ge- 

Ak. Reni. 1 sk. susirinkimas paširdžiams, taip gausiai au 

šiame bus sekim, kovo 9 d,, 2 bojusiems. Niekuomet nesiti- 

val. įkėjau naujoje parapijoje su-

X

mų

bus

Nek. Pr. P. Sv. mergai- rinkti toki4 sunui. 

sodalicijos susirinkimas j Ačiū kun. Baltučiui už su- 

ir-gi šiame sekmadieny, j rengimų programos.

E. Vileišiene.

rikoje, Alger mieste. Ten esu 

saulėta, šilta ir gražu. Džiau

giasi kelione.

X Kovo 9 d. vak., Kren- 

čiaus salėje, sako, bus gera 

programa. Bros mokyklos vai-

PRANEŠIMAI.

Kia. Tel. >«I

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue lr 24-taa Street 

Telef. Canal 1711-0241

Valandoa: 2 Iki 4 p. p. Panedėliah 
tr Ketvergale vakare

D A K T A A I

Ofiso Tel. Vlrginia 0024
Rezldene.ijoe: Vaa Buren 6388

DR. T. DUNDULIS

Telefonas Boulevard 1022

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; 0 Iki 13. 1 Iki 2 

dien*. ir 2:80 Iki 8:80 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Nktolt 49th Straet Chieago. 111.

Mis. MeCormiek nominacija ir iš
rinkimu į Jungt. Valstijų Semitų (lė
lei jos didelio sugabumo / ir patyri- 
nio, .jos supratimo darbininko žmo
gaus reikalų ir dėlei jos pritarimo 
daugeliui jų problemų.

Eidama savo pareigas kai|>o Con- 
- gvessman-at-Largv, Mrs. MeCormiek 

labai pasitarnavo daugf'iui lietuvių, 
nuo kurių ji turi daugelį liudijimų.

kų orkestrą, dainuos p. A. 

Pieržinskienė ir kitos. Progra 

mų rengia Šv. Kaz. Ak. Reni. 

1 skyrius.

X Kovo 19 d., Krenčiaus sa

lėje giminės ir draugai suren

gė puotų pagerbimui ponios J. 

Lukošienės. Dalyvavusieji sma 

giai praleido laikų.

X Kiti spėja, kad. šį pava

sarį klebonas, kun. A. Skrip- 

kus važiuos Lietuvos aplanky

ti.

X Šį sekmadienį L. Vyčių 

13 kp. dalyvauja bendroje L. 

Vyčių Šv. Komunijos Puoto

je, 9 vai., Šv. Antano liažny 

čioje, Cicero, 111.

Brighton Park. —Draugija 

Gvardijos pirma. div. Šv. 

Kazimiero Karai, laikys mė

nesinį susirinkimų nedėlioję, 

Kovo — Mareli 9 d., parap. 

mokyklos kambaryje, 2 vai. 

po pietų. Visi nariai kviečia

mi atsilankyti, nes turime 

svarbų reikalų svarstymui.

Kadangi draugijos pirm. J. 

Žiedas mirė netikėta mirtimi, 

(jis buvo gatvekario ant vie-

KAZYS J- MACKE
(Mačiukas)

Vra vienas iž žymesniųjų 

Chicagos lietuvių real estati- 

ninkų. Toje biznio šakoje jisai 

jau nuo senai darbuojasi. Pir

miau darbavosi prie didelių a- 

merikoniškų firmų, o vėliau 

pradėjo veikti savistoviai ir 

turėjo gerų pasisekimų. Per 

pastaruosius kelis metus jis 

ofisų turėjo tolokai nuo lietu-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 
2 III 4 Ir I Iki I v, y. 

Nedėliomis nuo 10 iki- 12 ryto 
Namų Ofisas 3412 Franklin Blvd. 

Vai.: nuo 2:80 Iki 9:20 vak.

