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METAI-VOL. XV

PALESTINOS ARABAI SUBRUZDO 
REIKALMJINSAVYVALDOS

Žydus Palestinoje Arabai 
Laiko Tik Ateiviais

IŠPILDYS RADIO PROGRAMA

MIRTINAI PAŠAUTAS ESTIJOS SOSTI
NĖS GARNIZONO VIRŠININKAS

PALESTINOS ARABŲ AT- PAŠAUTAS ESTIJOS
STOVAI LONDONE

LONDONAS, bal. 6. — Čia 

atvyko Palestinos arabų, at

stovai juranešti Britanijos 

vlaldžiai, kad Palestina yra 

būtinai reikalinga savyvaldos 

ir proporcionalės atstovybės 

šalies valdyme.

Vienas arabų viršaičių {gra

nd mufti) pareiškia, kad jei 

Palestina negaus savyvaldos, 

praniatoini nauji sukilimai.

Arabai žydų nekovoja ra

sės ar religijos atžvilgiu, sa

ko arabas, bet ekonominiu. A- 

trabai turi teisės išspręsti, ar 

žydų plūdimas j Palestini} y- 

ra naudingas, ar ne.

Anot jo, žydai su Palestina

GENEROLAS

Lietuvių Piliečių Žiniai
Labai yra svarbu, kad rytoj balsuotų visi lietuviai pilie

čiai ir savo balsais padėtų lietuviams kandidatams laimėti 

nominacijų.

Čia turime pranešti, kad ir tie, kuriems reikėjo užsire

gistruoti, o nesuspėjo, vistiek gali eiti ir balsuoti. Žinomo, 

jie turės padaryti tam tikrą priesaiką. Kas būdamas kitų 

partijų nariu norėtų balsuoti už republikonų sąrašą, tą galt 

daryti, nes kitose partijose nėra tokių didelių/rungtynių, o 

kita — svarbu, kad lietuviai, republikonų kandidatai, gautų 

nominaciją.

TALINAS, bal. 6. — Ne

žinomas galvažudis namuose 

užpuolė ir mirtinai pašovė

Lietuvių Kolegijos mokiniai, kurie šiandien vakare iš WHFC radio stoties, tarp 
7 ir 8 v,ai. vakare, išpildys lietuvių valandos programą, kuri bus labai įvairi. Taip

gi kalbės L. Šimutis, “Draugo” Redaktorius.

ivietos estų garnizono viršinin FRANCUZŲ GARBE IR
(ką ir trečiosios divizijos va

dą generolą Unt.

Policija suėmė visą eilę į- 

tariamų komunistų, kurie se

niau grąsino generolui.

ALBANIJOS KARALIUS 
PLANUOJA REFORMAS

i ROMA, bal. 6. — Albani

jos karalius Zogu pašalino 

sau netinkamą ministerių ka

binetą. ir pasiskyrė kitą, ka

dangi anas pirmasis nesutiko 
neturi nieko bendra. Jie galimu planuojamomis karaliaus 

i neiti kaipo ateiviai. Bet ir i reformomis (šaly.

ateiviai Palestinai negeistini, l‘ De kitko karalius planuoja 

nes ir be jų daug žmonių ne-(uždrausti albanų moterims 

turi darbo. 1 magometonėms veidus dengti

___________________— 1 šydais, magometonų dvasiš-

AUKŠTI MUITAI UŽ PER- kiams dėvėti baltus turbanus

STIPRYBE
ŽMONES VĖL LANKO 

KUNIGO KAPĄ

MALDEN, Mass., bal. 5.-

BELGIJOJ BEVAIKES PO- i 
ROS TURI MOKĖTI BRAN-'

GIAS NUOMAS

LIETUVOJE
IŠ K. V. C. PANEVĖŽIO 

RAJONO VALDYBOS 
VEIKIMO

viino sukaktuvės ir vasario 16

Į d. su atatinkamomis paskaito- 

; mis.

I Rajono vedėjas aplankė 

šiuos skyrius: Krekenavoj, 

Viešintų, Sidabravo, Pasvalio, 

Raguvos, Svėdasų, Linkuvos,

Skyrių atstovų suvažiavi-1 Aleksandravėlės, Obelių, Mier 

kad valdyba kiškių, Surdegio, NaujaimeB-me paaisi
padavė 23 posėdžius. Rajone Šeduvos ir Pušaloto. ‘R,

PARYŽIUS, bal. 6.

Franeijos parlamente iškelta 

aikštėn, kad

dalyse valdiškų mokyklų ran- ji

kvedžiuose yra įdėta prohibi-(likai atidarytos. i goję su valstybės remiama 24 aplinkraščiai, raštų 321,!

vijos propagandos. Būtent,!, Pirmąją dieną apie 300 vy-. (subsidija) Tautine Draugija gauta 40b. 

vaikai įtikinami, kad vyno,rų ir moterų susirinko aplink‘parūpinti pagyvenimų atatin-/ .1929 m. gavėnioje rajono 

vartojimas vra smerkiamas. ( kunigo Power kapą ir suklau- kainomis nuomomis darbiniu- vedėjas kun. Butvilą vedė re-

<WHimn minMoris tnni.n W meMėsi. K.pm. apjuostas karas, smulkiems pirkliams, - kolekcijas: Skapišky, Troški.- Rytoj, balandžio 8 d., įvyk-
pranešė, kad jis pasidarbuo-1 tvora. ' 1 kl, rkams ir snmdiniiiiiikams nuo» m Subm iuj., Rajono ru-, sta- primary balsavimai, tyij

,siąs tuos rankvedžius patai

syti. Jis pareiškė, kad vynas 

yra francflzų tautos garbė ir 

stiprybė.

Jo Eminencijos kardinolo ; LOUVAIN (per paštą). — yra 10 apylinkių, kurių prie-į
L kai-kuriose šalies Coimell išsprendimu čia Šv. : Visoms belgų būtų savininkų kyje stovi dekanai. Skyrių 95.; A
iškų mokyklų ran-j Kryžiaus kapinės išnaujo pub draugijoms, kurios yra sąjun- Rajono įgaliotinių 10. Išleisti, r
vro iri A f o T\T*nLiki. Jlilzoi ' ut į/l a pvlfits crnuo cit valciizViZkc romioTno <24- HpllllkrUKClfli. rflstu 321 • 11 «

KETURI NUBAUSTI MI- 
RIOP UKRAINOJ

ZAPOROŽIE, bal. 6. — Ke 

turi sovietų valstybės grūdų 

trusto valdininkai už miltų 

INDIJOJ POLICIJA KOVO- !• pardavimų privatiniams spe- 

JA STREIKININKUS i kuliantąms .nubausti miriop.

