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BAISENYBES ATLIEKA KOMUNISTŲ: 
GAUJOS KINUOJ

TRYS EKSPERTAI SIUN
ČIAMI NAMO

FRANCŪZAI REIKALAUJA MASKVOS 
GRĄŽINTI RUSŲ GENEROLĄ

Kremliuje Eina Kova
RAUDONŲJŲ GAUJOS 
UŽSIIMA PLĖŠIMAIS

SOVIETŲ AMBASADO
RIUI PARYŽIUJE 

KARŠTA

LONDONAS, hal. 1. — A- 
merikos delegacijos trys eks
pertai siunčiami namo iš lai
vynų konferencijos.

Šv. Jokūbo rūmuose vyriau
siųjų valstybių delegatų susi
rinkime Britanijos ministeris 
pirmininkas MacDonald pa-! 
reiškė jis pageidaująs šioje 
savaitėje nutraukti nepavyku
sią konferencijų.

SHANGHAI, hal. 2. — Pie
tų Kinijos provincijose dar 
labiau siaučia raudonųjų (ko
munistų) plėšikų gaujos.

Vakarinėj Kiangsi provin-
cijos daly gaujos užpuolė ir vgalevski. 
apiplėšė Yuanchow miestų. Be 
to, pagrobė tris misionierius, 
distrikto teisėjų aliejuj išvi
rė, nužudė vienų krikščioni ki
nietį ir iš gyventojų išreika
lavo 60,000 dolerių išsipirki
mo.

PARYŽIUS, hal. 1. — Ši
mtai policijos ir tautinės sa- 

i rgybos saugoja čia Maskvos 
ambasadų ir ambasadorių Do-

Keliolika tūkstančių žmonių 
vakar turėjo masinį susirinki
mų. Pareikalauta valdžios nu
traukti santykius su Maskva 
ir

V’S DAR MARŠUOJA 
INDĖNŲ VADAS

LONDONAS, bal. 2. — A- 
not žinių, Indijos tautininkų 
vadas Mahatma Gandhi 
keliomis dešimtimis savo paly
dovų vis dar maršuoja netru
kdomas. Netoli Jalalpur, kur 
pradės jis reikšti nepaklusny-

i Delegatai protestavo, 
nutraukimas atidėtas į 
nančių savaite.

Tad
atei-

AUGALAMS PANAUDOJAMA ELEKTRA

f ; *

3,700,000 BEDARBIŲ TUOJAUS

GREEN REIKALAUJA VISOJ ŠALY 
PRADĖTI STATYBOS DARBUS

\YASIIINGTON, bal. 2. — darbo iškėlus valdiškų būtų ir 
Senato komitetui vakar apie Įstaigų statymų, 
nederlių šaly liudydamas A-j Anot prež. Green, jei tie 
menkos Darbo Federacijos bedarbiai praeitais trimis mė- 
prezidentas Green pranešė,1 uosiais būtų dirbę, jie baliai 
kad praeitų vasarį šaly buvo j būtų pagaminę vienų'/iilionų 
.3,700,(XX) bedarbių. Nedarbu i dolerių vertės turtų daugiau.
vienų mėnesį jie neteko apie 

I 400 milionų dolerių.
Šiandie gi dėl nedarbo šalis 

i turi nuostolių tų bilionų do-

ainbasadorrų Dovgalevski Imliausiuoju laiku. Gi jei pra
laikyti įkaitu, kol nebus iš Ru- į ridėsiančios, vargiai turėsian- 
si.jos grąžintas pagrobtas ru- ,(v»įos pavykimo. Kinija nenori 

rpasiduoti pažeminančioms są
lygoms, kurių bolševikai pa
statė net dešimts. Visos sųly-

SUNKIOS BUS DERYBOS'
DEL MANDŽIŪRIJOS

_ __________ j Čia atvaizduojamas vienas Vokietijoj daržas, kur vi-
SHANGHAI, bal. 2.__Gau- šoki augalai, kaip tai daržovės ir kt., auginami elektra.

la žinių, kad Maskvos su Ki-' Nu0 elektros augalai greitai auga. Švedijoj ir Norvegijoj 
nija derybos dėl Mandžiūri-' ?«galams auginti taipat naudojama elektros sistema dar-

..... v. zuose. Bet vištai dar išmėginimaijos vargiai įvyksiančios arti- „ .., --------------------------- .----------5------ _

sų generolas Kutiepov.
Susirinkime kalbėtojai sme- 

■ rkė sovietų valdžių. Pareiškė,
kad su sovietais kova turi 

•būt vedama ligi paskutinųjųJ/nkį0S 
įTuri būt mirtina kova. Vaka-1 

su rų civilizacija turi laimėti.

gos vienai Maskvai yra pala-

ilerių., Green buvo pirmuoju lindi-1 
t . ' Turi labai didelių nuostolių
ninku nrekvbos komitetui ku- . . , , ,. . T . ,1 ’ ir patys bedarbiai. Jų skurdo
rs aptaria nedarbo klausimų. 
Jis rėmė senatoriaus AVagner

jokios labdarybės 
dengti, kada visų

negali pa
šali nedar-

sumanvmų bedarbiams duoti bas užtiesės kai-kokiu tinklu.

CHICAGOJE
DIDELI BALIOTAI

Ateinantį , antradienį bus 
primary” balsavimai. Bal- 

įsuotojams bus patiekti dideli
• baliotai.

ŠIANDIE PRASIDEDA 
CENZAS

Šiandie prasideda federalis
• • v 1 Ivisoj saly cenzas — gyvento-1 

jų surašymas.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
LEIDO IŠVEŽTI KIAUŠI

NIUS BE MUITO
LANDSBERGIS VĖL 

TARNAUJA
v*~

Buv. Lietuvos banko vyr.

KREMLIUJE DIDELĖS 
RIETENOS

PARAGVALAUS PASIUN- [• Republikonų partijos balio- 

TB4YS 'tas turės 42^-colių ilgio ir 11

_________________ '.colių pločio su 224 kandidatų

BUENOS AIRES, bal. 2. — ' pavardėmis.

,-Iš Asuncion praneša, kad Pa-J, Demokratų baliotas bus kiek

Kiaušiniai be muito leidžia- 
( ook apskrity, ty. ( bieago, ,,nj pOr Obelių muitinę. Yaduo-: buhalteris p. Landsbergis, ku- 

siandie pradeda darbų idaiuasis laikinųjų dėsniu pre- "ris teisino buvo isteisintks, da-
enuinerato^įų (surašinėtojų). ,kėnis iš Lietuvos išvežti 4 pa- 'bar vėl priimtas į tarnybų fi- 

ragr. finansų ministeris leid- mansii ministerijoj. Tuo tar
pu jam [pavestos patarėjo pa-

Šių tarpe 90 nuošimčių 
moterys.

bės britų valdžiai, imdamas ’, RYGA, bal. 2. — Parvykęs^ragVa jaus pasiuntiniu J. Vai- mažesnis, 
druskų ir atsisakydamas mo- iš Maskvos vienas diplomatas ,stybėins paskirtas buvusis tos 
keti mokesčius, turės būt areš
tuotas. Kas 
gali žinoti
liucijos. tatorius Stalinas kovoja su

Nadežda Krupskaja (Leninie- 
nė). Tomis dienomis laukiama 
naujų įvykių. Ar Stalin, ar ki
ti komisarai turės gauti “ato
stogas.”

yra
ižia išvežti kiaušinius be mui- 

Enumera toriai eis per na- t° taip pat per Obelių muiti
nius. Be žmonių surašymo, nę, kiek išvežami kiaušiniai, 
jie paduos daug kitų klausi-,rn^avimo, pakavimo, paženk- 
rnų.

rei gos.

, • 1 J -V AF , • T 1 X ’ . I J-IU Trati UOS UctllK Kllll Klullbl-atsisakydamas mo- is Maskvos vienas diplomatas į gtybėms paskirtas buvusis tos -------------------- j U. . v * ‘ . . ii,,;,nn ir l-i<4-in atžvilgiais -
cius, turės bot arės- praneša, kad tena. Kremliaus respu,)likos plentas LokRastas nušautas galvazudis; Lietaviai isp,kad titiks reikalavimus, nustatv-
s paskui įvyks, kas mūruose seka baisios rietenos; p, iart' l . v, w. , v. . U: . , .. .......... t v • , , . ... • a , . •, Alto viešbučio treciųjam au- iie pasisakytų lietuviais ir at-(tus tinansų nnnisteiijos pare-
. Britai bijo revo- uz pirmenybe. Šiuokart dik-, , - - , w , , ..... .. U , „ . , t.v .>• ,,

< . i • r b>ste, 284.) \\. Madison gat., sakytų teisingai į visus kitus ulvinu, paskelbtu \\i. Zin.

BULGARŲ SU RUMUNAIS 
KOVA DOBRUDŽOJ

• NUSKENDO 9 ŽMONES .yakar allksti ryte pasigil.f]o 
IfcLGBADAS, bal. 1. - O-'^p^kZ policija

clrtida ežere, tarpe Jugosla- į.a,nbari|J rado trimis

PARDUOS BAŽNYTINES 
ŽEMES

BUDAPEŠTAS, bal. 2. — 
Bulgarai su rumunais Dobru- 
džoj tomis dienomis turėjo 
kruvinų kovų, kurios sekinėje 
2 bulgaru žuvo ir 6 sužeista.

Dobrudžų kitados valdė Bu-

90 ŽYDŲ J SIBERIJĄ

MASKVA, bal. 2. — Už pri
gulėjimų į draustinas bolševi-

lgarija ir tenai bulgarai gy-; kų ųrganįzacijas, tomis die

verio. Pradėjus 1912 metais ' nomis 90 žydų išsiųsta į Si-

vijos, Graikijos ir Albanijos, 
apsivožė motorinis laivas. 9 
žmonėsl nuskendo. Kiti 5 išsi
gelbėjo išplaukdami į pakraš 
tį.

DELEGATAI TRAUKIA 

SVEIKI VYNĄ

vienam

šūviais

akytų teisingai j 
klausimus. Bus klausiama, 298 nr. eil. 2004 nr. 
kas tik reikalinga, daugiau Į
nieko.

Kitas dalykas — į paduo- i
TRYS NAUJOS ž. Ū 

MOKYKLOS

kraštų apvaldė Rumunija ir 
pradėjo kolonizuoti rumunais.

beriją ištrėmiman.

•nušautų M. Mullaney, Mestpjainus klausimus kiekvienas 
Side galvažudį, alaus pirklio i turį atsakyti. 1 nenorų at Žemės ūkio rūmai nutari

.MANILA, bal. 2. — Filipi
nų salose Katalikų Bažnyčia 

” turi iš senovės parapijų baž
nyčioms prigulinčios žemės 

i plotus. Tos žemės didžiuma 
lisnuomuojama valstiečiams. 
Menka iš to nauda.

Dabar raudonieji gaivalai

š-1'
paskirtos 'dar šį rudenį įsteigti tris nau- j^Ha priekaištų Bažnyčiai,

Pirm to į jo kambarį buvobausmės — kalėjimas ligi vie- 4as žien,os ūkio lllok>k- ik'a<? tU.° ’H“1U. 7,stl.ef'iai lS"an'
- • .............. |<re- Jojami. Prieš tai prasidėjo

Boltono sėbrų. sakyti įstatymais

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
GRAIKIJOJ

ATĖNAI, bal. 2. — Pirma
dienį Volo ir apylinkes, Grai
kijoj, palietė smarkus žemės 
drebėjimas. Keli kaimai daug 
nukentėję.

TRŪKSTA 70 MILIONŲ 
DOLERIŲ

LONDONAS, bal. 2. — Pra
neša, šįmet Britanijos išlaido
ms pritruksią apie 70 milio-

DUBLINAS, bal. 2. — Ai
rijos valstybei šįmet gręsia

užėję du kažkokį vyrai. Jie
J greitai išsinešdino. Policija 
veda tardvmus.