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street 
Kertė So. Westera Avenue 

Tel. Prospęct 1028 
Rezidencija >S6| So. Leavltt 8t 

Tel. Canal 8880
Valandos-. 8-4 po pietų lr T-» v. v 

Nedelioj pagal susitarimų

Ofise Tel. Canal 2118
Namų Tel Lafayette 0088

DR. A. L YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET

NAMAI
p

4193 ARCHER AVĖ.
Valandos: prieš pietus pagal sutarti 
Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v

vių kolonijos, o dabar perei

tos užmuštas), tai draugystė Įkėlė j grynai lietuviškų ko- Tek Wentworth .3000 

pereitame susirinkime nutarė !ionijų po num. 2433 AV. 69 St.

užprašyti Šv. Mišias už jo 1 j0 ofįse taipgi randasi ra’- 

sielų ir pareikšti užuojautų tinę lietuvių spulkos vadinu- 

jo likusiai šeimynai. Jono mos Dollar Savings Bldg. &

Rez. Tel. Stewart 819)

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

Žiedo labai apgailestavo ne- Loan Ass’n. Geros kloties nau- 6558 €0. HALSTED STREET

tiktai mūsų draugija, bet ir joj vietoj, 

visa Brighton Parko kolonija, i -

nes nebuvo tokio gero dar-

Val.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

AUKOS VILNIAUS NAŠLAI
ČIAMS.

RUTH HANNA McCORMICK 

LIETUVIŲ ATSIŠAUKIMAS
Komitetas iš vieno šimto žymiau

sių lietuvių išleidi/ pftrMškinią, ko
dėl jie remia Mrs. MeCormiek į 
Jungtinių Val.sttj'l Senatą. Vienoj 
vietoj pareiškime sakoma.

“Mes stovime už Mrs. Ruth Hali
na MeCormiek, kadangi ji yra viena 
iš Amerikos žymiausių moterų, dide
lio1 gabumo ir teisingumo. Ji turėjo 
didelio patyrimo valstijos ir visos 
šalies problemose ir turėjo drąsos 

•kovoti prieš Tarptautinį Teismą, ku
ris yra dalis Tautų Sąjungos ir 
lengvai guli įpinti mus į rimtus ne
smagumus.

UŽ ŽMONIŠKUS IR TEI
SINGUS IMMIGRACIJOS 

ĮSTATYMUS
Ji stovi už labiau žmoniškus ir 

teisingus immigroeijos įstatymus, 
kurie duotų mums teisingą kvotą 
ir pašalintų išsisklaidymą šeimynų, 
kas yra didelė sunkenybė mūsų žmo
nėms. Kauto darbo samdytoju, ji. 
supranta ir žino darbininkų rei
kalus ir vargus. Ji yra narys Wo-1 
men’s Trade Union League.

PRIEŠ SENATORIŲ 
DENEEN

Mes esame priešingi sugryžimui į 
Jungtinių Valstijų Senatą Charles 
8. Deneen, kadangi jis balsavo už 
ne)»akrnėuimuK Jones įstatymas, ka
lbingi jis valdo ir kontroliuoja Chi
cagos ]>olitiką, prie kurios užvaldė 
raketiriuimas, delei ko Chicagos var
das yra nukentėjęs visame pasau
lyje-

IŠDAVĖ SAVO PARTIJĄ
Mes priešinamės p. Deneen ka 

daugi mes esame KepublikoMąi ir 
stovime už Itepublikonų principus ir 
partijos reguliarumą, kuomet gi per
eitą rudenį SenatoriiLs Deneen at
vyko- į eia iš VVashingtono ir susi
derėjo so Demokratais, knd sumušti 
Republikonų kandidatus.

Surinktos 16 vaa. Gini, Pa

nelės Švenčiau.sus parap. sve

tainėje, Marąuette Park*

Pt? $10: knn. A. ^Saltiitis, 
kun. J. Jucevičia.

Po $3: prel. J. Maciejauskas, 

Greblunienė P., B. Nenartonis, 

Šimanskis, L. Yucis.

ADVOKATAI

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolpk 0331-0282 Vai. 9-0 

Vakarais
8241 UO. HĄLSTED STREET

Ik, kr
■vr. Pėtnyčios

VERTINGAS ATSTOVAS

Po $2: M. Varkalis, Mankus, 

Manelis, Juraška, Juškievič, 

M a laškevičienė, Smielkis.

Po $1: J. Ličkus, B. Janu

šauskas, B. Jurkienė, O. Vaš

kevičienė, Žanas, Janušauskie

nė, J. Jonikas, Sutkus, A. 

Remėdaitė, M. Mikšienė, K. 

Šimkienė, A. Saboekienė, Ru

daitis, M. Kunčia, Adomaitis, 

Maroza, Žukas, P. Norušas, 

Atkočiunienė, Kazlauskienė, 

Balsienė, P. Lileikienė, R. 