TEKLIAUS DAIKTUS I (galvos papuošalas) ir tt.

LONDONAS, bal. 5. — Au 

stralijos valdžia paskelbė 50 

nuošimčių muitų už įvežamus 

į ta šalį pertekliaus daiktus. ' BOMBAJLS, Indija, bal 

T perteklių įskaitomi; alkoho-^- Streikuoja kelį tfikstan- 

lis, mašinerijos, įvairios bran <v‘iai indėnų geležinkeliečių, 

genybės (blizgučiai), muzika- ,'Ties Victoria stotimi policija 

liai instrumentai, medis, stik- 'susirinkusius streikininkus

las, vaistai ir kt.

INDĖNŲ VADAS ARTI 
JALAPUR

į puolė. Kilo. riaušės, kurių me 

>tu apsišaudvta. Daug žmonių 

sužeista.

MIRĖ ŠVEDIJOS KARA
LIENEBOMBA.TUS, Indija, bal.

6. — Indėnų tautininkų vadas 

Mahatma Gandhi su savo pa-1‘ ROMA, bal. 5. — Čia mirė 

lydovų buriu jau yra Dandi P° dgoB ligos Švedijos kara- 

arti Jalapur, kur jis planuoja 'dienė A iktorija, 68 m. 

griauti britų druskos monopo;

H ją.

DIDINS ORO LAIVYNĄ

BUVUS AUKLĖJAMA PA
GONIŠKAI MERGAITE 

YRA VIENUOLĖ

RYTOJ “PRIMARY” BAL
SAVIMAI

1I,J - » — , I —

karališkųjų išsprendimu pa- peaėių .ir lėšomis Tėvas An- kandidatų skyripiąi.
NEBUS.jUŠAUKTA VYS- vėdyta sfflaipsn^ąti namų nuo driuška vedė rekolekcijas Pa-į Balsavimui vietos bus ati- 

inteligentams, Jos bu- ‘darytos nuo 6:00 'ryte ligi 4

ARYBA •mos aukštumą remiantis vai- 1 ~ ,

ikų ligi 16 metų skaičiumi, šei- vo gūsiai lankomos. Komu-' popiet.

ROMA, bal. 5. — Iš Vati- mynose. . įniJ9 priėmė apie 300 asmenų, t Visi piliečiai raginami įhe-’’

kano užginta tomis dienomis / Karališkas išsprendimas nu į Pasaulėžiūros kursai Fane-i ap. . . . . ,

pasauliniuose laikraščiuose pa' rodo tokius nuomą sumažini- vėžy surengti šešeri; 1) inte-S'Viai tUn Paremti liOuviūb 

duota žinia, būk 1931 metais

Šventasis Tėvas Pijus XI _ ___ a_____________ —___________, , ... -

’ jai parėdė rytoj visur prižiū

rįs mus šeimynoms su vaikais: ligentiškam jaunimui, 2) kai-pan . a^us' . .

su-Į 20 nuošimčių mažiau nuomos mo jaunimo mergaitėms, 3);. P.ohcl??S vir8imnkas P0^1" 

šauksiąs visuotiną Vyskupų*su trimis vaikais; 30,nuošim- .kaimo vyriškam jaunimui, 4)

Santarybą.

TIK DVI SAUSOSIOS 
VALSTYBES

TOKYO, bal. 6. — Japoni-

| ASABA, Nigerija, Britų

(Vakarų Afrika. — Praeito
jos valdžia sprendžia, kad jei • . . XT.
* . ... 1 vasario menesiu Nigerijoj vie
jai prisieis kelerius metus ne

tos viena mergaitė paliko se-
didinti karo laivyno, tai tuo , . . . , •

/. » ' ser imi vienuole, priėmusį vi-
laikotarpiu ji didins ir vys- . ... . , m . ... ,. ,

1 ’’ • . siskus apžadus. Tai Elzbieta
tvs oro laivyną. Taigi, vis- . T- • kt xJ ° ’ .Ozimonye. .Jinai vra Notre
vien ginkluosią valstybės ap- TĄ , . , 1. J 1 iDame de Apotres kongregaci

jos vienuole.
Sesuo Ozimonye turi ypatln 

gą praeitį. Maro metu ji kū

dikystėje apkrikštyta. Jos no- 

IvONDONAK, bal. 6. — Mi- dyboje maras kuone visus kū

rė Emma Albani, garsi 19-ojoJdikius nuvarė į kapus. Nors 

šimtmečio operos dainininkė | krikštyta, bet pagonų šeimy- 

soprano. Buvo .77 m. amžiaus, noj augo ir pagoniškai buvo

saugai.

MIRĖ OPEROS DAINI
NINKĖ

. • • " .j..

rėti, kad nebūtų sudrumsta 

tvarka. Triukšmadariai turi 

būt areštuojami.

/čių su keturiais; 40 nuošimčių į miesto jaunio mergaitėms, 5) 

su penkiais; ir 50 nuošimčių miesto jaunimo berniukams, 

su šešiais ar daugiau vaikų. 6) jaunimo vadams. Pasaulė- 

I, Kadangi būtu savininkai žiūros kursai raugti ir provi-j 

. galėt.} šciniyn,} su vaikais -ncįjoj: Ramygaloj. Šeduvoj j Kellogg Chicagoj 
Buvūsis valstybės sekreto- 

Rajono vedėjas apologeti-. r’us ^pP°gg kalbėjo

CHARLOTTE, N. C., bal. ’kar» P’ol.il.icijo^ klausimu ve ; ^ndinni ;’iuro(loni,a/ kad na_ nes konferencijas vedė Vada- Chicago Bar Association* va

lda taip vadinamus šiaudinius rnuose mažjaURįa viena treč- ktuose’ Kaffwvoje) Naujamies- karely. Jis pareiškė, kad Am.

* J. Valstybės negalinčios il-

APSIMOKA RINKTI PA
MESTAS PLYTAS

I

5. — Čia vienas miesto tar 

inaų'tojas į nepilnai du metu 

(surinko pakaktinai pamestų 

įplytų ir pasistatė namelį. Ki

ldamas iš darbo kasdien jis 

pasiimdavo namo plytas, kur 

tik rasdavo jas pamestas.

Praneša, kad Chicagoj na

mų statybai I skiriama 60 mi- 

lionų dolerių.