, Apiplėšė namus
i Trys plėšikai, pasisakę ce-
•nzo surašinėtojais, isileisti i 

tune rašo, kad Amerikos de--.. T ,, ’ ,’ Mrs. L. Brenner von Buelov
legatai karo laivynų konferen- v . -Qon ...

© j * nam,5g39 8>hc-

NEW YORK, kovo ^1. — 

Naujas žurnalas vardu “For-

. ,. ,, .. . r ... (puošniuosius namusnepriteklius apie puspenkto, cijoje Londone naudojasi pa- ., ,
miliono dolerių. nnktiniausiais vynais.

ATVERSTAS KALĖJIMO 
VIRŠAITIS ATVERTĖ 

60 KALINIŲ

• CHOCHOW,)č’ihli prov., Ki

nijoj. — Vietos kalėjimo pa- 

gonas viršaitis yra protauja

ntis vyras. Eidamas kalėjime

apie nelaimingų uždarytų ka
, . linių padėtį ir kaip būtų ga

nų dolerių. Nėra kur gauti pa- . .. T »1 i įima tai visa pagerinti. les- 
mmii ' ... y

kojo rėikalingų žinių rastuo
se. Kartų jam į rankas pate
ko knygelė apie katalikų tikė
jimų. Jis atydžiai perskaitė ir 

ST. HET.ENS, Ore., bal. 2. • priėmė katalikybę.
— Columbia upėje susikūlė Į I’o to įvykio jis virto apaš- 
du laivu. 8 žmonės žuvo. talu kalėjime. Daugelis kali-

jamų.

8 ŽUVO SUSIDAUŽUS 
LAIVAM

nių reiškė noro girdėti dau-

nerių metų 
pabaudos.

ir 5,000 dolerių las’ P° vien<1' Kėdainių,
tingos ir Zarasų apskrityse

TURI PASKELBTI AIŠKŲ 
NUSISTATYMĄ

Tokios mokyklos šių 
'veikė Makniūniu dvare

kurstymai. Tad salų Bažny- 

žiema < k)S vak^aa išsprendė bažny-(

( U v 'č10fs ženi<>s plotas parduoti va 
taus apskr.), Žiešmariuose, įLlžmi.

Šeduvoj. “K”1Saldutiškv ir
LONDONAS, bal. 2. —į 

Praeitų vasarų Palestinoje į- 
•vyko arabų su žydais krūvi- j 
nos riaušės. Britanija paskv- ‘ 
rė komisijų tai visa ištirti.

RESPUBLIKOS PREZI
DENTAS PRIĖMĖ AT

STOVUS

UŽDRAUSTA SEKMADIE
NIAIS IR ŠVENTĖMIS , 

LAIDOJIMAI

Piktadariai 6 asmenis sugi
nė į vienų kambarį ir namus 
apkraustė. Pagrobė apie 50,- Dabar komisija valdžiai pa-

Respublikos Prezidentas 
priėmė vykdomojo komiteto

giau žinių apie Kristaus mo- 4)00 dolerių brangenybėmis ir taria tuojaus paskelbti kuoai- afsfovus kal). Tuma ir kun.
kslų. ^Sunkus daiktas buvo 'pinigais. Visi trys buvo kau- 
gauti kaliniams kunigų misio- kiloti 
nierių, kurs galėtų liuosai ka-
liniams aiškinti tikėjimo tie 
sas.

i Kalėjimo viršaitis tuo rei- to iždo išmokėta 55,(X)9 dole- 
pareigas, jis pradėjo mintyti kalu ėmė darbuotis ir nugalė- rių. 2,800 bedarbių už dienos

jo • visas kliūtis. Kalėjiman į-[darbų gavo po $5.50.
•sileista kunigas ir prasidėjo 
tikėjimo pamokos.

Išmokėta 55,000 dol.
Sniego valytojams iš mies-

škiausių savo nusistatymų, kad Kapočių. Ilgokai trukusiame
Palotinoje nežydų gyventojų )iai,„.k,,sv aptarta visi
teisės ir pozicija yra griežtai 8varl)iausi statomosios Katine 
apsaugotos. Tito paskeltai",! )Mmhlkljn)..1, |>ažnyėi„s reika

lai. , “II.”bus n u minint i arabai

8 VALANDOS DARBO 
DIENOJE KANADOJ

Mokesčių už pajamas Illi- , OTTAAYA
Praeito spalių mėnesio 22 

•dienų 60 kalinių apkrikštyta, 

gi Kalėdomis jiems suteikta 

pirmoji šv. Komunija.

Gero kalėjimo viršaičio pa

vardė viešumon nepaduota.

noise pirmuoju šių metų ber- 
tainiu valdžia surinko virš 54 
milionus dolerių.

Staiga mirė teisėjas \Vil- 
'liam Nelaon Gemmill, 69 me
tų.

kovo
Ont., 
Kanados

innnisteris pranešė, artuniau- 
įsiotiiis dienomis parlamentui 
bus įduotas sumanymas visie- 
uns viešiems darbams įvesti 
aštuonias darbo valandas die
noje.

SUSEKTA ŠPIONAŽO 
AFERA

Šiomis dienomis Kaune su- 
Kanada, • sekta didelė špionažo afera, 

darbo • Suimti keli žymūs žmonės, ku-

NFAV YORK, bal. 2. — New 
Yorko arkivyskupijoj paskel
bta parėdymas, kuriuomi ei
nant ateity neleistina numirė
lius katalikus laidoti sekma
dieniais ir šventėmis Kalėdų 
Naujų Metų, Dėkonės dienoje, 
Nepriklausomybės dienoje ir 
Kapinių (Memorial) dienoje.,

j CHICAGO IR 
KĖS. — Išdalies 

i šilčiau.

APYLIN- 
saulėta ir

i rie kaltinami, kad šnipinėjo 
lenkų naudai. Minimajypač 
vieno pavardė, kuris užėmęs 
šaulių sąjungoj atsakangų vie- 

• tų. Tuo tarpu vedamas stro
pus tardymas. “R.”

PINIGŲ KURSAS 
Lietuvos 109 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.871 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 13.98
Italijos 100 lirų 5.23 
Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokieti jos 100 markių 23.9]
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“DRAUGAS”
Ileina kaadien, llsltyrua sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metama — »6.00, Pu- 
Ml Metų — $3.50, Trims Mėneslaans — $2.00, Vienam 
Mėnesiui — 75c, Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
tų — $4.00, Kopija ,03c.

B°idradarblams lr korespondentams raštų negrų- 
JUna. neprašoma tai padaryti lr neprislunčiama tam 
tilte.' '> to ženklų.

r. -ktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vaL 
kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

giau* dalyvauti politikoje. Tada jie užtikrins 

taikę ne tik savo šalims, bet ir visai Europai.

Kaip tai butų naudingas daiktas Lietu
vos katalikams sueiti j artimus ir gražius 
santikius su kaimyninių valstybių katalikais.

DKAOOA9
—1 111 ■ . i u,r

JUNGTINĮ! AMERIKOS VALSTIJŲ PREZIDENTO
tfreciadięniis Bai. 2 d., 1930

PROKLAMACIJA!
KADANGI, pagal Kongreso, asmuo negali turėti bent ko- i 

Deja, jiems, ypač lenkams, trūksta tikrosios'Akto, patvirtinto 1829 lujkio nuostolio suteikdamas rei-
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SUBSCRIPTIONS: One Year — $6.00. Six Months 

— $3.50, Three Months — $2.00. One Month — 75c. 
Europe — One Year — >7.00, Slx Months — $4.00 
Copy — .03c.

Advertising ln "DRAUGAS" brlngs best results,
Advertising rates on application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

CMENOS KLAUSIMAI

katalikybės ir krikščionybė1* dvasios. Jų va
dai yra įgrimzdę šovinizman. Jie pageidauja, 
kad visi butų vien lenkais, kad visas pasau
lis virstų lenkišku, kad visa žmonija kalbėtų 
lenkiškai, kad didesnė dalis Europos prigu
lėtų Lenkijai. Kol jie nuo to liguistumo nepasi 
gydys, tol su jais jokių santykių nebus gali
ma užmėgsti.

Kada lietuvis griežtai stovi tik už sau 
prigulinčias teises, lenkas šovinistas nenori 
tų teisių pripažinti. Suprantama, lietuviui su 
tokiu žmogum negalima nei susikalbėti ir apie 
jokius draugingus ryšius negali būt kal
bos.

Bet taika yra būtina ir visų tautų, katali
kai tuo tikslu turi veikti bendrai. Tas bendras 
katalikų veikimas bus garbingas darbas Baž 
nyčiai ir išganingas tautoms.

birželio mėnesio 18 d., Penkio-. kalaujamas žinias. Cenzas nie- 
ljktas Dešinitinetinis Cenzas Į ko neturi bendra su taksavi 
Jungtinių Amerikos Valstijų j niu, su kariuomenės arba teiš
tari būti padarytas pradedant mo tarnyba, su priverstinu! 
balandžio antra diena, tuks-; lankymu mokyklų, su tvarky- 
tantis devyni šimtai trisdešim-! mu ateivystės, arba su pil
tais metais; ir ; verstinu pildymu bent kokių

KADANGI, teisingas sus- tautiškų, valstijos, arba vie-

uipaylmęi t|»o|
bile kumštimilsp

Kumštininkas žino kas yra geri
ausia užgavimams. Uzgavunui 
reikalinga gydomų baltų kraujo 
celių, — vadintos "leucoeytes.” 
Sloan’s Liniment pritraukia 
užtektinai tų kraujo celių atnau
jinti kūno audinius.

KAI PALAIKYTI PRIEMONĖ. LIETUVIAI POLITIKOJE.

kaitvmas gyventojų kas de
šimts metų yra reikalauja
mas pagal Jungtinių Ameri
kos Valstijų Konstitucijos de
lei sužinojimo atstovavimo j- 
vairių Valstijų, Atstovų Name 
(House of Representatives); 
ir

KADANGI, tas vra didžiai 
svarbu visų žmonių reikalams 
Jungtinėse Amerikos Valstijo
se, idant šis suskaitymas bū
tų pilnas ir teisfhgas praneši-

tinių įstatymų ar paliepimų I
Taipogi neprivalo būti jokios 
baimės apie informavmo bent į 
kokio pavienio žmogaus ar jo 
reikalų. Dėlei tikro apsaugoji
mo žmonių teisių ir reikalų 
kurie suteikia žinias, kiekvie
nam Cenzo Būro darbininkui'
yra užginta po sunkia baus-i 
me išduoti bent kokias žinias, 
kurios gali ateiti jo žinion.

Skaudėjimas tuoj pranyksta 
kuomet vartoji Sloan's. Pritrau
kimas riebaus išgydys užgavimą 
ir išsisukimą. Sloan’s šiądien 
vartojama net j 13 milijonų 
namų. Gauk ivieiiį -bonką 
šiądien, 35 centai.

SLOAN'S Liniment
į skurdžiai. Ji nenori Indijos! Pagalvokite, tų princų yra

paliuosuoti iš savo jungų, nes 

kitaip neteku svarbiausios

savo pajamoms versmės.

AS, dėlto, uolai raginu vi-Į 1)ilteniais už Britaniją in-

Praeitų gruodį Berlyne, Vokietijoj įvyko 
bendra franeuzų ir vokiečių katalikų inteli
gentų konferencija siekti abiejų šalių katali
kų draugingumo ir palaikyti tarp abiejų tau
tų pastovių taikų.

Tautos, kurios vienos su kitomis susidrau 
gauja ir turi gražius tarpusavius santikius, 
visados sugyvens taikoje.

Prancūzų su vokiečiais kalbamos taikos 
užtikrinimui ėmėsi darbo abiejų šalių katali
kų šviesuomenė. Berlyne įvykusioje konferen
cijoje katalikai po ilgų diskusijų pripažino, 
jog atatinkamiausia priemonė taikai, tai pa
sikeisti katalikais studentais aukštosiose 
mokslo Įstaigose.