Vasinienė, O. Vikšienė, Gai

lius, Stateliunienė, Kraujaiis, 

O. Kasiu aus kie nė, Raukaitie- 

nė, O. Vikerieuė, Stanulis, J. 

Trainevičienė, J. Vaitkus, M. 

Dūda, J. Stalilionis, Petkai-j 

tis, Žagras, O. Baranauskienė, j 

J. Juošis, Koz i kauskas, Jotiec, 

Murauskienė, K. Orinis, J. 

Tumas, Dargelienė, Šlubis, J. 

Ruzgis, A. Kumšlytis, J. 

Trainevičias, J. Kaniauskienė, 

Mikalauskas, Nikodimas, Jau 

nimaekia, Kamušienė, Albikis, 

Grišius, Petrošius, Skalandžiu- 

nienė, G lasius kienė, A. Raš- 

tutienė, Stoškus, Šnekutienė, 

Luškauskis, Stasiūnienė, Jur

gaitienė, I’rosevičius, Ribi

kauskas, Žalčiunas, J. Bar-

Mes tikime, kini gerinusiu Illinois 
valstijos interesu vrn nominuoti ir 
išrinkti RUTH HANNA McCOR- 
MtCK į Jungtinių Valstijų .Senatą 
ir tnes kviečiame savo viengenčius 
jiriaidčti pri<- mūs pastangose no
minuoti ir išrinkti tikrą žmonių at
stovą į šią vietą.”

JI NfiRA DIKTATORIUS
daugelio rezolincijų

bo, kur jis nebūtų prisidėjęs 1 

aukomis ar darbu. Taigi ir; 

mirus kiekvienas stengėsi pas j 

Rūtinį kartų jam kas kuo ' 

gulėdami patarnauti.

Valdyba.

West Side. — S. L. R. K. 
A. 100 kp. sus-mas įvyks ko

vo 9 d., tuoj po sumos, Auš

ros Vartų tnokykfds kambary.

V. Pfetrauskas.

JOHN B. BORDEN ; OR. W. Y0VA1SH
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

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

Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

PHYSICIAN And SURGEON 
Valandos: 11-12 ir 2-4: vakare 7-8.

Šventadieniais ir nedėlioj pagal 
sutartį

Office R. 1009 Talcott Bldg.
Office Thone Forest 8976

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

ROCKFORD, ILL.

0 P T E M I T E I S T A I

Tel. Vlctory 6879

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
3265 S: Halsted St.
Vai.: 10 vai. ryto—8 v. v. 
. Nedėlioj 10-12

DR. VAITUSH, 0. P. D.

“Ituth liaunu MeCormiek užėmė 
aiškią policiją prieš Jungtinių Val
stijų prisidėjimą prie tsrptaaiimo 
teisino, ar kokių nore kitų sąjungų 
ir susidėjimų su svetimomis valsty
bėmis.

”Kai|io Kongresrnonas “nt Įvargę” 
ji įinšveiitė visą savo laiką ir atydą 
savo vietos pareigoms ir nesimaišė 

nuo] į vietinę, miesto, jmvieto ar valsti-

Ofiso Tel. Victory 8487
Of. lr Rea. Tel. Hemlock 3874

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

Antras ofisas lr Reaidenclja
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-8 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-0 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimą.

'Tel. Canal 6764
I

Republie 8464

DR. A. RAČKUS

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredenois ir Pėtny&io- 
mis nuo 9 Ud 6.

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS ’
4740 Dorclieįįter (Avenue 

Tel. Dreiel *<323 v

Vai.: 8 Iki 10/ryto 
6-8 vai. vakare

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATA8
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800

RESIDENCIJA: 
4515 So. Rockwell Street 

Tolef. Republie 9728

OFISAI:
144< S. 49 Ct. <924 W«*hla,gton
18-12, 2-4, 7-9 12-2. 4-8. Blvd.
Tol. Clcw« 888 Tol. Kedale 2460-2461

J

DR. S. A. OOWIAT
Gydytojas 

REZIDENCIJA 
4739 W. 18 PI. 
Tvi. Cicero 8888

tr Chirurgai

Vienu daugrlio rezolincijų nuo i į vietinę, miesto, jmvieto nr vaisti- 
wardų organizuo,jų yru sekama nuol įos jioliliką ir nebandė patapti po- 
37 wardos, kuri salio: ’ litiniu diktatorium.”