NEW YORK, bal. 6. 
Žurnalas Literary

įvengti, ty. neišnuomuoti joms
Ibgest, pagyvenimu tai tuo pačiu iŠ-

ir Pušalote.

balsavimus, skelbia, kad už. ;<|a|is |Blglwnil„,„ „„-i už_ ty ir Krekenavoje, 
prohibicij,) pareiškia tik dvie-' i||lta Seimynų, ketnris t-
jų valstybių piliečių didžiu
ma. Tos valstybės; Kansas ir 
•Tennessee.

SUDEGĖ SU ORLAIVIU

ar daugiau vaikų.

Pedagoginiai kursai tėvams 

. Panevėžyje birželio mėn. ir 

motinoms gruodi. 11-13 d. Pe
lei kartais būtų savinin- . . . .. mni u. •

. , • dagogines konferencijos rajo- nuu uagoj.

giau pasilikti atšaliai nuo tar

ptautinių reikalų. Turi prigu

lėti kadir tarptautiniam teis-

> ROOSEVELT EIKLI), N. 
ji Y., bal.‘6. Netoli čia nu- 
j krito ir užsiliepsnojo trijų 

auklėjama. Su Bažnyčia lietu-.'motorų orlaivis. Žuvo T. M. 
rėjo jokio sąryšio. į Hunter iš Los Angeles, Bach!

kams iš to nuomą laipsniavi- 
mo būtų nepritekliaus, tą pa
dengia Tautinė Draugija Sta
tyti Pigiausius Namus.

RAGINA LAIKYTIS EKO
NOMIJOS

no vedėjas vedė. Aleksandra-
Pašauta mergina 

čiuose. Visur pastebėta dide- Aną dieną policijai su įta- 

lis susidomėjimas pedagogi- riamais piktadariais gatvėje 

niais klausiniais.

i Panevėžy suruošti organi
zuojama dvi paskaitas. To
kių paskaitų buvo 57, skaitė

apsišaudant pašauta tuo lai

ku ėjusi Misą/ Catherine Cor»- 

coran, 22 m. Praneša, kad var 

giai išliksianti gyva. Yra Sv.

•1 I M ASIIINGTON, bal. 6. — .... Į Uu»*grrln liimninai
kt * ... ; .Aircratt bendrovės preziden-' .. .. ,, .... U asmenų įvairiomis temo- Bernardo ligoninėj.
Nežiūrint to, mergaite tu-. ................................... ; .......... Prezidentas Hoover reiškia

rėjo įgijusi nepaprastą pat

raukimą į katalikų tikėjimą. 1 

Kada ji išėjo už vyro, šiam 

ji pirmiausia pasiūlė abiem 

būti katalikais. Vyras |iasiro- 

idė „jai neištikimas ir ji gryžo 

pas savo tėvus — Isele-Uku 

įsodyboje. Tenai misionieriams 

pavyko susekti jos krikšto ra

štą (metriką).

Po to jinai pradėjo mokin

tis tikėjimo tiesų ir gyventi 

katalikiškai ir reiškė noro pa

likti vienuole. Jos tėvas tam 

.smarkiai pasipriešino. Paga

liau nugalėta klintis.

tas, ir vairininkas M'c.Mlister 
iš Pasndena, Cal.

vilties, kad administraciniais
mis.

Rajono Valdyba išleido 4 s Mirė nuo kraujo užnuodi-

NEDARBO KLAUSIMAS 
SENATE

, AVASHINOTON, bal. 5. — 
/Senato prekybos komitetas 
(pripažino senatoriaus Wag- 
,ner, deni. iš New Yorko, sn-

metais bus surinkta apie 2,- , ... u-u,- . u* brošiūras. Bibliotekoje turi
400,000,000 dolerių mokesčiais . i *

. . „ A .. , 1680 tomų knygų; Įsigyta apy-
uz ujamas. Bet jis nurodo, skaitos metaig 99 tohlų Nuo-'kas iškilo įsipiovua pirštą, mi- 

kad juridinis ir pildoma.., la|inii) , sk>i.jM,rs. .Illlia ya8aų 4,31

departamentai «ri‘- tyki,',mreina įvairi, laikraš- ‘ .Marahfield avė.
žiu. ekonamijiia. KitaipRl ga- aplanko kasdien apie:, -los vyras mirė pirm poro.

Ii pritrukti tų pajamų. ..savaičių. Oi 20 metų sfinos y*
ra kalėjime._ _ Į Lapk. mėn. padaryti apvlin-

inanymą skirti 150 milionų i* IzlcvuirJc,kių suvažiavimai Panevėžy,

IS KASYKLOSdol. įvairiems valdiškiems da

rbams tikslu sumažinti šaly 

nedarbą.

• Praneša, senatas tą svarbų 

klausimą galutinai svarstys 

balandžio 15 d.

KETTLE ISLAND, Ky.,

Pasvaly, Šeduvoj, Ramygaloj, 

Kupišky ir Rokišky.

bal. 5. — Iš vietos anglių ka- į Paminėta 25 m. spaudos at- 

syklos, kurioje įvyko sprogi- gavimo sukaktuvės, Kristaus 

mas praeitą šeštadienį, išini-. Karaliaus šventė, Pįjaus XI

jlmo
Nuo kraujo užnuodijimo,

Dideli gaisrai 
Praeitą šeštadienį vidumte^ 

|ty įvyko pora didelių gaisrų. 
Vienas ties W. Lage gat Su
degė trys būtai.’ Nuostoliui

ta visi 16 žuvusių lavonai. jubiliejus, Popiežiaus vainikai-' būsią ąpie 300,000 doL

....■Zuit, k-., ...L.

14
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DIENOS KLAUSIMAI
ŠIŲ RINKIMŲ SVARBA.

nizacija kampanijos metu stipriai jį rėmė. Del 
to lietuviuose tas sukėlė gero ūpo, pasitikėji
mo ta grupe ir, be abejo, rytoj lietuviai bal
suos ne vien už p. Mast, bet už šen. Deneen;) 
ir visus jo grupės kandidatus. Ypač svarbu, 
kad lietuviai savo rajonuose (warduose) bal
suotų už republikonų, Deneen’o grupės, 
Committeeman’us, kurie daug prisidėjo prie 
lietuvio kandidatūros pastatymo į teisėjus, o 
ir ateities mūsų politinis veikimas nuo jų 
gana daug priklausys. Jei neturite, būtinai 
gaukite Deneen’o grupės taip vadinamus 
“Sample ballots” ir ten rasite nurodymus už 
kų tinkamiausia yra balsuoti.

Tai yra mūsų patarimas.
Be to, jau nekartų esame pabrėžę, kad

mes remiame ir kitus lietuvius, kuriuos iš
statė kitos grupės, arba jie vieni be jokios 
grupės paramos eina. Patariame ir už juos 
balsuoti.