Katalikai studentai, busimieji savo tauto- 

_se darbuotojai, tuo būdu auklėjami pakanto
je ir kitataučių gerbime. Iš jų širdžių išrau-

sus žmones atsakvti....... -v , , . v , . - mna1’,'dėnu išnaudotojais yra indė-
Lietuviai ima išplaukti j Amerikos poli-;mas apie sakes gyventojus ir pjjnaį įr teisingai į'visus duo-’

tiku. Pasitaiko gera proga savuosius gerus , turtų:
žmones išrinkti į aukštas vietas. Įvairios po-į DABAR, TODĖL, AŠ, Her- 
litinės grupės stato ir indorsuoja lietuvius į bert Hoover. Jungtinių Anie- 
kandidatus. Ar jiems pavyks laimėti šiuos!rikos Valstijų Prezidentas, 

‘linkimus, — priklauso nuo balsuotojų. Už šiuomi skelbiu ir darau žino- 
kelių dienų ateina lietuviams kvotimai. Jei mu, jog, pagal minėto įstaty- 
visi lietuviai piliečiai eis ir balsuos savo bai-!1110, kiekvieno žmogaus yra 
savimo distriktuos už lietuvius, galime tik- priedermė atsakyti į visus 
rai tikėtis, jog laimėsime. Be to, būtų gera,'klausimus Cenzo surašuose 
jog kiekvienas lietuvis balsuotojas pasisteng-! liečiančius jo ir tos šeimynos,

prie kurios jis priklauso, ir 
apie jo arba jo šeimynos ap-

nai princai, makaradžais va 

darnus klausimus suskaityto-1 dinami Pafi„ didžiųjų prilll,, 

jums arba kitiems Cenzo Bm- a apie gy j-le yra atskiri!, 

ro darbininkams ir tuomi

prisidėti su savo dalia prie

provincijų galingais valdo

vais Gyventojai jų išlaikymui 

padarymo sėkmingu šio didžio,moka ’ auk6tas mokesčiu:.

į Savo ražu princai aukšta, 

duokles sumoka Britanijai.

Liudijimui šio reikalo aš pa

ir reikalingo 
darbo.

visuomeniško į,

namas šovinizmas. Kur nėra šovinizmo jaus 
mų, tenai brolybė. Toki studentai paskiau pa- j tauškų). Iš 11 Senatoriai 
likę vadais savo tautiečių tarpe yra tikrais jos Atstovus (State Rėpi 
žmonijos brolybės apaštalais.

Dar anksčiau šios konferencijos abiejų 
tautų katalikai buvo pradėję užmėgsti tarpu- 
savius santikius. Praeitų vasarų keli šimtai 
vokiečių studentų turėjo atostogas Franeijoj.
Ten juos vaišino franeuzai katalikai studen
tai. Paskiau franeuzų katalikų studentų gru-

tų rasti bent po 1 svetimtauti, kuris panorėtų 
balsuoti už lietuvius kandidatus. Tas nėra
sunku padaryti. Daug yra kandidatų kiek-Įgyventų ūkį, ir visus kitu 
vienai vietai. Reikia patarti, nurodyti, už į Cenzo surašus, kurie yra rei 
kuriuos verta atiduoti savo balsai. įkalaujami pagal įstatymo, ir

Visos Chicagos lietuviai turi teisės bai-^a baudžiama už atsisakymų 
suoti už kandidatus j teisėjus. Mūsų pareiga į Lspildy ti šį įeikalavįmų. 
savo balsus atiduoti

dedu savo rankų, ir liepiu pri

dėti Jungtinių Amerikos Val

stijų antspaudų.

Indijos princai arba maha

radžai gyvena kuodidžiausii m 

pertekliuje. Ko panašaus ne

turi nei Vienas Amerikos mi

nuota mieste AVashington,! lionierius. Pavyzdžiui, Jaipų- 
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lapkričio mėnesio dvidešimt ro maharadžas, 19 metų am-

” į I • ' ’
antrų dienų, Viešpaties metuo-■ žiaus, į metus turi virš ke- 

se, tūkstantis devyni šimtai j turis milionus dolerių paja- 

dvidešimt devintuose, ir Nepri Imu. Gyvena puošniausiuose

rai ir plačiai Chicagos lietuviams žinomas! t°.)us h' turtų, ir atsakymai 
adv. .Joseph J. Grisk (Giišius). Viso to dis- ' X’ a reikalaujami nuo pavienių į 
trikto lietuviai būtinai atiduokite savo balsus įl<a(l padėjus surinkti tokias i 
už adv. J . Grisk. Į visuotinas statistikas. Nei joks Į

Kituose d i stri k t uose

Herbert Hoover,

eina kiti lietuviai.! 
Būtinai juos paremkite. Tegul šie linkimai 

i parodo, jog Chicagos lietuviai yra susipratę,! 
p "sėjo Berlyne. Tuo būdu pagydyta daug 1 jog daug sveriamo Chicagos politikoje.
! i į, kų iškėlė praeitas didžiulis karas. ; Lai neatsiranda nei vienas lietuvis, ku-Į 

Pjaeitų vasarų ir Anglijos katalikų jau- ! ris pamirštų savuosius kandidatus paremti, 
nimas ėmėsi pirniųjų žygių atnaujinti, ryšius ! M. Į
sų Vokietijos katalikij jaunimu,

daugybė įr kiekvienas jų gy

vena taip dideliam perteklių

j?, k:.<. uobtrp? milionai jų 
valdinių sunkiai cĮirb.i ir di

delį skurdų velka.

Na, ir pagalvokite, didžiu

ma tų skurdžių ne vien ne

su m-.-'. _ ii.. i.nr tais savo
n rincais didžiuojasi.

* L
pripcams yra priešingą tik 

mųžuma. Tai susipratę tau

tiečiai indėnai, kurių prieša

ky yra garsus jų vadas M. 

G kandi. Bet ir šį mažuma pa

čių princų nekovoja. Ji prie

šinga tik jų perteklingam gy- 

yenimuį.

Filadelfijos Kardinolas Dou 

gherty, kovo 18 d., išplaukęs 

iš Japonijos uosto Yokohoma 

į San Francisco, California, 

laivu President Pierce, baigią
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savo pasaulio kelionę.

! arklių važinėjimui ir kelioli

kų įvairaus didumo puošnių 

Į karietų ir karietėlių.

Valstijos Sekretorius, j Toliaus jis turi apie 30 au-

— — Į tomobiliu, 17 šlapių (elefan- katalikiškų kolegijų, 

tų), 60 kupranugarių ir dau

giau vieno šimto įvairių lau

kinių žvėrių. Jo rūmams ir

Prezidento Įsakymu:
Henry L. Stimson,

Harvardu universitetų lan

ko 635 katalikai. Bostonas ir 

visa Massacliusetts vai. turi

ĮVAIRUS straipsniai
INDIJOS GYVENTOJŲ 

VARGAI.

Visam pasauliui yra žinomi tanijos valdžių.

ir pradeda kovoti už šalies kitiems trobesiams priguli ke- 

nepriklausomybę — nori nu- H šimtai akrų plotas. Tame 

sikratyti nepakenčiamų Bri-1 plote yra gražių sodnų ir dar-

Šįmet, kaip pranešta, kad plačiau bus . Katalikai lankė Šv. Tėvų. Statistikos ko- , dideli Indijos gyventojų var-.’ Bet Britanijos valdžia, kaip 

pųsinųudota tomis susiartinimo priemonėmis. į mitetas suskaitė, kad per 1929 metus atšilau- gai. Kas gali apsakyti, kaip žinoma, nėra taip didelė Indi-

T.ų ir kitų šalių katalikai yra galingi. Sa- j kė Romoje Šv. Tėvų pagerbti 124,802 nialdi- tenai šimtai milionų žmonių
yo {autų vadovybėje jie galės but toli ga- j ninkai. Į tų skaičių įeina ir mūsų lietuviai skurdžiai gyvena. Daugiau
tingesni, kada susiorganizuos į skaitlingas maldininkai 1929 m. aplankę Romoje Šv. Tė-1 susipratę indėnai šiandie jun-
orgųnizacijas, kada ims plačiau ir energin- . gias į tautines .organizacijas

jos išnaudotoja. Tiesa, ji laiko 

pavergusi Indi jų, kas metai iš 

jos iščiulpia šimtus milionų 

dolerių, kų pagamina indėnai

zų.

Antai Udaipur princas dar 

turtingesnis ir išlaidesnis. Jis 

išlaiko 500 arklių. Jaipur’o 

princo rūmams priguli 600 tar 

nų, gi Udaipur’o — 1,300 tar- 

nų.

Tomas Juozas Sandy West- 

brook, kuris nesenai mirė An

glijoj, buvo plačiai žinomas 

katalikas rašytojas. Jo straip

sniai buvo spausdinami Ang- 

#
lijoj ir Amerikoj. Nežiūrint, 

kad ilgai buvo invalidas, ta

čiau buvo skaitomas gabiu ra

šytoju ir istorijos studentu. 

Jisai yra aštuonis kartus ap

lankęs Loųrdų ir parašęs gra

žių straipsnių apie tų vietų.

VI. Balnionis.

SUTRĖKŠTA ŠIRDIS.

sangvinišku, bet drauge išsvajotu momen- visi apleido svirnelį. Nuėjo seklyčion. Tu- 
to džiaugsmu. Ji laukė pastarosios pozos Iauskas, nors gando pavidale jau kai kam, 
galo, kas greit ir atsitiko. Tulauskas tarė žinoma ir dėl tam tikrus faktų, spėjamų

:.-x. .z r 'g- :t--rV

(Novelė).

(Tųsa).I •
— Tokiam moksliniam darbui reikia 

ir kapitalo tu kuriuo man kaip tik ir

keletu paprastų dalyko rimtumų tvirti
nančių žodžių. Nekitaip padarė ir Juo
zas. Juodu pasibučiavo. Prasivėrė svir
nelio durys. Įėjo Tulauskienė. Prisėdo. 
Tulauskas nupasakojo pašnekesio bendrų 
turinį. Tulauskienė, nors ir pusamžė, bet,

fĮestai. didelių įtikinimų nereikalaujanti, dievota
Senis nusišypsojo. Pagaliau pasakė: Į moteris vyro kalbos nepasmerkė, tuo la- 
— Su pinigais ypatingos bėdos tau i biau, kad Aldone senai jai buvo nupasako-

pębūtų, jei...
— Kas jei?... Nesusilaikė. Švelniai 

paklausė ir meilinosi seniui.
— Jei Aldutė būtų tavo... daktaro 

žmona — be simboliško miglotumo išsi
tarė senis. Juozas apkabino Tulauskų. Su
sijaudino.

— Dėkui... sakyk, ar rinitai kalbi t — 
šnabždėjo jam į ausį.

Tulausko ir Juozo luniil i įariškas ma
nieras Aldone matė. Darėsi nenormali: 
sujudę raudonieji kraujo rutuliukai dažė 
baltai ružnviis skruostus, nekaltai gra
žios ir atviros akys spindėjo moteriškai

dalykų nupasakojo trumpai ir populariai. 
Įgėrę vyrai, ypač bobos, stebėjo šaunų, 
mandagų ir visais išviršiniais žvilgsniais 
“correct” Juozų ir Tulauskus sveikino. 
Vienas rimtesnių senių, Jeronimu papras
tai vadinamas, norėjo išsižioti apie men
kų Juozų religingumų. Tik kiti jam taip 
vykusiai užčiaupė, kad net Tulauskas ne
pastebėjo. Tulauskų švogeris Vaičiukas 
sugriebė ąsotį. Pripilė keletu stiklų rudo
jo alučio. Pagriebė vienų ir suktelėjo.

— Ei, vyrai, bobos, pakelkim taures 
mes ' už busimųjų jaunavedžių sveikatų.