J. P. WAITGHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampan Michigan Avė. ‘

Tai. Pullman 6950 Ir <277

Mieato Ofise Pagal Sutartį:
127 N. Dearborn Street 

Rooms 928 Ir >88 
Tel. Franklin <177

telephone Central <92<

F. W, GHERNAUCKAS
ADVOKATAS

184 North lASalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Nuo 8:88 iki B vai. vak. 
Office; 1904 So. Uolen Ava.

Tel. Roosevelt 87X9 
Vak ano 9 Iki I vaL vak.

Ofiso Tel. Kedzie 0482 

Rezidencios Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Oydytojas lr 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.

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAB 
Gydo staigias lr chroniškas ligas

vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliotais ir seredomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 

Ir X RAY
2130 WEST 22nd STREET 

CHICAGO

etūoe Armitag« 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

Valandos: l? iki Z ir 6 iki 8 P 44 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

Ofiso Ir Res Tet Boulevard 691*

DR. A. J. BERTASH
<464 80. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
įdėtų ir S iki 8 vai vakare 

Res 3201 S WALLA.CE STREET
‘ 1 . —• -a---------

rei. Hemlock 8161

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J, JAVOIŠ
Vai: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėlioję pagal sutartį.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal <222 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

Avenue Tel. Republie 7868
Valandoa 1 — 3&7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

DR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2438 Weet 09 Street 
VzL: 0—12 ryte, I—4 p. p. 0—8

v, v. Nedėlioj susitarus.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą kuris 
eett prleiastlm galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karfitį. Atitai
sau kreivas akla, nulmu cataractua 
Atitaisau trumpą regyste lr tolimą 
regyste.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas eu elektra, parodučia mažiau
sias klaidaa

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikuėiama

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 ryto tkl 
18 po pietų.

Nedėliomis
Susitarus

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

DENTISTAI
Office Boulevard 7048

DR. G. Z. VEZEUS
LIETUVIS DENTISTAS

<845 8o. Ashland Avenaa 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal <221

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos* Nuo 9 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare

Seredoj pagal sutartį

DR. A. J. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS

North Skle
1579 Milvvaukee 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. Prospęct 6659

, DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED 8T.
Rezidencija 6600 So. Artesian Ava. 

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

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

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

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

Telef. Midway 2880

Tel. Boulevard 1401

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

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 

7—9 vakare
9. P-

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

Tel. Kenwood 5107

VaL: ono 9 iki 11 vaL ryte; 
nno 6 iJci 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

PRANEŠIMAS

OR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — virSuj Belsklo-Raktčlo aptie
kos) po nr. 2422 West Marąuette Rd. 
Valandoa: nuo 8 iki 4 po piet. Tel. 
Prospęct 1939.

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4401 Se. Ashland Avė. Valandos: nuo 
< iki S vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 9941 S. Albany Avė. Tel. Pros- 
Pect 1920. Nedėtomis tik pagal sn- 
tartį.

25 METĮĮ PATYRIMO
Pritaikyme akinių del visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tet Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS X-RAY

4193 Archer Avenue
Rez. Tel. Lafayette 4365

OR. HERZMAN
Iš RUSIJOS

Gerai Lietuviams žinomas per 
metue kaipo patyręs gydytojas, < 
rurgas lr akuėeris.

J

Ekspertas tyrimo akią ir pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kosnp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėklt mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Seredomis nuo 9:39 iki 12 v. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 3 
Phone Canal 0533

Boulevard 7619 
Re Hemlook 7991

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 9 ryto Iki 8 vakare

Gydo staigias lr ohronL 
■vyrų, moterų lr vaikų pagal

Jauslus metodus X-Ray Ir kitokiu* 
elektros prietaisus

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

s

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 19 — 18 platų P 
nuo < Iki 7:89 vai. vakara 
Tel. ofiso Canal 2119 Rea Bo. Bkore 
2288, arba Randolph <899.

Tel. Armitage 1740

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS,

Den tįsta s
1608 Milvvaukee Avė.

Kampas North Avė. 
Northvvest Tower Bldg. Room 809 

Vai.: 9—12 ryto: 1—8:20 vai. vak.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994 

Resldencijoe Tel. Plaza 8298
VALANDOS:

Nuo 19 Iki 18 dieną.
Nuo 1 Iki S po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakara.
Nedėk nuo 19 Iki 18 dieną.