Čia išskaičiuosime visus lietuvius kan
didatus:

Frank B. Mast į teisėjus.
Joseph J. Grisli į Illinois legislatūrų iš 

senatoriaio distrikto.

Valstybės gyvenime kiekvieni rinkiniai 
yru- svarbus dalykas. Nuo jų daug priklau
so krašto gerovė. Del to rinkimai, ar jie 
būs valstybės prezidento, ar kokio nors pa
prasto miesto valdininko, turi savo didelę 
reikšmę. Partijos perša savo programų, a- 
gitaoja už savo kandidatus, daro pažadus. 
Piliečiams dažnai nelengva yra pasirinkti 
partijų ir asmenis. Visi, rodos, geri, protingi, 
teisingi ir tik atiduok už juos balsų — ant 
žemės rojus pasidarytų. Ypač tie kandidatai 
neskundžia pažadų, kurie naujai stoja į poli
tikes rungtynes, norėdami nugalėti valdžioje 
esančius žmones.

Šioj (Primary) rinkinių kampanijoj ėjo 
kova tarp kandidatu į Jungtinių Valstybių 
(IŠ Illinois valstybės) senatorius

Įvamys sTgAipsMiAi
GUBERNATORIUS GREEN KATALIKŲ ARTIMŲJŲ RY

TŲ GĖROVAS 8ĄJUN-
Michigano valstybė- yra su

maniusi savo policijai pasta
tyti radio stotį. Valstybės gu
bernatorius Green tuo reikalu 
kreipės į federalę radio ko-

GOS SAVAITE.

Kas Dedasi Lietuvoje.
ŽIUPSNIS 'ĮSPŪDŽIŲ Iš DARBO 

ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMO

Paskelbta Šalies Katalikų 
Artimųjų Rytų Gerovės Sų
jungos savaitė tikslu " Sųjua- 

misijų. Si atsisakė duoti lei- gon patraukti vienų milionų
dimų kurti sakomų stotį. Kįlo 
ginčai. Pagaliau gubernato-

nartų.
Ši Sųjunga sukurta pirm

rius Green paskelbė, kad jo keturių mėtų. Jos veikmių, pa- 
valstybė ignoruos federalę ko- tvirtino Šventasis Tėvas Pi 

jus XI Sųjungos narių duok-misijų ir pasistatys stotį. A 
not jo, .valstybė savo teritori- lėmis artimuose 
joj turi teisę taip elgtis, kaip
jai tinkamiau, ypač kada šian
die prisieina policijai kovo
ti galybės kriminalistų.

Kai-kas yra nuomonės, kad 
gubernatorius vykdins savo
grųsinimus ir tada tas reika-

Ant. Naugžemis į 4-to senatorioio distrik- k8 atsidurs į vyriausių teis
to committeeman’us. Valstybė turės pralaimė-

V. Pierzinski į Jungt. Vąlst. kongresų iš *’* ,
4-tojo senatorinio distrikto. Tiesa’ M^igan valstybės

Jonas Baltutis į 4-tojo distrikto commi- reikaUi >ra nuosavi reika- 
t teeinamus. lai ir i tai netu™tų maišytis
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Prieš pradedant suva
žiavimą

Vasario 1 d., pačiose suva-

uies rengiamės jau darini tvar
kos punktus vykdyti, mūsų 
laikraščio redaktorius prof.

žiavimo išvakarėse, dangus i Dovydaitis laukia, kada poli- 
bnvo apsiniaukęs. Pūtė vėjas cija pareikalaus iš jo už su- 
ir krito gana tirštas sniegas, -važiavimo paskelbimų pabau- 
Lygiai taip, kaip buvo prieš dos arba į kalėjimų eiti, o bu- 
vienuolika mėnesių, kada taip >vęs redaktorius Kuras į šį su- 
pat visos Lietuvos darbo at- ,važiavimą atvyko vos tik prieš 
stovai važiavo į laikinųjų so- kelias dienas kalėjime atlikęs

Rytuose at- stįnę savo vargų vargelių ro-! komendanto skirtų už “Dar- 
liekami dideli ir garbingi lab-į^^^ kelių, iš nelaisviu išsi- bininkų” bausmę. Visas suva-
darvbės darbai. gavimas šiems spaudos lais

vės persekiojamiems iškelia 
po piet, o suvažiavimas pra-širdingiausias ovacijas, 
sidėjo pusė trečios. Per tų lai , — Bet mums neraudot ir 
kų galėjau susitikti su savo' neverkt, o kovų kovoti, — tę- 
•senais pažįstamais, pasidalin- šia pirmininkas. Mūsų jėgos 
ti trumpai įspūdžiais, galėjau F: š. , • r o v? i gyvendinti, kra 
ųsižiūrėti į salėje esančius su štui iš pražūtas —
įvažiavimo dalyvius. i Buvo justi, kad suvažiavimas

Visi laikosi ramiai. Tik vic-1 gyvena tų pačių nuotaikų ir 
dvasių, su kuria ne vienas jo

____________ M_____,_____.„r____________ r dalyvių savanorių. į kovų už

rams. Atėnuose pastatydintas ,snio veik ir nematai. Žmonės ,-lahvę su kuria m- vienas 
pavyzdingas našlaitbutis. Pa-'.daugiausia pagyvenę, jų ga’-pia esųs tėvas ar motina sa 
lestinoj įkurta nauja dispen-lyas dažniausia puošia žilr.s ,vo paskutinį sūnų laimindami 
sarija. Louvain’e, Belgijoj, į- plaukas. Kiti jaunesni, bet j į -siuntė už laisvę kovoti ir mi- 
kurta namai jauniems rusams. ..veidus ir kaktas margina gi-riti.

Šiai nuotaikai viešpataujant 
visas susirinkimas gerbia vi
sai tautai ir darbo visuome
nei mirusiųjų kovotojų brau- 
cgų atminimų. Bet, ar man!..

Šis yra ketvirtas iš eilės me
tinis astiliepimas į šios šalies 
katalikus prisijungti prie to 
švento labdarybės darbo. Su
rinktais fondais vedami po
kariniai atstatymo darbai Pa
lestinoj, Bulgarijoj ir Atėnuo
se. Šelpiami įš Turkijos paša
linti armėnai ir graikai. Duo-

i vadavimui ieškoti.

Į salę atvy kau lygiai 2 vai.

ta pagelba nukentėjusiems 'inur kitur maži būreliai šne- 
nuo žemės drebėjimo bulga- bučiuojasi, bet jų lūpose šyp-

jokia federalė komisija.