— Tegyvuoja Juozapas ir Aldone. 
Ura!

jusi Juozo gerus norus ir troškinius. Juo
zui sutinkant vesti jų dukterį buvo nuta
rė ji išleisti į daktarus.

— Jei į daktarus eisi ir dar... 
išleisime. j

— Tik nebūk, vaikei, bedušininkas, Į 
neklausyk tų svieto mondročių. jie ir už — Ura!., skardžiais*baritonais pritarė 
ponų Dievų nor būt mandresni. vyrų būrys.

Juozas nepaprastu uolumu išklausė ; Antrieji gaidžiai pragydo. Tik dabar 
jos žodžių. Pasakė. ' svečiai skirstytis pradėjo.

— Nebuvau aš bedušininkas ir nebū- j .Juozas atsisveikino. Vėl nubučiavo 
siu. Tik kas, kad koks neišmanėlis kų Tulauskienei rankas. Senis palydėjo bū- 
pasako. I simųjį žentų iki vieškelio. Gaspadoriškai

— Gerai vaikuit, gerai, — pridūrė ir I pasikalliėjo. Išsibučiavo ir išsiskyrė. Sku

biai mynė pedalus. Džiaugsmo netvėrė, kė arklius, privažiavo prie trobos durų. 

Gauti paramų, studijuoti ilgametę niedici- ( daiktus sudėjo vežiman, atsisveikino. Tu

nų, turėti turtingų, graikseių, nesugadin- ’ Iauskas įspaudė gerų pluoštų litukų. Ūž

toj kaimo dvasioj išauklėtų merginų jis Į kirto arkliams ir išdardėjo.

ne menkniekiu laikė. Labiau jam rūpėjo į Ilgai Tulauskai lydėjo akimis veži- 

piniginė parama. Daug mažiau Aldone. 1 mų, kol visai išnyko.

Tulauskų akyse pasiryžo įsidirbti ge- šiltas gegužis. Gražios Kauno apie- 

rų nuomonę. Dažniau lanke bažnyčių, Tu- • linkės pasipuošė pavasario žaliųmynais. 

lauskus. Kalbėjo daugiau apie religijų. Gamtoj, sostipės gyventojų veiduose reiš- 

Be Aldone* • žinios nevaikščiojo į gegu- kiasi judrumas.

ŠUnkūnų Juozui, antro semestro stu

dentui, laisvių ir linksmybių diepos pra

sidėjo. Litų nestigo. O mieste ko daugiau 

bereikia.

Kiekvienam sezonui siūdindavosi jis
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naujų kostiumų, pirkdavo apsiaustų, ne

šiojo gražų apavų. Pats iš prigimties “ne- 

peršpetniausias” būdamas ir <ja gimna

zijoje “mergų karaliumi” vadinamas, 

sostinės dailiųjų baltkepuraičių tarpe ne

menkų pasisekimų turėjo, išimant kaiku

riuos nuotykius, nuotykus beveik tragiš

ku tinalu užsibaigusius.

žines, vakarus...

Juozui atostogos baigiasi. Tulauskie-

•4
nė su dukterim dirbo išsijuosusios. Mez

gė kojines, kepė pyragus, vyniojo kum

pius. Kaipo būsiniųjam žentui, nieko ne

šykštėjo. Ne su menkesniu atsidėjimu 

trusė ir Aldone. Pravėrė žalių skrynių. Iš

ėmė baltos drobės rytinius, raižė paklo

des, siuvo baltinius. Nuvyko miestelin, 

krautuvėj, nupirko varsuotais krašteliais 

tuzinų nosinių, jose išsiuvo raides. Taikė 

vis gražiau. Juk dabar jau nesvetimam.

Jau temo. Atvyko Juozas. Tulauskie

nei {įrašant valgė vakarienę ir juokavo su 

Aldone, tai vaišinosi medauninkais... 

Vakarienė prasibaigė. Bernas pakin ius daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį j
Prof. Kampininkas

Esant dabar divorsų madai, 
tūlas Tamošius ir Margarita 
iš vieno Pleiso ir-gi nutarė 
atsiskirti nuo viens kito, gra
žiausioj santaikoj dešimts pil- kai ?

— Turime skirtis! — pa-Į 

reiškė Tamošius.

— Skirkimės! — atšovė 

Margarita.

— Ant rytojau Tamošius ir 

Margarita jau stovėjo prieš 

teisėjų kriminaliam korte.

— Norite divorso? — pa
klausė teisėjas.

— Taip, — unisonu atsakė 

Tamošius ir Margarita.

— Turite vaikų?

— Taip. tris: dn berniuku 

ir vienų tmergaitę.

— Kuriam priklausys Vai

nų metelių išgyvenę. Atsirado 
ir priežastis, kuri išrodė bus

— Man du, jai 
atsukę Tamošius.

vienas.

ganėtina kriminalio korto tei-f — Ne, man du, o jam vie-

sėjui, kad davus porelei per
skilus. Buvo taip. Parėjęs vie

nas, -- protestavo Margarita. 
— Teisėjas pakrapštė pei

lių dienų Tamošius iš darbo, Įsų.
nusiprausęs, pasišukavęs ir 

skania Margaritos pagamintų 

vakarienę suvalgęs išsitrau

kė iš kapšiuko pypkę ir pri

kimšęs tabokos norėjo užsirū

kyti. Čiupt už kelnių kišenės

— nėra merkių. Margarita tuo 

tarpu dišes plovė.

— Margaritėlė, paduok man 
merkį pypkei uždegti, — pa
reikalavo Tamošius.

— Sarmatykis jau tokio da

lyko prašyti, ar negali pats 

pasiimti, — atsakė Margarita.

— Matai, kad mano rankos 
šlapios.

— Taį tokia buvo prieš 

kunigų tavo priesaika manęs 

klausyti? --- piktai atsiliepė 

Tamošius ir pasikėlęs pasi

ėmė merkį.

Vbs spėjus Tamošiui pirmą 

dūmų iš burnos išleisti, atsi

suka nuo sinkos Margarita.

— Na, o šiandie dišių ne

šluostysi? Juk prisiekei ir 

manęs klausyti?

Žodis po žodžio ir abu su

sibarė.

— Tu šioks, toks!
— Tu šiokia, tokia!

— Ar sutiksite su mano nuo 

sprendžiu,

— Taip.
— Eikite namo ir gyvenki

te zgadoj kol sulauksite ket

virto, — pasakė teisėjas, — 

‘ir po to vėl ateikit pas mane.

Tamošius palenkė teisėjui 

galvų, paėmė Margaritai už 

rankos ir išėjo iš korto.

— Už metų vėl stoja Tamo

šius su Margarita prieš tų pa

tį teisėjų.

— Nu, kų? — paklausė tei

sėjas.

— Jūsų šviesybė, — tarė

Gražios laidotuvės.
Pereitam ketvirtadienyje, 27 

kovo palaidojome a. a. Petro

nėlę Kantautienę, kuri mūsų 

kolonijoje buvo pasižymėjus 

šeimininkė Ji buvo veikli dar- j 

bininkė Marijonų Kolegijos 

Rėmė jų 1 skyriaus, Moterų Sa 

jungos 60 kp., šv. Onos pašai-1 

pinės draugystės, Labdarių 9 

kp., Brolijų Jėzaus Kančios 

ir Maldos Apaštalystės. Jos 

vyras Kazimieras dievotas dar , 

bininkas, dukrelė M. Petronė-. 

lė, C. S. J., randasi vienuoly- Į 

ne, sūnūs Edvardas mokosi 

liigli school. Ji mūsų koloni- Į 

joje išgyveno 18 metų. Jos pa-; 

laikai sutvarkyti testamentu,: 

kuriame atmena labdaringas, 

mūsų įstaigas, Bernaičių Ko-, 

legijų ir prašo jos laidotuvė

se nedaryti išlaidų nykstan

tiems bei vystantiems vaini-

i kams ir t. t. Ji visuomet buvo 
I
silpnos sveikatos ir dažnai su

sirgdavo, tad buvome apsipra

tę su mintimi, kad ji silpna 

būdama mus visus pergyvens. j 

Bet šį kartų trumpai tik vie

nų savaitę pasirgus, aprūpin

ta šv. Sakramentais mirė 22 

kovo.

Šios aplinkybės taip suju

dino melrosparkiečius, kad, 

nepaisant didžiausių sniegų ir 

užpustytų kelių, daugybė 

žmonių dalyvavo jos palaido

ji me.

Tėvų Marijonų iš Chicagos j 

atstovas kun. L. Draugelis į 

pasakė gražiausius pamokslus 

išlydint iš namų ir bažnyčio- i 

je. Trys kunigai kartu laikė j 

šv. Mišias ir tapo suaukota 

daugybė šv. Mišių, kaipo dva

sinių bukietų nuo sekančių as

menų: Tėvų Marijonų, Mote-j 

rų Sųjungos 60 kp., Jėzaus 

Kančios brolijos, šeimynų:, 

Pečiukų, Damasevičių, (linevi- Į 

čių, Rumšų, Rainių, Zygnian- į 

tų, Špokų, Steponkų, Prabiš-. 

čių, Andriejauskų, B. «fat»uš-( 

kos, J. Švilpos, M. Janušaus

kienės, Liniauskienės, p. Lip- 

kaus, B. Asunavičiukės, O. 

Jončytės, BrazinskienėS, A. 

Jončio (Jr.), Jur. Kantauto, 

M. Kajutienės, M. Martinkie- 

nės, K. Misevičiutės, K. Kan-' 

tauto, O. Skerstonienės, P. 

Bėdžiaus, K. Janušauskienės, 

P. Metriko, A. Švilpauskienės 

ir k.

Bažnyčioje kunigas garsino, 

kad viso paaukota apie 70 šv.1 

Mišių; tikrai gyvieji tinkamai

(Tųsa ant 4 pusi.)

MOTINOS dabar 
sužino vertę 

MAGNEZIJOS

Tamošius, kuomet Margarita 

stovėjo visa paraudus ir akis 

žemyn nuleidus, — dabar jan 

nei kalbos nėra apie divorsų: 

iš Dievo malonės mano Mar

garitėlė apdovanojo mane sy

kiu dviem sūneliais. Taigi ir 

vėl pasidarė ne pora.

Metų pabaigoj, prie Švento

jo Sosto padaugėjo vienas 

ambasadorius ir trys ministe

riai. Naujas ambasadorius yra 

į iš Italijos, o ministeriai iš Is

landijos, Panamos ir Hondū

ras. Dabar Vatikano miestas 

turi 12 ambasadorių ir 21 pa

siuntinių. Šalys, kurios siunčia 

ambasadorius, yra Argentina, 

Belgija, Bolivija, Brazilija, 

Chile, Columbia, Francija, Is

panija, Italija, Lenkija, Peru 

ir Vokietija. Ministerius turi: 

Anglija, Austrija, Bavarija, 

Costa Rica, Čekoslovakija, TIai 

t i, Hondūras, Jugoslavija, Lat 

vija, Liberija, Lietuva, Mona- 

co, Nicaragua, Panama, Por

tugalija, Prūsija, Runmnia, 

švelniai ZI ^^r’Unn8- Salvador, San Marino, Vene- 

zuela ir Vengrija. Neužilgo ir 

San Domingo prisidės.

Pranas Skruodenis, M. I. C.

Kadangi Phillips 
Milk of Magnesia 
gelbsti užlaikyti vai
kus sveikatoj ir ge
rame upe. tai kiek
viena motina privalo 
apie jį žinot,.

šis nekenksmingas 
veik be skonio vais
tas geriausia pašalina,

vaikuose tuos sifrnptomus, kurie pa
prastai kįla dėl surūgusių vidurių, 
vėmimo, karščiavimo i.r dieglio. 
Kaipo lengvai liuosuojantis, Jis

damas sukietėjimų, slogas, vaikų 
ligas.