7J
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8 DRAUGAS šeštadienis, Kovo 8 d., 1930

-SHB-i
GRABORIAI:

c n ii.niminr?
Ui Ui LMUIIJ

Lietuvis Graborius 
Patarnauja laidotu

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

Tel. Roosevelt 2516 | 
Arba 251S

2314 W. 23rd Place 
Chicago, 111.

Simpatiškas — 

Mandagus —

Geresnis ir Piges

nis už kitų patar 

navimas.

gintu;).

valandos. Aš norėčiau išgirsti 

dainų “Vilniaus kalneliai”.

T. Kunickas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDftJAl 

Pidyels Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Ave.

Tel. Yards 1741 lį 1743
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct. Cicero 

Tel. Cicero T794
SKYRIUS

3201 Auburn Avenue 
Tel. Boulevard 3201

J, F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHlOAClUJEi
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabu U- 
dlrbystės.

OFJSAS
888 West 18 Bt. 
Tel. Canal 4174 
2X1 RIUS: 3238
So. Halsted Street 
Tel Vlctory 4088

Phom, Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

M asų patarnavimas
-įeuomet sąžiningas lt 
nebrangus, nes netauri 
ne išlaidų užlaikyme 
kyrlų

Nauja, graži k 

jlyčia dykai

3307 Anbnrn Avenne

Tel ef on as Y arda 1138

BALSAI DEL “DRAUGO” IR THE PEOPLES FURNITURE 
CO. DUODAMŲ PROGRAMŲ.

Programai duodami kiekvieno pirmadienio va
karę nuo 7 iki 8 vai. iš radio stoties WHFC.

Gerb.: ' dials of my “radio”, I heard

“Draugo” ir Peoples Fur-dl voice «ppeale<l to

niture Co. valanda per radio .Atter bearing your announ- 

iš stoties \VITFC buvo graži'^r 1 heard u clioir sing of 

ir šiuo reiškiu dėkui p. J. !«»<•’» language that I could 

Brazaičiui už taip gražių pro- n°t understand the words; 

Lauksim kitos tokios Į hut the voiees were good.

One voice that \vas a real 

“radio voice” is the giri that 

sang “A bouųuet of flovvers” 

by Clark bearing her I lioped 

she would sing more songs 

as she sang this one. T am 

so pleased witli the program 

that I made up my mind to 

listen every monday and hope 

to liear that šame giri sing 

again only have her sing mo 

re than one song. I did not 

understand her name. Her voi

ce is a type to be put on the 

radio perinanentlv. Also your 

lašt singer was good she su- 

re has a powerful voice.

Altho I am not Lithuanian 

and cannot understand your 

language T will contlnue to lis 

ten in on. your programs.

Wishing you the best of 

luek and lots of success for 

your entire radio season.

A Musie Lover & Critic. 1

Gerb. “Draugo” Keti.:

Alan ir mano tėveliams, la

bai patiko jūsų programas, y- 

pati,ligai tas vyrų choras. Aš 

norėčiau kad jie da padainuo

tų “Piauti linksma”, kų jau 

daug kartų buvo prašyta. A- 

čiu People Furniture Co. ir 

dienraščiui “Draugui” už to

kias graižius programus.

A. D. Kacėnaitė,

Šv. Krvžiaus mokyk, mokinė.

My Dear “Draugas”:

Your announcer kas the

attractiye voice and you sure 

are lucky to liave him with 

you. Congratulations to the 

announcer.

That .nite ivliile turning tbe

CHICAGOJE 

ŽINIŲ-ŽINELĖS
X Kun. Dr. .T. Navickas, M. 

I. C. lankęsis Rytinėse Vals

tybėse Lietuvių Kolegijos rei

kalais, vakar sugrįžo namo ir 

pradėjo eiti savo senas) as 

bernaičių kolegijos direkto

riaus pareigas.

STANLEY P. MAŽEIKA A. PETKUS
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 753 2

J. Lulevičius 

ORABORirS IR 
BALSAMUOTOJAS

Patarnauju lnido- 
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
3103 S. Halsted 
St. Chicago, III.

Tel Vlrtnrv lt IR

I. J. ZOLP
GRA.KORIU” IR LAIDOTUVIŲ 

VEDEJA?

1650 West 46tb Street
Kampas 48tn Ir Paulina Sts 

Ttl. Blvd. 55 03

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai ir pigiau 
negu kitur. Koplržia dėl šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic.
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street

Canal 1141

GRABORIUS 
Ofisas

3238 S. IIALSTED STREET

Tel. Victory 4088-89
Res. 4424 S. ROCKIVELL ST.