Deja, šiame atsitikime lie
čiamas oras. Valstybė negali 
oro sau apsitverti arba kaip 
kitaip juomi išvesti sienų. 
(Prie didelio ežero prieinu ke-' 

Lietuviai niekuomet vienu kartu tiek nė-įlios valstybės negali ežero 
ra turėję kandidatais savo žmonių į įvairiasivandens perdaug išnaudoti

Steplien J. Seninas į County komisionie-
1‘IUS.

Šie visi lietuviai kandidatai eina repub

likonų sųrašu.

Į Illinois valstybės legislatūrų demokra
tų tikietų eina ir p. Vincas Stulpinas.

pozicijas. Tat, kaip jau mes pakartotinai e-
4.šame pabrėžę, šie ryt dienos balsavimai mu

ms yra it kokie svarbūs kvotimai, nuo kurių 
labai daug priklausys tolimesnis lietuvių vei-

ir f, kitas valstybės, *bei miesto pozicijas. Žy- į kimas politikoje. Ne viena kuri grupė ar par- 
iž- bet visos. i

nuosaviems tikslams. Tam tik
slui yra reikalingas visų ap

^Tas yra a. a. kardinolo Mer-',Uos raukšlės, bylodamos apie 
cier atminčiai. Nauji fondai jų nuolatinius rūpesčius ir p > 
reikalingi tiems ir kitiems lab-Išgyvenimus. Tiek pirmų, trik 
daringiems ir gailestingiem.^ antrų gyvenimo istorijoje ne

paskutinėje vietoje stovi žui-
darų ir policijos kratos, lai- me visi dalyvaujantieji prie to 

link ežerų valstybių sutikimas'ja plačiai žinomas kun. Ed- kini areštai ir ilgesnis 'kalė-į prisideda. Policijos valdžios 
ir bendras sutarimas. Imundns A. Walsb, Georgetewa' jimas bei ištrėmimas, kovos' atstovai ir mirusiųjų pagci

Taip yra ir su oru Oras /Universiteto vice-prezidentas. į už spaudos laisvę, už lietu viš-1 bime su mumis nedalyvauja,
■iguli visai šaltai. Jei Michi-' Praėjuaittiė trimis! Wtais atsi-įkų žemę, už lietuviškų mokyk- išsiskiria.

darbams.
Šiai Sąjungai pirmininkau-

Tat, ryt dienos rinkimai yra svarbūs vi- 
Cojįmįck, o demokratų — Lewis. Smarki kova ! sais atžvilgiais, o ypač lietuvių tautiniu at
ėjo tarp šen. Deneeno ir Mrs. McCormick. Y- žvilgiu. Balsuokime visi už lietuvius, ir savo 
patingai pastaroji intensyvų varė kampanijų, j prietelį senatorių Deneen’ų ir jo visų sųrašų. 
ksd tik didesnę impresijų į visuomenę pada- < ------------
i i Nesigailėjo pažadų, kritikavo Jungtinių Į, “Garsas” praneša, kad, remiantis L. R.

priguli
gan v_____ x______„___ ...
radio stotį ir naudoti,'.•'unK°n Per

valstybė-paiūštųfydirffų!li«^fe * katalikus ir

Valstybių įstojimų į Pasaulinį Teismų 
(WorM Court), atakavo senatorių Deneenų, 
kuris jau per keturiasdešimts metų ištikimai 
tarnauja visuomenei ir visuomet turėjo ir te
betari pilnų jos pasitikėjimų. Tarp kitų kan-t • z- t
didatų ilgi ėjo ne maža kova.

Gal būt jau senai ir mes lietuviai taip
aktyviai politniėje kampanijoje dalyvavome, 
kaip šiuo kartu. To priežastis yra tn, kad 
ir republikonų dvi grupi ir demokratai pas
tatė koletų lietuvių kandidatų. Tas sudarė rei
kalų aktyviau dirbti ir į tų darbų nuoširdu
mo įdėti.

Senatoriaus Charles S. Deneen’o vadovau
jamoji grupė lietuvį adv. Frank B. Mastaus- 
kų pastatė kandidatu į teisėjus ir visa orga-

K. S. A. Konstitucija ir, Pildomo Komiteto'

tada tuo budu ji pakenktų 
kitų valstybių stotims? Radio 
priimtuvų savininkai (klausy
tojai) daugiausia nukentėtų,

Šįmet tiesiog jau atsiliepta į 
narius ir kitus katalikus.

Reikia pažymėti, kad Są
jungos direktoriais yra tarp

nes yisoki pranešimai įr pro- 
nutarimu, skelbiu organizacijos 43-44 Seimų, lgrft Į§ kitų stočių butų

.kitų aukštųjų asmenų dar ir 
trys kardinolai: Jo Emin.

kuris įvyksta 1930 m. birželio 9-12 dienomis!trukdomi. pafį Michigan vals-1 kardakolas O’Connell, Jo E
Niagara Falls, N. Y.

Šiuomi kviečiu gerb. kuopas ruošt rim

tus ir naudingus įnešimus bei konstitucines

lybės policijų' per radio gir 
'dėtų vien įvairių stočių vie- 
įnu žygiu pranešimus.

•Ji:pataisasj kurios narių manymu yra reikalin-1

gos organizacijos gerovei siekti.
m . . , , x- -i* dio stotis būtinai turi reguliuoTaip pat visos kuopos kviečiamos r»nkt, . ...

Žinovai pripažįsta, kad ra

min. kardinolas Dougherty ir 
Jo Emin. kard. Hayes.

ne
priklausomų Lietuvos valsty
bę. Priminimai tų kovų ir. šių 
•dienų gyvenimas nustabdo jų 
lūpose bekylantį šypsnį ir in- 
stinktyviškai priverčia juos 
susimąstyti ir akis į tolį nu
kreipti.

Pradedame •••
Suskamba varpelis.

(Bus daugiau)

KIEKVIENAS GALĖS BŪTI 
JAUNAS,

kas skaitys įdomiausią ir pi
giausią jaunimo mėnesinį žur
nalą
“ATEITIES SPINDULIAI”
kurs nuo 1930 metų pradžios 
pradėjo eiti Kaune. Paskubė-

VI. Balnionis.

SUTRŪKSTA ŠIRDIS.

(Tąsa).
Su nejiaprastu įdomumu laukė Tu- 

lauskai žinios iš Kauno.
Pagaliau sulaukė. Apsiramino kiek; 

tik, sužinoję, kad jų žentas religijos išsi-, 
žadėjęs draudžia vienturtei jų dukterei 
bažnyčių laikyti, religingoj kaimo dva
sioj užaugę ir pasenę seneliai liūdėjo. Jų 
liūdesys pagrindo turėjo.