šaukštukas Phillips Milk of Ma
gnesia atlieka darbų pusės paintėa 
kalkinio vandens prirengiant karvės 
pienų kūdikiui. Daugelis vartojimo 
būdų yra išaiškinti knygoj "Useful 
Information”. Ji jums DYKAI bus 
pasiųsta. Kreipkis Į The Phillips Co., 
117 Hudson St.. New York, N. Y.

Pirkdamas žiūrėk, kad gauti tikrų 
Phillips Milk of Magnesia. Dakta
rai jj ligoniams skirdavo per 50 
metų.

"Milk cf Magnesia” buvo Chas. 
H. Phillips Chemical Co. S. V. re
gistruotas vaizbos ženklas ir jos 
pirmtakuno, Chas. H. Phillips nuo 
1875.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thl» Ir n Fnmotia Vlvanl S»t and In- 
rluden face pow<i«r. Ji.00; Rouge, 75c, 
TIrrur Cream 51.00, Depllatory ,1.00, 
Faclal ARtrlngont 11.75, Bath Salt 1.00, 
Tollet Water 11,26. Perfume 12.75, Brll- 
llantlne 75c, Skln Whltener 75c Totai 
Value 112.00 Spėriai price, 11 #7 for all 
ten plecea to Introduce tilta line.

Vardas ................... ...............
Adresas ....................... ..
Siunčiame per paštų COD

Pinigai gražinami, Jei 
nepatenkintas.

Bea Van 580-5th Avenue, New York

draugas

LIETUVIAI
AMERIKOJE

MEUtDSE put, ILL

Cigaretų
Malonumas

a

. t

Tikras

geresnis cigaretas

KODeL ESAT PATENKINTI mažesniu cigaretų malonumu, kuo
met už tą pačią kainą jus galit turėt Camel cigaretų malonumą?

Camels yra skirtingoj klasėj. Jei jus tik norit durnus leist, bėt 
kas bus gerai. Bet jei jus norit pažint tikrą rūkymo malonumą— 
gėrėtis lengvu, nunokusių geriausiai sumaišytų naminių ir Tur
kijos tabakų kvapu, iki aukščiausiam laipsniui gerumo davestam 
moksliškais metodais išdirbystėj ir nesugadintam pervirš taisymą 
—tuomet Camel cigaretas—yra jusų cigaretas.

Camel cigaretuose rasite visą puikiausią malonumą, kurį 
galime rast rūkyme.

19)0, «. J. Roynoldc Tobacco 
F. Wimtoo-Sol««B, N. C

TUBBY Wi»e
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Trečiadienis, Bal. Ž d., 193Č

LIETUVIAI AMERIKOJE KOMP. MIKAS PETRAUSKAS.

(Tąsa nuo 3 pusi)

pagerbė a. a. Petronėlės Kan- 

tautienės valių. Teramina, So
pulingoji Motina jos prislėgtų 

šcimvnėlę.

J. Š.

DETROIT, MICH.
Misijos.

Šv. Jurgio lietuvių parapi-: 

jos bažnyčioje prasidės Misi-1 

jos, bal. (April) 7 d. tęsis iki j 

13 <1. Misijas laikys nesenai at

važiavęs iš Lietuvos misijonie- 

rius. Tėvas Kazimieras Čepu

lis, O. M. F.

Gera proga Detroito lietu-J 

viams atlikti velykinę išpažin-1 

ti ir pasinaudoti Dievo malo-,

neims.

V. P. Jedinkus.

MM .

serga slogomis Ur buvo mano- dienio vakare, 8:30 vai. Muzi- 

ma, kad neatvažiuos, tačiau ka bus viena geriausių: “Hol- 

atvažiavo ir nors sirgdama ta- lyvood Harniony Kings’’. Var 

čiau vienų dainų padainavo so das gražus, bet muzika dn g:a- 

lo, o kitų duetų su p-le Ona žesnė.

Į Valuniute. Dainavo gražiai.

Solo dainavo ir žinomas mū

sų dainininkas p. A. Čiapas.

tų žiedų įteiks nariui, kuris/ma. Visi nariai, nauji ir se- 

daugiausia pasidarbavęs kuojai, atsilankykite.

pos labui. Bus graži pTogra- V

Kaip visuomet, taip ir šipio 

kart jo dainavimas klausyto

jams patiko.

Taigi, koncertas pavyko. A- 
čiu chorui ir jo vadui. Prane

šėju buvo studentas Juozas

Ate* ete visi. Paremkite 

ęJ nmktes, o jos ir jūsų neuž

mirš. Neptunirškite’ geg .ž's

17 d. Alumnietė.

Dr. Calchvello 3 Taisyklės
Užlaikys Tave Sveikų

ST. CHARLES, III.
Vakarėlis labdaringam tikslui.

Čia geros valios draugų ir 

draugių buvo suruošta vaka

rėlis, Colson’s Co. svetainėj. 

Vakarėlis buvo suruoštas su

šelpimui biednos našlės Pauli

nos Baltrušaitienės, kuri ilgas 

laikas kaip serga. Rengėjai

ŠĮ vakarų Lietuvių Auditorijoj, Bridgeporte, ivyksta kon

certas — benefisas komp. A. Petrauskui, kuris neužilgo iš

vyksta Lietuvon ii- daugiau jau nebegris Amerikon. Šia kon

certo programa susidėsi iš jo paties kurinių. Pradžia 8:30 vai. 

vakare.

Periodinei Skausmai
Labai palengvinami su 

ORANGEINE MILTELIAIS 
Milionai kasmet suvartojami per 

virš 30 metų
NEKENKIA

JUSŲ APTIEKININKAS PARDA-

10c

stengėsi, kaip galėdami, pada

ryti. daugiau pelno. Pranešus 

svetainės savininkams kokiu 

tikslu tas vakarėlis rengia

mas, svetainę davė dovanai.

Moteris suaukojo užkandžių, 

kurie davė pelno $31.05.

Išlaiiuėjiinas V2 tuzino pa-

CHICAGOJE
DRAUGO” IR PEOPLES 

KONCERTAS.

VINĖJA IR REKOMENDUOJA
ORANGEINE 'ye j " ? ;gO
miltelius aukuotų peilių ir pusę tuzino j

šakučių davė pelno $74.80. Iš- į 
laimėjimas gyvo gaidžio davė 

pelno $4.50.J>>OVYtJLK!

Praeitų pirmadieni ir vėl 

irdėjome dienraščio “D’rau- 

ir Tbe Peoples Furnitu

re Co. koncertų iš WIIFC ra

dio stoties. Šį kartų dainavo 

skaitlingas Šv.. Mykolo par.

Dr. Caldwell tėmijo sukietėjimo 
pasekmes per 47 metus ir įsitikino, 
kad kaip žmogus nesirupinių savo 
sveikata, maistu tr pasimankštymu 
užkietėjimas laiks nuo laiko atsi
tiks nežiūrint visų pastangų. Sekan
tis dalykas stojasi prieš akis, kaip 
tada gydytis. Dr. Caldwell visada 
linko prie to, kad kuoarčiausia būti 
prie gamtos. Todel jo vaistas nuo 
užkietėjimo yra švelnus augmeninis , 
mišinys vadinamas Dr. Caidwe!l’s I 
Syrup Pepsin. Jis nepakenks nei 
opiausiems viduriams ir jis negim
do papročio. Syrup Pepsin yra gar
dus ir jaunieji jį mėgsta. Jis nesu
ka vidurių. Tūkstančiai motinų mu
ms rašo apie tai.

Dr. CaJdwell neužgiria aštrių 
vaistų. Jis netikėjo, kad jų verta 
imti į savo vidurius. Praktikavęs 
per 47 metus jis nerado priežasties, 
kurios delei reiktų jų imti, kuomet 
Syrup Pepsin išvalo vidurius grei-

------ ~ ,-r» a j i- ~ i r____ čiau, švelniau ir švariau be skausmųpie alumnietes. Bet kaip apie'R- Andreliunas, turintis jewe- iir k'cnksmo kunui.

jas kų sužinai, tai yra ko ir.by krautuvę 265(1 M. 60 St., Neužieisk sukietėjimo! Tas maži- 
' . .. . . . v . , na jėgas, kietina gyslas ir be laiko
klausyti. J įteiks nariui, prirašusiam Gau sendina. Nepraleisk nei vienos dienos

be nusilaukinėjimo. Nesėsk išmėgi
nimui, bet eik į aptieką ir gauk

IŠ VYČIŲ VEIKIMO.

Brighton Park. — Liet. Vy

čių 36 kuopoje dabar srnar- 

Bulevičius. Kitą koncertą per kiai darbuojanlasi. Vajus jau 

radio duos Lietuva, Kolegijos pasibaigS Daug narilį prisi.

mokiniai, broliui Jonui Baniui 

vadovaujant.

K. C.

SV. KAZIMIERO AKADE
MIJOS ALUMNIBdIŲ 

VEIKIMAS.

Ištikrųjų, nedaug girdėt a-

rašė. Veikalas, kuris buvo 

loštas, kovo 23 d., bus pakar

totas parapijos naudai.

Bal. 3 d. susirinkimo ne

bus. Bal. K) d. įvyks naujų 

ir senų narių pagerbimo va

karas, McKinley Parke. Per šį 

vakarų kuopos garbės narys

Z' į

AT AGE 83

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas kokį nepa- 
tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jusų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzaminavimo. Jus sutau
pysit laiką tr pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to. kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — 8cope — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jusų tik
ras negeroves, tr jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jusų sveikata ir gy
vumas sugryš jum3 taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užsisenėjuslą, įsi
kerojusią, chronišką ligą, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėllokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 5 Iki 1 

Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1 
po pietų

Iš anksto įžangos tikietų 

parduota už $32.00.

Laike vakarėlio už $36.00. 

Viso įplaukė $178.35. 

Išlaidos sekančios: 

Muzikantams $24.00. 

Knygutės dėl laimėjimo $1.00 

Už lengvus gėrimus $8.75. 

Viso išlaidų $33.75.

Pelno liko $144.60.

Visas pelnas įduotas P. Bal

trušaitienei kovo 4 d., š. m. 

Joakimas Stanislovavičius

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAGOS FAšTč

i

This new cheesc 
treat

Pattr.tti

Now—Kraft-Phenix’ new achievc 
ment! Rich mellow cheese flavor 
plūs added health qualities in 
wholesome, digestible form.

Velveeta retains all the valuable 
elementą of rich milK. Milk sugar, 
calcium and minerals. Every one 
caneatitfreely!

Velveeta spreąds, slices, melts 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.

KRAFT

'elveeta
The Delicious New Cheese Food

52!)

u.)

Alksniui Cliarliui 

Abaravičiui Ant. 
Arlauskaitei Agotai 
Bonai Klemensui 

Dovidauskiui K. 

Giržadui Wm.

Jukaič,iui Antanui 

Mediniui Petrui 

Patkainarienei O. 

Bucui Antanui 

Skili ui Juozapui 

AVainorui Frank 

. Atkocunienei M.

1 Berzinskiui J.

> Buividui Juzak 

i Butėnui Petei 

) Curaškai Anai 

$ dainiui Anna i- 

’> Gurskiui A. P, 

Kszazkiewicziui J. 

Krukui F.

Levickienei A. 

Malakauskaitei A. 

Paulauskui Vilu 
Petronienei Anust. 

Polijanskui Antanui 

Kemtanskui Kaz. 

Sadauskui Nikodimui 

Šliliokiui Andrui

choras, p. Nikodemui Kuliui 

vadovaujant, o p-lei Onai Ski

ri utei pianu akornponuojant. 

Mišrus choras padainavo pen- 

'kias gražias įvairių mūsų kom 

ipozitorių dainas, kurios dien

rašty jau buvo paskelbtos. Pa

dainavo gana gražiai. Be to, 

dainavo mergaičių ir vyrų i 

chorai atskirai: Viena dainų i 

mergaitės dainavo su vyru so

listu, kuriuo buvo dain. A. 