Te’. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofi sas
4603 S. Marsbfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

A. A

MYKOLAS
WOVERIS

mirė kovo 6, 1930 m. 8:15 vai. 
.ryto, 46 melų amžiaus. Kilo iš 
Kauno Red., Raseinių Apskri
čio, Jurbarko Par., Pa.eiklų 
Kaimo. Amerikoje išgyveno 35 
metus. t

Paliko dideliame nuliudlme 
motvr) Moniką po tėvais Ur
baite, 2 sunu: Mykolų Ir Pran
ciškų ir giminės, o Lietuvoje 
hrolj Jonų ir seserĮ Oną.

Kūnas pašarvotas 4920 \V.
14 St. Cicero, III. Laidotuvės J- 
vyks Pancdėlyje Kovo 10. Iš 
namų 8 vai, bus atlydėtas j 
Šv. Antano par. bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už veilonlo sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas j Šv. Knziknicro 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus lr pažįstamus 
dalyvauti Šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Hunai Ir Giminės.

laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudelkis, Yards 1741.

ri naujų biznio namų parda

vimui po num. 2650 W. 69 St.

X Orui atšįlant, daugelis 

pradeda pienuoti apie kėlimų- 

si į naujų vietų. Tokie privalo 

žinoti, kų imti perkrauatynmi.

P-nas A. Ališauskas, 7126 S.

Rockivell St, Tel. Rep. 5099, 

yra drūtas vyras turi gerų 

trokų, patyręs savo darbe ir grį> į nn-ls,j tarpų veikti, 

perkraustyme patarnauja kuo Rožytė,
geriausia.

X Pelenų dienų apie 8 vai. 

vak. du jauni valkatos inėjo 

į krautuvę, kuri randusi p-nų 

Maziliauskų name prie 33 g- 

vės ir So. Union, ir padarė 

“liold up”.

re. Šv. Kryžiaus parap. salėj, kambarį ir pasinaudoti atlai-

Visi kviečiami atsilankyti ir 

paremti, sesutes, kurios taip

gi vargsta ir reikalauja musų 

pagelbos.

Mes, rėmėjos, labai džiau

giamės, kad mūsų darbščioji 

pirmininkė p. M. Sudeikienė 

sveiksta ir trumpu laiku šū

T0wn of Lake. — Šv. Ka

zimiero Akademijos Rėmėjų 1 

skyrius laikys mėnesinį susi

rinkimų sekmadieny, 9 d, ko

vo, šv. Kryžiaus mokyklos 

kambary, 2 vai. po pietų. Vi-

X Šiuo laiku atkarpoj (2;sos rėmėjos kviečiamos skait- 

pusl.) spausdinama L. K. vJlingai susirinkti. Prašoma ne- 

V. 7 Konferencijos protokolas, j pamiršti, kad sekmadieny ei- 

Rengimo komisija nori, kad sime visos “in corpore” prie

visuomenė jį sektų.

PRANEŠIMAI.
Šv. Pranciškaus Rėmėjų

3 skyrius rengia “bunco par
ty” kovo 23 d., 7 vai. Vaka-

Išv. Komunijos. Visos prašo

mos atlikti išpažintį šeštadie

ny, o sekmadieny 7 valanda 

ryto susirinkti į mokyklos

GERI BARGENAI.
5 akel iai žemės ir 5 kamb., 

naujas namas, cementuotas 

beismontas, garažas ir kiti į- 

rengimai. Randasi ant 95 St. 

Vietų tinkanti dėl vištų ukes.

Naujas biznio namas, 3 Da

tai ir didelis što/as. Randasi 

ant 59 St. Mainysime ant senų 

namų.

2 flatai po 5 kamb., atskiriai 

apšildomas, 2 karų garažas ir 

moderniški įrengimai. Randa

si arti vienuolyno. Kaina tik 

$13,500. Įmokė t $3,500.

Biznio namas, 5 flatai ir 2 

Storiai. Randasi ant 69 St. 

Rendu. nešia j mėnesį $292.00. 

Kaina tik $32,500. Mainysime 

ant jūsų, seno namo.

PARSIDUOTĄ Įį akrų far- l«0. akerių geros žemės, 14 

misi jas šv. Baltramiejaus baž- ma prie pat RacinpųAVis. mies- j karvių, 3 arkliai ir kitokiu 

nyčioje, VVaukegan, III. į to. Yra namų,( barnės ir kiti'Syvnlių- Randasi V\ isconsin

X Kun. M. Urbanavičius, budinkai. Kaina tik $9?500.00.