Tuiauttkai laiškus iš Aldonės gaudavo 
retokai. Gero rašyti neturėjo, blogo ne
norėjo.

Buvo velylias rudens vakaras. Pražy- 
lęs ir sumenkėjęs senis Tulauskas šildėsi 
prie pečiaus. Traukė senų, bet jum bran
gių namines makarkos prikimštų pypkę. 
Sebutė Tulauskienė skundėsi savo nega
lavimais. Sukinėjos apie pečių Kieman 
įvažiavo vežimą*. Seneliai išbėgo iš trio- 
Imj*. Ir, kaip jie pūstelio, kai Įiumatė iš 
gramozdiško žydo vežimo išlipant išblyš
kusiai pabalusių, menku paltu u^s«ivil>

ii siųst delegatų-atstovų, kiek leidžia įstatai, 
nes reikalų daug, o kuomet Seimas gausesnis 
atstovais, tuomet būna gyvesnis ir nutarimai 
būna rimčiau apsvarstomi. Seimuot laikas 
labai patogus, o vieta da patogesnė. Taip pat 
170 kp. nariai yra mandagūs ir žado gražiai 
priimt.

■ HflTriVM'UII W TTrTff’

kusią, iš po kurio matėsi moderniškai ap
karpyta, tik jau gerokai apdėvėta šilko 
suknelė, moteriškę. Biaurus žydas išmetė 
iš ratų rišelį ir verkiantį kūdikį. Moteriš
kė buvo vienturtė Tulauskų duktė Aldo
ne.

Ir puolė ji seneliams po kojų. Pasipy
lė ašarų upeliai. Apalpo... įnešė seneliai jų 
trobon. Nusigando... Atsiguvo. Gukčioda- 
ma ėmė pasakoti, kaip vyras visų turtų, 
net geresnius jos rūbus sugrobęs.

Nerviškai virpančiu tonu ištarusi, 
kad su kokia tai moterim užsienin pas- 
prukęs, kvapų gaudydama, momentaliai 
nutilo.

Jautri širdis pakelt nebegalėjo. Per
daug klastų, skausmo, tulžies...

Ir uždegė senutė drebančiom rankom 
storų vaško žvakę. Ir nutruko gyvenimo 
klastų įtemptas gyvybės siūlas,.. Ir suk
niubo seneliai po numylėtos dukters ko
jomis. Tik šaltas rudens vėjas dejavo už 
kaduise puikios, dabar jau apirusius, lūš
nos lango...

(Pabaiga)

ti federalė komisija, kad gy 
v uotų pageidaujama tvarka. 
Tad ir gubernatoriaus Green 
grųsinimai yra be jokio pa
grindo, gerai neapgalvoti.

Spauda nepritaria guberna
toriui.

Sųjungos vyriausias ofisas: į Darbo Federacijos Pirminin- 
480 Lexington avė., New York: kas D-ras Ambrozaitis. Salė 
City. Sųjungos nariu pasilik- ' griausmingai sušunka: “Va- 
ti — reikalinga pasiųsti vie- 'Iio...” Ilgos ovacijos ir ploji- 
nas dol. i mai.

.■ į !; “Šie plojimai ir ovacijos
— Didžiausių pasauly šei- priklauso tai idėjai kuriai ir 

mynų turėjo Marokos suita- aš ir visi jūs, brangūs drau- 
nas Monton 1727 m. Jis tarė- gai, atstovaujate”, — pasigi- 
jo 83 brolius, 24 seseris, 200 irsta Pirmininko žodžiai. Jis

tylu tylu. Pasirodo ; Lietuvos Į k it jį užsisakyti patys, ar už
sakyti savo besimokantiems 
vaikams, broliams ar sesutėms.

žmonių ir 888 vaikus.

Georg von Gebelenz.

ŽIE D A S. •Vi

Mažoje medžiotojų draugijoje viešpa
tavo toks linksmumas, kuris priverstų 
kalbėti nelinksmiausįų žmogų. Gėrė, val
gė, pasakojo nuostabius atsitikimus-iš 
medžioklės ir sporto srities. Ir galų gale 
priėjo, kaip visuomet būna, prie paties 
slaptingiausio iš žmogaus aistrų — prie 
meilės.

Kažin kas priminė atsitikimų, nese
niai sujaudinusį visų apylinkės visuome
nę. Vienas iš vietinių valdininkų persis
kyrė su savo jauna ir gražia žmona, su 
kuria laimingai pragyveno daugelį metų. 
Niekas nežinojo priežasties, nes nei apie 
rimtų susipykimų nei apie neištikimumų 
niekas niekuomet nebuvo girdėjęs.

Pakulbėjo ir net karštai pasiginčijo 
apie įvairias vedybų ir persiskyrimų klau 
simus. Kažin kas tikrino, kad to persis
kyrimo priežastys taip ir liks neaiškintos. 
Vienas iš ten buvusių išsitarė:

primena, kad tuo laiku, kai

Išrašykite jį ir giminėms Lie
tuvoje.
. Preiiuraeratos kaina: Ame
rikoje met. $1.20, pusnį. 60c. 
Moksleiviams met. 60c., pusm. 
30c. Lietuvoje met 8 lt. pusin. 
4 lt.

Adr.: “Ateities Spinduliai”, 
Kaunas Laisvės AL 3.

— Nieko pasaulyje nėra, ko nebūtų niekuomet nebuvau.
galima išaiškinti, jei tik stropiai ir atsi
dėjus pažiūrėt į užkulisį. O meilės ir iš
tikimybės klausimuose nieko nėra neišaiš
kinamo.

— Niekai, popai! — nelauktai įsiki
šo į kalbų senas generolas Golbergas. — 
Einu laižybų, kad iš šimto atsitikimų pen
kiasdešimt lieka mums neišaiškinamų. Bet 
kaip suprasti, pavyzdžiui, nlums, neveiku
siems, visų vedybų esmę ir tūkstančius 
niekšiškų, pirmu atžvilgiu, smulkmenų, 
galinčių taip pat suardyti šeimos laimę. 
Juk nė vienam iš mūsų neprisiėjo to per
gyventi kartu su moterim — visai kitos 
sudėties ir pažiūrų būtybe — nuo ryto iki 
vakaro, visus mėnesius ir metus.

— Kaip tai “niekam”, generole? O 
mus pačiam? — paklausė Volbergas, ro
dydamas savo akių žvilgsniu dešinėn ge
nerolo rankon.