Čiapas. Mergaitės dainavo 

gražiai, bet nepasiliko ir vy

rai.

Šį koncertų paįvairino Šv. 

Mykolo parapijos mokyklos 3, 

4, 5 ii' 6 skyrių vaikų choras, 

kuriam vadovavo tas pats

Jų susirinkimai įvyksta į ginusia narių žiedų. Be to, ki- 

kiekvienų pirmų pirmadienį, '1 - 1 "**—

mėnesio, į juos atsilanko ne

mažai alumniečių ir daug 

svarbių dalykų apsvarsto.

Jei atmenate, sausio mėne

sio viduryje įvyko pirmas jų 

šokių vakaras Gimimo Pane

lės Šv, Auditorijoje, kuris, 

jei nebūtų pakenktas labai 

šalto oro, būtų tikrai pavykęs.

Bet ir nepaisant oro, buvo ne

mažai atsilankiusių ir vakaras 

pasisekė,

Padrųsintos pirmo pasiseki-' 

mo, alumnietės nutarė rengti 

didesnį ir šokių vakarų. Šį 

kartų įvyks Southmoor Vieš

butyje, 67 ir Stony Island Ave. 

gegužės 17 d., 1930 m,, šešta-

muz. p. N. Kulys. Radio klau- 

jsytojams bmo tikra naujany- 

bė. Ir reikia pasakyti, kad vai

kučių dainavimas gražiai iš

ėjo.

Dainavo nauja dainininkė- 

solistė p-lė Felicija Nausėdai

tė, Šv. Kazimiero Akademijos 

auklėtinė. Jos debiutas per 

radio reikia skaityti pilnai 

pasisekusiu. Kita solistė bu

vo p-lė Ona Mikužintė, kuri

TWO heacls with būt a 
single thought; two 
cars that beat it as one — 

anything to getthere first! 
Out of line! Into line! We 
all do it! Wby? Your 
fault? His?
Everybody needs a combination 
Auto Policy—now more than ever! 

Phone us to cover youl

ATN A-I Z E
V. RUKBTALIS 

Insurance
2423 W. MjurituTic Hd. 
Telephone HeBilock 5219

l.oop Office 
230 S. Clark St.

Telephone State 3380
Chicago, III.

Illlllllftltlllll
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vieną iš maionių bulelių Syrup Pep
sino. Imk prideramą saiką vakare lr 
atsikelsi nauju žmogum.

Gauk buteli šiandie bile aptiekoj 
ir laikykis šių sveikatos taisyklių: 
Laikyk galvą šaltai, kojas šiltai, s 

vidurius liuosus.

Lietuvių Maldininkų Kelionė į Lietuvų 
Per Romų

Amerikos Lietuvių Katalikų 

Federacija šiemet organizuoja 

ekskursijų į Lietuvų per Romų 

arba taip vadinamų maldininkų 

kelionę. Romoje aplankys Šven

tąjį Tėvų, katakombas,- gražią

sias ir didžiausias pasauly baž

nyčias, šveptas,vietas, sustos dvi 

dieni Neapolyje, iš kur nuva

žiuos į Pompėją. Romoje išbus 

septynias dienas. Maldininkus 

globos Romoje gyvenantieji Tė

vai Marijonai — didžiai gerbia

mas kun. Prof. Būčys ir kun. 

prof. Rėklaitis.

Šie) metai yra Vytauto Didžio

jo metai. Iš tos priežasties Lie

tuvoje įvyks visa eilė iškilmių, 

kuriose daugelis Amerikos lie

tuvių norės dalyvauti. Pakelyje 

iš Romos į Lietuvą, maldininkai 

norėdami, galės sustoti Obera- 

mergau mieste, kur šiemet įvyk

sta. Kristaus Kančios vaidinimas

Ši ekskursija iš New Yorko iš-

Š
lauks 1930 m. gegužės mėn. 17 

iena, laivu “Roma”, šis lai

vas yra didžiausias ir gražiau

sias iš laivų, kurie eina iš A- 

merikos į Italiją.

Šiai maldininkų kelionei vado

vaus kun. M. Urbanavičius, M. 

I. C.

ŠAUNIAUSI KURINIAI

SV. PETRO 
BAZILIKA

Tai šauniausias 
kūrinys Micltel- 
angelo Ir Ber- 
nirti sukurtas.

z

-e

ROMA
šauniausias kūri

nys drąsaus Nau
josios Italijos geni
jaus sukurtas.

Laivakortė į Neapolį $120.00 ir $104.00, o kelionė iš Romos į Kauną antra kle- 
sa $48.00, trečia $35.50. Taksai $5.00.

VISAIS KELIONĖS Į LIETUVĄ PER ROMĄ
Reikalais Kreipkitės Į

FEDERACIJOS KOMISIJA
2334 So. Oakley Ave. Chicago, III. Tel. Roosevelt 7791
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CHICAGOJE
NORTH SIDE ŽINELĖS. , ir pastabos ekonomės p. Vir- 

----------------------------- įbickienės, M. Dobrovolskienės,

Šv. Kazimiero Akademijos 'E. Karlavičienės, J. Kryževi- 

Rėmėjų 3 skyriaus susirinki-* čiaus, J. Brazaičio ir V. Buo

mas įvyko 20 d. kovo, parap.' bos, kuris siūlė nieko nebe-
svetainėje. Iš pranešimų, žy

mėtini yra šie:

laukiant ruoštis prįe par. me

tinio išvažiavimo, 29 birželio,

Federacija rengiasi prie pa- Bergniano darže, Riverside,

111. Visa komisija ir darbuo

tojos reiškė džiaugsmo iš gerai 

Ą. R. Apskritys rengiasi pavykusių darbų ir siunčia 

prie Seimo, gegužės 18 dienų, viešų padėkų metinės parapi- 

P-nia Deksnienė pranešė jos vakarienės svečiams, da- 

linksmų žinių, kad duoda sa- ly viams ir programos vykdin- 

vo namuose i vykdinti “bun- tojams.

co party”. Rėmėjos labai dė-j X AVest Sidėj smarkiai ruo- 

kingos, išrinko komisija iš: M. šiainųsį prie šventojo koncer-

Sutkienės, O. Čepaitienės ir to, kuris įvyks ateinantį sek- mėtojams.

V. Daugirdienės ir pasiskyrė madienį, bal. 6 d., 3:30 vai. j------------------------
5 d. birželio “bunco party”. į po pietų. Klebonas ypač dar-į ATYDŽIAI PERSKAITYKI- 

lš Federacijos Seimo rapor- buojasi, kad tas koncertas at TE BIZNIERIŲ BARGENU3 
tų išdavė O. Kizelienė. Iš bu

minėjimo 500 metų 1). L. ku. 

nigaikščio Vytauto mirties.

pranešimas

DR. M. T. STRIKOL
?ei

es Tel. Mldway l»l» D A K T A R A I
-------- ------------- ---------------- ----- —
silankusiems darytų didelio 
įspūdžio. Girdėjau, kad pa
mokslų sakvs kun. J. J Ja-
, ... ,, ' . , -I GYDYTOJAS IU CHIRURGAS
kaltis. Kas girdėjo kun. Ja- atidarė antrą Ofisą (eu Dr. Laurat-
kaitį laikant Vyčiams konfe- «lu “ "lrSu,\ ®el’klo;ItakWlo..ap»V 

’ J kos) po nr. 2428 West Marąuette Ud.
rencijas, pripažins, kad tai valandos.- nuo 2 iki 4 po piet. Tei.

žymūs pamokslininkas. Minis-
Prospect 1930. 

Senas ofisas toj pačioj vietoj:
4601 So. Ashland Ave. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820

savo baržnvtinėie U- . Rez- s- Albany Ave. Tel. Pros
pect 1030. Nedėtomis tik pagal su-

Po koncerto bus tarų.

'IIItrapių draugija dalyvaus 

eorpore’’ 

niformoje. 

palaiminimas šv. Sakramentu.;

Visos aukos, padengus išlai-; 

das, eis parapijos sidabrinio 

jubilėjaus fondan.

X Labdarių 7 kuopa atei

nančiojo sekmadienio vakarų• 

Aušros Vartų parapijos sve

tainėje 7 vai. vakare turės 

“bunco party” su didelėmis! 

dovanomis parengtomis išlai-

OFISAI:
1446 K 49 Ct. 2924 WudhliiKtou
10-12. 2-4. 7-9 12-2. 4-4. Blvd.
Tel. Cicero 642 Tel. Kedzie 2450-2461

OR. S. A. DOWIAT
Gydyto les 

REZIDENCIJA 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Ir Chirurgai

Nedėliomia
Susitarus

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

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS ĮR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 14-tas Street

Telef. Canal 1713-9241

Valandos: 2 Iki 4 (. p. Panedėlial* 
Ir Ketvorgals vaksrs

Ofiso Tel. Virginia 0082
Rezidencijos: Vaa Buren 68ft«

DR. T. DUNDULIS

Telefonas Boulevard 1080

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valau dos: 9 Iki 18. 1 Iki » 

dieną, tr • iki 9:88 vakare

4608 S. ASHLAND AVE.
Netoli 4 4 tto Street Chicago. IU.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 
2 Iki 4 Ir 6 Iki 8 v. V. 

Nedėliomis nuo 10 Iki 13 ryto 
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd 

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

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų TeL Lafayette 0098

DR. A. L. YUŠKA

DR. J. J. KOWARSKIS
JYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Westem Avenue 

Tel. Prospect 1*28 
Rezidencija 2859 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2838
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v v. 

Nedelloj pagal susitarimą

Ofiso Tel. Victory 8687

Of. Ir Res. Tel. Hemlock 2174

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

Antras ofisas Ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVE.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: huo 7-0 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-6 po 
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Republlc 8466

vusio vajaus vakaro pranešta, 

kad Vakaras pavyko gerai. Su

vaidinta veikalas “Desenzano 

Mergelė ’ Mergaitės lošėjos 

nereikalavo jokio atlyginimo. 

Skyrius reiškia didelį dėkin

gumų už tokį pasišventimų vi

soms: E. Urboniutei-Vilkelie- 

nei, A. Šeriutei, M. Dumblaus- 

kaitei, A. Kizeliutei, M. Dau

girdaitei, A. Daugirdaitei, E. 

Nausėdaitei, E. Sutkiutei, J. 

Beržinskaitei, K. Jesevielutei, 

P. Šniaukštaitei, M. Marcinke

vičiūtei, M. Daugirdaitei, 

Smukininkanis J. Jenuškai, P. 

Šniaukštukei, ir J. Rugienie- 

nei, gerb. kalbėtojams, kleb. 

kun. J. Svirskui ir p. A. Nau-į 

sėdienei.

Naujų narių gauja nors ne-1 

daug, bet tai tikri rėmėjai, 

būtent Šlautįenė, M. Šerienė, 

M. Ramoškienė, O. Deksnie

nė, O. Jesinskienė, V. Dargu

žis ir A. Šakys. Aukotojai:! 

Andruškevičienė aukojo $5., j 
F. Dumbliauskienė ir V. Dau- ’ 

girdienė prisidėjo aukomis 

prie užkandžio.

Skyriaus vardu širdingai a- 

čiu visiems, kurie prisidėjo.

Skyraus rašt. M. D.

KURIE kenčia Inkstų, Kepenų ir Pūslės bėdomis 
ras palengvinimo Gold Medai pLarlem Oil Cap- 
sules’e.. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa

darė maloniomis ir ■ ■ B—E B B bandyk šiandie. Tri
lengvai vartojamo-Blii IF* M < J IU dydžių vaistinė
mis. Greitai praša-™^* se 35c. 75c ir $ 1.50
lins skausmą. Po antspaudai
jūsų sveikatą apsaugos. Iš-1

200
METŲ

... NAUJAS
HAARLEM OIL

Gaukite tikrąsias gyduoles. Ieškokite 

“Gold Medai” vardo kiekvienoje dė

žutėje.