M. I. C. vyksta į Rytus su mi-1 Kaa norite uždirbti pinigų, 

sijomis. Visų pirma duos dvie-• tuojaits atsišaukite pas savi-

Ramova
»• * Į*.» «*• ■

3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj
y

Pėtnyčioj ir Subatoj, Kovo 
7,8

“PLAYING AROUND”
Dalyvauja Aliee VVliite ir kiti 

garsus artistai.

Vitaplione Vodevilio aktai 
Kalbantieji paveikslai* dai-

X Rytoj tėvai misijonieriai nos’ rnuz^a> pa3snlio Žinios

kun. d r. J. Vaitkevičius, M. Dury s atsidatol :30 yal. po p 
I. C. ir kun. J. Petrauskas, M. ■

I. C. pradeda dviejų, savaičių

jų savaičių misijas Šv. Pran

ciškaus bažnyčioje, Lawrence, 

Mass.

X Gauta žinia iš New Yor

ko, kad prie Federacijos mal

dininkų kelionės į Romų prisi

deda 6 nauji nariai, kurių tar

pe yra kun. J. šeštokas, Auš- i 
ros Vartų parapijos klebonas.

ninku

> VL. RĄUBA 
108 Bnrch Street

Raeine, Wis.

A. ALKSAUSKAS
• r į*- į j.TV., . .. / “ • t '

MOTOR EXPRESS
Ę ’■ '• 'y ‘

Mes permufuojame-perveža- 

X Pavasaris čia pat. Mar- ime fo^rničius ir kito-

ųuette Park šiemet bus darjkiu® dalykus,

į gražesnis, negu kitais metais. • 

i O progų čia apsigyventi ir

Taipgi parduodame anglis 

geriausios rųšies už prieina- 

liiznį steigtis netrūksta. Štai ,n*aus*Q kainų. Musų patarna-

kontraktorius J. Pudžvelis tu- vimas yra 

nebrangus.

greitas, geras ir

gražų dalykų kprai-

dais, kurie yra suteikti rėmė

jų draugijai.

Valdyba.

Brighton Park. — Apašta

lystės Maldos draugija turės 

9 d. kovo i :.ei “bunco par

ty”, parapijos svetainėj 7 v. 

vak. Pelnas eis pa rupijos nau

dai. Visi kviečiami atsilanky

ti. Kas turi nusipirkęs tikietų 

23 d. vasario, bus geri kovo 

9 d. Girdėjau, kad bus daug

PARDUODU ARBA 
MAINAU

Ilotelį ir penkius katidžius 

ant didelio ploto žemės prie 

Lake Michigan, didelė įjunks

tu gėrimu dirbtuvė ir visokių 

farmų ant mainymo.

JOHN Y0WAISH 
1134 Quarry Ave.

Grand Rapids, Mich.

HOTELIS
Dideli, gražūs, švarūs kam

bariai nuo $3.00 savaitėj ir 

aukščiau. Karštu vandeniu šil

domi, maudinės.

2047 W. 21 Street

Išsirenduoja 4 kamb. flatas. 

Elektra ir visi modemiški į- 

taisymai. Namas randasi Bri

dgeporte arti Šv. Jurgio par. 

bažnyčios. Atsišaukite pas sa

vininkų :

6630 S. Talman Ave.
Telef. Prospect 3938

zams

Pelėda.

PARSIDUODA duonos ke

pykla, išdirbta per 22 metus. 

Pasenau, noriu jierleisti biznį 

tinkamam žmogui. Taipgi savo 

bizniavus namus, pagyvenimu 

namus, garadžių, lotas, labui 

nebrangiai, ant lengvų išlygų, 

greitam pardavimui.

LUDWIKAS GOTOWTAS
2803 Emerald Avenue 

Chicago, III.

Del geriausios rųšies 
‘ir patarnavimo, šaukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olaells šviežių klaušl-
aių, sviesto ir sūrių.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

4644 So. Paulina St.
Tai. Boulevard 1889

MAIHHIETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

luksinlų lr sida- 
orinių daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių, 
rekordų ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8889

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktoriua 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
I kaina.

KAMPINIS LOTAS.
Priverstas paaukauti kam

pinį lotų. Yra visi improve- 7217 S. CALIFORNIA AVE.