— Kodėl jūs manote, kad aš... O, štai 
apie kų jūs... Jūs turėjote galvoj mano 
žiedų? Na, tai visai kitas dalykas... Aš 
niekuomet nentisiimu jį, tačiau Vedęs aš

— Kaiu jūs Nešiojate vestuvių žiedų ?
Generolas Golbergas, paprastai gyvas 

ir judrus, iš lėto pakėlė ranką ir keletą 
sekundžių tylėdamas apžiūrinėjo žiedų.

— Su nieku aš nepasikeičiau žiedais 
prie altoriaus, — tarė jis — ir vis tik 
šis žiedas surišo • mane visam 
gyvenimui. Gerai nežinau, ponai, kaip tai 
pavadinti. Gali būt, aš — daugiau negu 
vedęs.

— Pavadinkite tai sužieduotuvėmis, 
jei norite, — nusišypsojo generolas, ma
tydamas bendrų nesupratimų. — Tik bū
tybės, su kuria aš susižiedavęs, niekuo
met nepažinau ir net nesu matęs gy vos.

— Beveik pusę amžiaus valdo mano 
sielą ta istorija — tęsė Golbergas. Ta die
na man įkvėpė tokį nusileidimą ir baimę 
prieš nesugaunamos gamtos paslaptis, 
kad prieš jas nubluko net kruvini karų 
įvyktai. Iš tikro aš iki šiam laikui dar ne
pasitaisiau nuo tuomet pergyvento susi-

(Bus daugiau)
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RIUS.

* ROSELAND, ILL
A. Rėmėjų 4 sky. vakarienė.

Kovo 30 d. Visų Šventų pa

rapijoje, kur klebonauja gerb. 

kun. J. Paškauskas, įvyko sve

tinga Šv. K. A. R. Dr-jos 4 

skyr. vajaus vakarienė, par. 

svet.

Nors Roselandas nėra iš di

džiųjų parapijų, tačiau Rėmė

jų vakarienė sa

vo skaitlingumu, didelėmis 

sėkmėmis sukirto ir nustebi

no tildžiusias Chicagos para

pijas. Publikos suplaukė arti 

keturių, šimtų, šeši ilgiausi 

stalai nusėdo ir da netilpo. 

Pasieniais ir prie durų žmo

nių pilna taip, kad ir praeiti 

negalima. Roselandiečiai vi

sur visi ir dvasiškiai ir advo

katai, ir daktarai ir biznieriai, 

ir kitokių pramonių žmonės — 

visi vakarienėje, kas darė gra

žų įspūdį. Kreditas priklauso 

klebonui gerb. kun. J. Paš-

kleb. Ypatingo turinio buvo 

jo įžanginė kalbų. Perstatė 

publikai Šv. Kaz. Vienuolynų 

nuo pirmųjų jo dienelių iki 

dabarties. Priminė musų tau

tos didvyrį a. a. kun. A. Sta- 

niukynų, jo rūpestį, sunkius 

pirmuosius žygius. Pats būda

mas dideliu Vienuolyno prie- 

telium, užtarėju, džiaugėsi va

karienės skaitlingumu ir ra

gino savo parapijonis būti tos 

įstaigos rėmėjais.

Kita programo dalis susidė

jo iš: “Lietuva” (8 skyr. mer

gaitės) “Močiutės Akiniai”—

(E. Baužaitė), “Laivakortę 

perkant” — (J. Borisas ir P.

lartvėnas), “Kaip tik močiu- A. Valstybėms, ’ 

tė” — (E. Pazarskaitė), “Šo

kis” — (P. Janavičiūtė), “Aš 

myliu raudonų, žalių ir gelto

nų” — (E. Papšytė), “Kara

liaus Sūnus” — (G. Barkaus- 

kaitė), “Gypsy Dance” —

(p-lė Jesanavičiutė). P-nia 

Vaičekauskienė pianu, jos du

krelės — viena smuiką, kita 

kitu instrumentu grojo ir nia-

Sir Ronald Lindsay, naujas 
Britanijos ambasadorius J.

kienė, Jonei lene, Bitautienė, 

Miekeyičienė,- • • Pivarunienė 

Stančienė, Šidlauskienė, Tely- 

Šios gerb. veikėjos atliko tų 

eienė, Lekavičienė ir kitos, 

nemalonų kolektavimo t,arba,

Platforma
i Aš taipgi išduosiu naujų įs

tatymų, kad sustabdyti dabar 

tinį piktadarybių vilnį visoje 

valstijoje, taip pat naujus įs

tatymus dėl geresnio ir tinka

ir tai didžiausiu pasišventimu, mesnio pataisymo prasižengė- 

Pardavė keletą šimtų tikietu Iių valstijos kalėjimuose, ir 

iš anksto, surinko porų šini-, reformuoti įstatymus dėl mo

lų pinigais, taip kad jų vajaus ksliško auklėjimo nupuolusių

vakarienės rezultatui siekiu 

$500.00 (jos laiko paslaptį ta

me, tylėkim ir mes).

vaikinų ir mergaičių pataisos

^\ui|uose ir Valstijos prie

glaudose.

Garbė jums, gerb. veikėjos, į Aš stengsiuosi išleisti tin- 

mūsų brangios darbuotojos, i karnų įstatymų, dėl įsteigimo 
rėmėjos. Garbė roseland-ie-! visiems miestų darbininkams 

čiams, jų vadui gerb. kun. J. taip vadinamų Bedarbių Ap- 

Paškauskui ir uoliam pagelto-’draudų, (Unemplovment Insu 

ninkui gerb. kun. Dr. A. Kru-' rance). Tai yra, kada darbi- 

j ninkas taps atleistas iš darbo 

ne dėl jo kaltės ir per tam tik 

rų laikų negalės gauti darbo, 

jisai tada turės gauti Bedar-

Viešnia.

VISIEMS

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI 15.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit paa 

tikrą specialistą, ne pas kok| nepa- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno Išegzaminavimo. Jus sutau
pysit laiką tr pinigus. Daugelis kitą 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo. suradymul žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — 8cope — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas lr vi
siškas bakteriologlškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
Jus gydyti, tai jūsų sveikata lr gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, Inkstų, odos. kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo. kirmlbų, 
uždegimo ža.rnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokią užsisenejusią, Jsl- 
kerėjuslą, chronišką ligą, kud ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję par 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 

nuo 6 Iki 1

Tarpuose kalbėjo: gerb. kun. 
Dr. A. Krušas, Centro Rašt. 
V. Galnaitė, adv. Vaičis, 9 
vardo aldermonas S. Gover ir 
p. M. Misiūnas. Visr kalbos 
rišosi į vienų tikslų.
• Ir keno triusu tas viskas i- 

vyko.? Rėmėjų 4 skyr. Nepa

mirština, kad šiai,. vakarie

nei visi valgomieji daiktai 

duosnių Roselando biznierių 

buvo suaukoti, už kų jiems 

nuoširdžiausia ačiū.