The GREATEST 
Afnsical Instrument

of Ali 
Time!

la 47
RCA

“MOTERIMS NEIŠSIME- 
LUOSI”.

Bridgeport. — Tai 3 veiks

mų komedija, parašyta Seiri

jų Juozo. Vaidins L. Vyčių 4 

kp. Dramos Ratelis. Sekma

dieny, bal. 6 d., 7:30 vai. vak. 

Šv. Jurgio par. svet.

Vaidins: G. Klebonaitė, G. 

Bogutaitė, P. Šaltimeras, J. Į 

Riniža, J. Bulevičius, M. Žvi- 

nikąitė, J. Klebonas, A. Vid- 

montaitė, J. Giedraitis, S. Sta

niulis.

Šis vaidintojų sųstatas aiš

kiai parodo, kad veikalų loš 

gabiausįs jaunimas iš Dievo 

Apveizdos parap.

Bilietų mažai teliko. Tat 

vakaran prašomi nesivėluot, 

kad sėdynių nepritruktų.

Komisija.

WEST SIDE ŽINIOS.

X Po metinės Aušros Var

tų parapijos vakarienės šei- 

miųinkės ir renginio komisi

ja, viskų sutvarkę, pasigami

no sau pirmadienio vakare 

užkandį ir pasiprašė klebo

nų, kad pasidalinus savo dar

buotės įspūdžiais. Pirininin- 

kaujant E. Labanauskienei, 

išklausvta klebono nuomonė

OFISAS

1900 S. HALSTED STREET 

Tel. Kenvvood 5107 ' namai

nuo 9 iki 11 vai. ryte; i 4Jg3 ARCHER AVE.
6 iki 8 vai. vak. apart Valandos: prieš pietus pagal sutartj

i šventadienio ir ketvirtadienio Namuose 2-4 po piet. ofise 6-8 v. v.

Vai.:
nuo

Ofiso Tel. Kedzie 0482 

Rezidencios Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, VyriSkų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3600 VV. Roosevelt Road 
Kampas Central Park Ave.

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

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias ir chroniškas ligas

vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seredomls tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 

Ir XRAY
2130 AVEST 22nd STREET

CHICAGO

ADVOKATAI

PAUL. M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Suite 721 First National Bank Bldg.
38 S. DEARBORN ST.

Tel. Bandolph 5130-5131. Vai. 10-5 Į

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St.. Rootn 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-8 

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 0562
7-9 vai. tok. apart Panedėlio Ir 

Pėtnyčlca

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
-L

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

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 819J

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

Valandos: 12 iki 2 ir 6 iki 8 P. If. 

Seredos vakare uždaryta 
Nedėlioj pagal sutartj

OPTEMITRISTAI

Tel. Vlctory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTA8

Ofiso Ir Rea. Tel. Boulevard 5912

DR. A. J. RERTASH
8464 80 HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 po 
pietų Ir 6 iki 8 vai. vakare 

Rea. 8281 S. WALLACE STREET

Tei. Lafayette 5798

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

Office: 4459 S. California Ave.

I Nedėlioję pagal sutartj.
S ===============

i DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

3265 S. Halsted St.
Vai.: 10 vai. ryto—8 v. v. 

Nedėlioj 10-12

DR. VAITUSH, 0. P. D.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Tel. Hemlock 8151

OR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

2486 West 69 Street 

Vai.: 9—11 ryte. 1—4 p p. 6—8
v. v. Nedėlioj susitarus

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS
4740 Dorchester Avenue

Tel. Drexel 6323 
Vai.: 8 Iki 10 ryto 

6-8 vai. vakare

DENTISTAI

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6221
Į Rezidencija: 6640 So. Maplevrood 

Avenue Tel. Republlc 7868 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 v. V. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Šis instrumentas yra didžiausias pirkinys radio is

torijoj.

Jis tailpina garsų RCA Screen Grid Radiola ir vė

liausių rekordams groti prietaisų. Didis progresas radio 

išdirbystėj. Teikia jums pasaulio geriausių muzikų iš 

oro ir jūsų mėgiamų rekordų. RCA Electro — Dynamic 

Spykeris. Lengva nustatyti — įstabus tonas!

Išgirsk šį vėliausios išdirbystės RCA pirm negu 

svarstysi apie kitų. Ateik šiandie ir išgirsk jo šaunų tonų

VYRAI IR MOTERYS CHICAGOS LIETUVIAI!
Pirmu kartu, gal ir paskutiniu, pasaulio radio is

torijoj galima gaut RCA Radiola 47 už $121 be tūbų, 

o su tūbomis $139. Mes užpirkome 250 tų Radio už 

specijalę cash kainų ir parduodame už specialų mažų 

kainų pilkėjams. Jo sena kaina buvo $275.

Kitos Radiolos sekamai:

RCA Radiola 66 už $175 su viskuo
RCA Radiola 46 už $89 su viskuo
RCA Radiola 62 už $165 su viskuo
RCA Radiola 60 už $75

Taipgi parduodam už labai numažinta kainų: At-
water Kent, Sparton, Vietor, Howard, Philco, Fada, 
Brunswick ir Phonografai.

Visi radio yra fabrikų “kreituose” ir musų garan

tija eina ant kožno radio. Atvažiuokit įsitikint. $10 į- 

mokėti ir radio bus jūsų namuose rytoj.

3856 Archer Ave., ąrtl Rockvvell Street

Tel. Lafayette 6195. Chicago, III.

Palengvina aklų {tempimą kuria 
Mtl priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšt). Atitai
sau kreivas akla nuimu cataractua 
Atitaisau trumpą regystę Ir tolimą 
regyste.

o j . . ti-j. «• Prirengiu teisingai akinius visuose
SeretlJIClS ir i etliyciO- Į atsitikimuose, egzaminavimas daro

mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare

mis nuo 9 Ud 6

Office Boulevard 7842

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4646 So. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED ST.

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

6 Iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECUALISTAS

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

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

Telef. Midway 2880

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grisius)

ADVOKATAS

4631 S. Ashland Ave. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800

RESIDENCIJA: 
6515 So. Itockwell Street 

Telef. Republic 9723

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.1 f ' " .

52 East 107th Street
Kampas Michigan Ave.

Tel. Pullman 6950 Ir 6377

Specialė atyda atkreipiama moky
tuos vaikučiama

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

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVE.

Tel. Boulevard 7589

Tel. Canal 6221

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St)

Valandos* Nuo 8 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare

Seredoj pagal sutartj

Tel. Boulevard 1491

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

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 pu p*

7—8 vakare

Miesto Ofise Pagal Sutartj:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 Ir 986 
Tel. Franklin 4177

Telephone Central 6921

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

184 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Nuo 9:18 Iki B vai. vak. 
Office* 1806 So. Union Ava

TeL Roosevelt 1718 
Vok nuo I Iki 8 vai. vak.

25 METĮį PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., knmp. 18 St. 2 aukStas 
Pastebėklt mano Iškabas 

Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. 8eredomls nuo 9:30 Iki 12 V. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8 
Tbono Canal 1688

Boulevard 7588
Rea.

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gerai lletuvlama žinomas psr II 
metus kaipo patyręs gydytojas, stok 
rurgas Ir akušerla. *

i Gydo staigias Ir chroniškas U- 
gasvyrų, moterų Ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 18 — 18 pietų |> 
nuo 6 Iki 7:319 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 8118 Res. So. ■kort 
2238, arba Randolph 6898.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE. 

Tel. Yards 0994

i

Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DINTI8 TA S

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

Armitage 1749

DR. S. T. THOMAS į
(TAMOŠAITIS)

Tel.

Dentistas
1608 Mihvaukee Ave.

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

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
NedSl. nuo 10 Iki 12 dieną
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GRABORIAI:

i

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuoplgiau-
sia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 Arba 2516

2314 W. 23rd Place

Chleago, 111.
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court Cicero, III. 

Tel. Cicero 5927

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis nž kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofliss:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Tards 1741 lt 1748 
SKYRIUS

4447 So. Fairfleld Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero f794 

SKYRIUS
8801 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIBT. GRABORIUS. 

CHICAGO IK
Laidotuvėse pa

tar nauju geriausia 
lr pi siau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų Iš
dirbi stės.

OFJSAB
008 Weat 18 Bt. 
Tel. Canal <174 
BSY RIUS: 8288
So. Halsted Street
Tel. Vlctory 4088

Phont» Bonlevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Mošų patarnavimas 
nauomat sąžiningas lr 
aebrangus, nea netart
ais ISlaldų užlaikymu* 
dtyrlų.

Nauja, graži kv 
olyčia dykai.

3307 Anburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRAIIORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7532

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAM UOTO JAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto lr miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
3103 S. Halsted 
St. Chicago, III.

Tel. Vlctory 111R

I. J. ZOLP
GRABORIUI IB LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street
Kampas 461 n Ir Paulina sta 

Ttl. Bl*d. 5503

Nuiludlmo valandoj? kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu slmpatiS- 
kal, mandagiai, gerai lr pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų 
tykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Llc. 
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal 8161

VISI BALSUOKIT UŽ

X JOSEPH J. GRISH

1
/Z

•» afss-

fr

REPUBLIKONAS KANDIDATAS
ANT STATE REPRESENTATIVE 

11-to Senatoriai Distrikto.

ŽINiy-ŽINELĖS
X Ex-iService men sųjunga 

sudarė kandidatų į įvairias 

vietas sąrašų, į kurį įdėjo ir 

lietuvius ex-kareivius-adv. F. 

B. Mast, kandidatų į teisėjus 

ir p. V. Stulpinų — i legislatū

rų.

X Šiandien komp. Miko 

Petrausko koncertas lietuvių 

auditorijoj.

X Užvakar lietuvių audito

rijoj Bridgeporte buvo sėk

mingas lietuvių republikonų 

mitingas, kuriam vadovavo p. 

J. J. Elias, Universal State 

banko pirm.

VAJAUS SĖKMĖS.

d., po vadovyste vargoninko 

B. Janušausko, kuris deda 

daug pastangų, kad chorų 

kuogeriausia išlavinus. Tik po 

uolių pastangų būna pasiseki

mas.

Pasisekimas šio choro kon

certų pirma yra — patenkini

mas žmonių. Tai galima pa

daryti tik tada, kada chore 

yra talentų. O Marųuette Park 

chore yra daug solistų ir so

lisčių, kurie nesykį žmones 

žavėjo savo dainomis.

Ateinantį ketvirtadienį pra

ktikos nebus, nes svetainė už

imta. Tatai praktika perkelta 

į penktadienį, bal. 4 d. Tuo

jau po stacijų choristai-(tės) 

prašomi visi susirinkti į repe

ticijų. J. A: Ę.

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. “Draugo” Red.:

“Draugo” ir Peoples Furni

ture Co. valandos labai gra

žios. Malonu jų klausyti. Tai 

gražus pavyzdis visiems lietu

viams, kų' gali padaryti orga

nizuoti žmonės.

Jei kiekvienas lietuvis turė

tų supratimų •— remti lietu

viškas įstaigas, Amerikos lie

tuviai nepoilgo pasiektų tų 

patį laipsnį biznyje, kaip ir 

kitos tautos.

Visi mes gėrimės šiais kon

certais. Prie progos prašy

čiau “Draugo” ir Peoples Fur 

niture Co., ar nebūtų galima 

paskelbti apie Labd. Sąjungų, 

kuri daug naudos yra musų 

tautai padariusi.

Be to, Labd. Sųjunga turi

kiti. Tikimasi, kad atvyks ir 

pats gerb. Senatorius Charles 

S. Deneen’as ir pratars į su

sirinkusius keletą svarbių žo

džių. Visi lietuviai privalo 

ateiti į šias svarbias prakal

bas. Komitetas.

Bridgeport. — Kovo 30 d. 

surengtam Šv. Kazimiero A. 

R. dr-jos 2 skyriaus vajuj su

silaukta puikiausios sėkmės.