Telefonas Hemlock 5528

ANTANINA
MĄSTAVIČIENE
mirė kovo 6, 1930 m. 7 vai. 
ryto, 66 metų amžiaus. Kilo 
iš Telšių miesto. Amerikoje Iš
gyveno 85 metus.

Paliko dideliame nulludhne 
posūnį Pranciškų MonteltoJ, 
Mass., dukterį Oną Mąstavičai- 
tę lr gimines.

Runas pašarvotas 710 W. 18 
St. graboriaus Butkaus koply
čioj. Laidotuvės JVyks pane
dėlyj, kovo 10. Iš koplyčios 
8:30 vai. bus atlydėta , į Die
vo Apveizdos bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į Sv. Kazimiero ka
pines.

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

NuHudą:
Semto, Poestnls Ir Giminės, 

laidotuvėms patarnauja grab. 
Butkus & Co. Canal 3141.

7126 So. Rockwell Street
Telef. ReĮjnblic, 5099 

Mes perveža/ne daiktus ir

kitus miestus.

Valstijoj. Mainysime ant 2 

flatų namų.

100 akerių geros žemės, dva 

riškos trobos, gyvuliai, įran

kiai ir kitokie farmiški įren

gimai. Randasi Michigan 

Vals. 100 mylu omo Chicagos. 

Mainysime ant bizniavo namo 

su hučeme.

6 kambariu namas, fumisu 

apšildomas, garažas, 30x125 lo 

tas ir kiti patogus gyvenimui 

įrenginiai. Randasi arti 63 St. 

Kaina $5,500. Įmokt $1,000.

Dcl platesniu informacijų 

apie šiuos bargenus ir kitus, 

kuriu čia negarsiname, kreip

kitės pas:

K. J. MACKE & CO.
(MflAi Titras)

2433 W. 69th Street
(Kampas Artesian Ave.) 

Tel. Prospect 3140

HARDWARE & PAINTS

Iromis maliava balta lr 

visokių spalvų. Galima var
toti iš lauko arba viduje.

Tik ............................ 91.48 K®I.
t

Boys Bali Bearing Skeltai geros Iš- 
dlrbystės, ilgam dėvėjimui. >1 75 ver
čios spėriai . ... ..................................... $1.29

Užlaikėm Union Hardware skeltus, 
žema kaina.

Champion varnlsh: varnl- 

shis dcl visokių vartojimų. 

Tik ...................... »1.3» gal.

fitep—I-adders 6 pėdų. ge
rai padarytas bnj-genas 91.29

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street Tel. Lafayette 4689

ta. ir išmokėta pilnai. Man 
kainavo $3,000 dili metu atgal. 
Neturiu darbo, paaukuosiu už 
$750 casli.

6750 So. Cairpbell

Phone Virginia 2064 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktoriua

4556 So. Rockwell Street

PARSIDUODA 7 kambarių 
bungalow, ant kampo, lotas 
50x125, tadlių stogas, 2 karų 
garadžius, žibalu apšildomas. 
Kainavo $22,000.00. Parduo
sime pigiai.

6557 So. Talman Ave.

MORTfiEČIAI-PASKOLŪS

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vieną dieną 
Perkame real estate kontraktna 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas 8S04.904.44
8894 SO. KEDZIE AVENU®

TU. Lafayette 1728-4711

A. BITINO
PAMINKLŲ DIRBTUVĖ l

3958 West 111 Street
Chicago, III.

Tel. Bevelry 0005 .
Vienatinis H*- 
•uvls, kuria lš- 

' dirba europlš- 
ko lr ameriko
niško akmens 
paminklus.

Pasirinkimas 
didžinuslas, 
kainos žemiau 
sios.

PlJ.naa prie
šai* flv. Kaai- 
naiero kapinių 
vartus.

SKOLINAM
PINIGUS

$100 iki $30,000 
ant 1, 2 ir 3 morgičių

J. NAMON & CO.
2418 W. Marąuette Road

Arti We8tem Ave. 
Telefonas Grovehill 1038

Phone Lafayette 2519
STEVB MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 
kohkrvto darbas ir senų namų taisytojas 

------------------------ OHIC. “2438 W. 47 STRSET AGO, ILLINOIS

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 

namus, parupinam planus, 1-mus ir 2-rus mortgičus. Per 

paskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 

liudija musų teisngutnų. 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. Sn visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisų: 

2621 W. 71st 8t, Hemlock 0367 Res Grovehill 1680

t