Nepaisant didelės bedarbės 

ir kitokių kliūčių, kurių ne

maža buvo, vajus geriau pasi

sekė, negu kitais metais ir tuo 

tenka pasidžiaugti.

Didelė padėka priklauso 

darbščiom rėmėjom, kurių rū

pesniu ir darbu visa tai įvy

ko.

Vėliau plačiau tai aprašy

siu.

Komisija.

IŠ MARQUETTE PARK 
CHORO.

Marąuette Park. — Kuriems 

teko dalyvauti pirmųjame 

Marąuette Park Gim. P. 6v. 

parap. choro koncerte, neuž

gins fakto, jog choras labai 

gražiai išpildė programų ir 

visus klausytojus patenkino.

Dabar vėl choras rengia 

koncertų. Šį kartų būs bažny

tinis koncertas. . Jisai įvyks 

Verbų sekmadienyje, bal. 13

A. PETKUS
GRABORIUS

Ofisas

GIMTINIŲ POKILĖLIS.

Bridgeport. — Pereito šeš

tadienio vakare pas p-nus Voi- 

datus po num. 3320 Emerald 

avė. įvyko pokilėlip.. Tai buvo 

p-no Voidato giinjmo dienos 

paminėjimas. , :

P-nas Voidat yra žymus biz

nierius, mėsos wholėsalinin- 

kas. Turi plačių pažintį ir 

daug draugų.

Į minėtų pokilėlį susirinko 

artimesnieji pažįstami ir drau 

gai. Pokilėlio toastmasteriu 

buvo plačiai žinomas veikėjas 

p. J. Mickeliunas iš Marąue 

tte Parko. Ten buvęs.

M YUSZKA NAUJOJ 
VIETOJ.

Lietuvis plumberis M. Yusz- 

ka, turėjęs per ilgų laikų sa- 

|Vo ofisų ant To\vn of Lake, 

, dabar atsidarė ofisų naujoj 

'vietoj. P-nas Yuszka naujų o- 

1 fisų atsidarė Brighton Parke 

po num. 4426 So. AVestem 
avė., Tel. Lafayette 3385.

SVARBIOS PRAKALBOS 
MARŲUETTE PARKE.

3238 S. HALSTED STREET

Kalbės Senatorius Ch. S. 
Deneen.

Ketvirtadieny, balandžio 3 
Tei. victory 4088-89 7;30 vai. vakare, Sv. Pa-

Res. 4424 S. R0CKWELL ST. ’ •neles Gimimo par. salei, i- 

vyksta svarbios politinės pra- 

kalbos su gražiais pamargini- 

mais. Kalbės Adv. Frank B. 

Mast (Mastauskas), kandida

tas į teisėjus, Jonas J. Zolp,

Tol. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas

4603 S. Marsh field Avenue adv- K. Česnulis, teisėjas Wm. 
Tsl. Boulevard 9277 IE- Helander, A. F. Albert, ir

PRANEŠIMAI.
f •--------------------------

Cicero Lietuvių Pagerinimo 

Politikos klub& susirinkimas 

įvyks šiandie, 7:30 vai. vak., 

Lukštienės svetainėj, 1500 S. 

49 Avė. Malonėkite visi klu- 

biečiai atsilankyti ir kaimy- 

nūs atsiveskit. Bus svarstoma 

daug svarbių dalykų. Yra į-

, . I k t
vairių komisijų, kurios išduos 

raportus, kų nuveikė. Taipgi 

bus svarstoma ir apie taksus, 

kų turim toliau daryti.

A. Tumavich.

Brighton Park. — Šuomi no

rių pranešti, kad Rėmėjos 

Šv. Kaz. Akad. f G skyriaus lai

kys susirinkimų, kaip papras

tai, nedėlioj, bal. 6 d., tuoj 

po sumos, mokyklos kamba

ryje. Visos narės nuoširdžiai 

kviečiamos atsilankyti ir nau

jų narių atsivesti.

Brighton Parko skyrius vei

kime nepasilieka nuo kitų 

kuopų, kartais net viršija. Ir 

dabar, einant naujų narių va-

' ū r • •
jui, visos dirbkim iš visų jė

gų ir nepasiduokiin kitiems 

skyriams.

gražių šv. Kryžiaus ligoninę. 

Kad visi lietuviai, ištikus li

gai, tik jon, savo,n eitų svei

katos ieškoti.

Labd. Sąjunga turi nupir 

kus 141 akrų ūkį, ant kurios 

bus statoma našlaičių ir sene

liams prieglaudos.

Prisidėjimas prie šios orga

nizacijos yra naudingas vi

siems lietuviams, nes ji stato 

mūsų tautai paminklų Ameri

koj.

Prisirašymas prie L. S. kiek 

vienam kainuoja tik 10c. j mė

nesį.

Prašau “Draugo” ir Peo-į 

plės Furniture Co. tas mintis 

apie L. S. paleisti per radio. 

A. Nausėda,
L. S. Centro pirm.

daugelis Įvairių dovanų pa

traukia žmones i lokių pramo

gų. Taigi prigelbėkite sky

riui, atneškite dovanų, idant 

šitas “bunco party” būtų 

sėkmingiausias.

Taip gi tų vakarų bus lai

mėjimas net penkių dovanų.

Visos narės sugrąžinkite 

tikietus prieš “bunco party”, 

ypatingai galiukus su vardais 

ir adresais. Žinote, kokia pa

sidaro netvarka, ir nesusipra

timas, jeigu nėra tų dienų vi

si tikietai sugrąžinti.

S. J.

JVAIROS kontraktoriai

STANLEY CIBULSKIS
MOIJAVCMIMO KONTRAKTORIUS

Poperloju, moliavoju ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ.

H O T E L I S
Dideli, gražūs, švarūs kam

bariai nuo $3.00 savaitėj ir 

aukščiau. Karštu vandeniu šil

domi, mnudinės.

2047 W. 21 Street

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjams ir savinin

kams pirm pirkimo naujo karo Šir
dingai prašom atsilankyti ir pama
tyti naujus 1930 Nush automoblius 
sul vėliausios mados automatiškais 
jtaisymals. Sport Royal tekiniais ir 
kitais Ištobulinimais, kokiais tiktai 
Nash gai papuošti- UI tokias pri
einamas kainas pas
BALZEKAS MOTOR SALEI J 

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

Hemlock 0653

Tų patį vakarų parapijos 

salėje bus nepaprasta “bunco 

party” parapijos naudai. Pra

sidės 7 vai. vakare.

Bus įvairių dovanų. Čia no

riu žodelį tarti į brangias na- 

į res. Žinote, kaip dažnai vien

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj 
Ut. Ser. ir Ketv. Bal. 1, 2, 3 

j “STRICTLY MODERN’
Dalyvauja Dorotby Mackaill. 

, Kas tik pamatys šį veikalų pa

sakys: “Tai vienas geriausių 

Veikalų, kokius tik mačiau.”

Vitapbone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 
Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6530

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namą Statymo 
Kontraktorins 

4556 So. Rockwell Street

JULIUS ŠLICKIS
Namų taisymo ir statymo

KONTRAKTORIUS.
Turiu namus, kuriuos mainy

siu ant ūkio Lietuvoj.

2150 So. Hoyne Avė.
Tel . Canal 5529

- - M. YUSZKA
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausia.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 3385

Wm. J. Kareiva
'Savininkas 

Del geriausios rųšies 
lr patarnavimo, šaukit 

GRF.EN VALLEY
PRODUCTS 

Olseils Šviežių klaull- 
alų, sviesto lr sūrių.

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1880

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EXPRESS

Mes permufuojame-perveža- 
me pianus, forničius ir kito
kius dalykus.

Taipgi parduodame anglis 
geriausios rųšies už prieina
miausių kainų. Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

REAL ESTATE

2 fl. mediniai, 6-5' kamb., cemento 
pamatai. Karštu vand. šild. 32,500 
1424 W. 73 St.

f Reikalauk surašo, 30 namų, 4750 
iki *250,000. Savininkas Roland O. 
Watson, 7178 Addlson.

2 apt. 5-6 kamb. karštu vand. šild. 
geram st-ovy. Arti mokyki. $15,000. 
Rend. $2,040. Mažai įmokėtu 844 
King PI.

1 % augščio namas, apačioj 5 
kattnb., k. vand. apš., tailių maudinė 
tr lytus. Viršuj 3 kamb. Lotas 50x 
125,; 2 karų gar. Viskas išmokėta. 
$7,600, įmokėti $2,(00. 4879 Kruger 
Avė.

FARMOS.

REIKALINGA
5,000 kostomerių pasinau- 

duoti musą išpardavimu. Bar 
genai visai šeimynai.

“Seilai” ant: 
čeverykų 
Dressių 
Kelnių 
Maliavų 
Varnišių 
Vaikų drabužių

Kainos numažintos taip, 
kad pritaikinti jusų kišeniui.

Atsiveskit vaikus ir visą 
šeimynų, Juo daugiau pirksit, 
juo daugiau sutaupysit.

Bargenai, bargenai, barge 
nai.

Išpardavimas, kurio negalit 
pamiršti.

I. GOLD8TEIN & SON
2400 So. Oakley Avė. 

Tel. Ganai 1976

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau vlsoklt) 

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

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8889

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama I viena dien*. 
Perkame real estate kontraktu* 

Internationl lnvestment 
Corporation

Kapitalas 3600,000 00 
8804 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette <738-«71<

Farmų bargenai, keletas visai pi
giai. Geros iš'.'ygos. Kreiptis E. J. 
Jackson, City Bank Portage, Wis.

PIRKIT FARMAS
Turiu visokių farnjų ant 

pardavimo ir mainymo kainuo 
ja nuo $2,000.00. Lig $25,000.- 
00. Norėdami farmos meldžiu 
parašyti kokių farmų norite, 
kiek norite mokėti už farmų 
ir taip-gi parašykite kiek no
rite už savo propertę.

John J. Yowaish
1134 Quarry Avė. N. W.
Grand Rapids, Michigan

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ
Skolinant pinigus ant medi

niu ir mūriniu namu. Komišas 
tik 2%. Kreipkitės į

Public Mortgage Exchange

S. L. FABIAN, Mgr.
809 West 35th St.

Privatinė likvidacija pulkaus namo.
Pulkus dvigubas mah. miegamosios 
setas, gražus paveikiai, deskos, vir
tuvės daiktai, vacum i cleaner, .rytiniai 
kaurai, sofos, stalai, laikrodis, bric- 
a-brac, patalinės, lctnpos ir tt. 1044 
Hollywood Avė. Chicago, 2-nd.

šuorų šaldytuvai, kavos ir mėsos 
malūnai, visokių išdirbysčlų išpar
davimai, labai pigia). Howe Scale Co. 
1124 So. Wabash, Harrison 0416.

Parsiduoda rakandai, valgom, se
tas, Pigiai. Heintz, 1449 Alblon.

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

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

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 
namus, parupinam planus, 1-mus ir 2-rus mortgičus. Per 
paskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 
liudija musų teisngumų. Senus namus taisome ant leng
vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 
mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojam fla- 
tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa
nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisų: 
2621 W. 71st 8t., Hemlock 0367 Res. Grovehill 1680

UŽ $475 GAUSI RAKANDŲ 
VERTES UŽ $3,000.

4 kamb. rakandai vartoti 60 
dienų. 3 šmotai tikro rožme- 
džio Mohair parioriaus setas, 
vėliausios mados. 8 šmotų rie
šuto įhedžio valgomosios setas. 
4 šmotų riešuto medžio miega
mosios setas su springsais ir 
madracais, 5 šmotų dinette se
tas, du 9x12 Wilton kaurai, 
lempos, veidrodis, indai, maži 
kAUrai, stalas. Viskas už $475. 
Parduodam ir skyrium. Pris
tatysim. Privatinė rezidencija. 
8228 Maryland Avė. 1 blokas į 
rytus nuo Cottage Grove Avfe., 
Tel. Stewart 1875.