Kaip kiekvienas skyrius, 

ir 4 turi ypatingai pasišven

tusių darbuotojų, pav. p-lė 

P. Rusteikaitė, skyr. pirm., 

darbšti, maloni, ramaus bū

do, p-nia Venckienė, rašt. pas- 

kiu ponios: Čepulionienė, Ge

nienė, Jucienė, Deveikienė, 

Naujokienė, Plikaitienė, Nor- 

Programui vadovavo patsai nientais groja. Tai retenybė, vaišięnė, Abromavičienę, Tiš-

' ' < • . ■ • x j.

knuskui.

Rėmėjos pagamino skanių jžytės mergaitės “baby class”

vakarienę. Nors žmonių buvo 

nepaprastai daug, tačiau visa 

išėjo gražiausioje tvarkoje. 

Stalai gėdėmis papuošti ir 

jaunos, gražios sodlietės, uni

formose, patarnavo, gi mūsų 

brangios rėmėjos nušilusios

dainavo.

Visas muzikalis programas 

buvo gražus. Tos jaunutės ar

tistės, taip rūpestingai seselių 

išmokytos, kad, ar deklamuo

ja, ar dainuoja, ar šoka taip 

ir matai pilnų savim pasitikė-

sukėsi po virtuvė, kad paten-ljimų. Ypač verta pažymėti

kinus svečius.

Gerb. seserys — mokytojos
ir varg. p. S. Rakauskas su-

p-lė Jesanavičiutė “In Gypsy 

dance”, tai gera šokikė. P-nų 

Vaičekauskų seimą — visa

ruošė įdomų programų kurį niuzikalė: motina piano skam- 

išpildė mokyklos vaikučiai.. bina, dukterys kitais instru-

. I

Vincent M. Stulpinas kan

didatas į State Representati- 

įve 3-čio Senatoriai Distrikto 

(Illinois Valstijos skelbia savo 

platformų;

Aš, Vincent M. Stulpinas, 

reguliaris Demokratų Partijos 

kandidatas į State Represen- 

tative 3-čio Senatoriai Distri

kto, jei busiu nominuotas ir 

išrinktas į General Assembly 

Illinois Valstijos, pasižadu 

rūpintis išleisti įstatymų, kad 

atšaukti dabartinį probibici- 

įjos aktų, ir duoti teisę visiems 

'piliečiams balsuoti Referendu 

mu visoje Illinois Valstijoj, 

apie panaikinimų ar palaiky

mo prohibicijosi. Aš manau, 

kad tokiu būdu dabartinės 

prohibicijos blogybės bus pa

naikintos, laisvu žmonių bal

savimu.

* / k . ? * ’ ' f UT-*’*' *>♦•■«!* I ». 1 . . i

, . . -z n *1 • ivtinu vaittiiuua. nuuIno Apdraudos jtigelbų iki 4 pletų. Vakarai8 

tam laikui kol galės gauti ki-j 

tų darbų.

Baigdamas noriu pažymėti, 

kad aš stengsiuosi išleisti ge

nus ir žmoniškus įstatymus 

dėl visos Illinois valstijos, 

bet labiausia darbuosiuosi dėl 

labo irt gerovės Chicagos mie

sto ir Cook Pavieto.

Pasirašė

Vincent M. Stulpinas.

Nedėliomia nuo 10 ryto Iki 1 
po pietų

A. "f“ A.
PETRAS
ŠIMKUS

Mirė balandžio 5 d., 1930 m., 
4:20 vai. ryto, 35 metų am
žiaus. Kilo iš .Mužtiktų apskr., 
Viekšnių parap., Medžilcnkės 
kaimo. Amerikoje išgyveno 17 
metų.

Paliko dideliame nuliudime 
broli Antaną, 3 pusseseres, Ie
vą Bernadlšienę, švogerj Ado
mą, Emiliją I.iupsaitę. Oną Ka- 
recklenę lr SvogerJ Joną, 2 
pusbroliu Antaną Šimkų lr An
taną šiurilą, o Lietuvoj broli 
Feliksą ir gimines. Velionis 
buvo narys Šv. Kazimiero dr- 
jos lr I., Piliečių Klubo Chi
cagoj.

Kūnas pašarvotas 280 E. 14 
St., Chicago Heights, 111. lai
dotuvės jvyks Utarninke, ba
landžio 8 d., iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas į šv. Kazimiero 
parap. bažnyčią, kurioj Jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas J šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, dntugus-ges ir pažys- 
lamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Brolis. .Pusseserės lr 
Giminės.

IŠGELBĖTI 6 JŪREIVIAI IŠ 
SALAITĖS

PORT OF SPAIN, Trini-

Čia atvyko

kapit. Jonės, amerikietis la

kūnas. Jis pranešė, kad iš St. 

Thomas karo laivyno stoties 

išvykusius žūklauti 6 jūreivių 

'juros audra nubloškė į vieną 

neapgyventų salaitę, Antillų 

šaiuriuoše. Kapitonas Jonės

juos išgelbėjo orlaiviu.

T.

A.
JUOZAPAS MAZONAS

Persiskyrė su šiuo pasųuliu balandžio 5 d., 9:30 vai. 

išryto, 1930 m., gimęs 1876 m., rugsėjo 12 d., DeCatur, 

Illinois. Paliko dideliame nuliudime moterį Petronė

lę, du sūnus: Konstantinų ir Juozapų, dukterį Mari

jonų, gimines, draugus ir pažįstamus.

Kūnas pašarvotas, randasi 6500 So. Fairfield Ave., 

Chicago, III. Tel. Rąpublic 10471. Laidotuvės įvyks 

balandžio 9 d., Seredoj, 8:30 vai. iš ryto iš namų į 

Šv. Jurgio parapijos bažžnyčių, kurioje atsibus gedu

lingos pamaldos už velionio sielų, o iš ten bus nuly

dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Juozapo Mažono giminės, draugai ir 

pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti ir su

teikti jam paskutinį patarnavimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame; Moteris, Sūnai, Duktė ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja graborius Radžius. Tele

fonas Victory 4088.

LIETUVIU BALSUOKITE UZ SAVO

SENATORIUS CHARLES S. DENEEN’AS bAigė 
advokato mokslą 1885 m. Einant mokslą, jis' buvo mo
kytojas provincijos mokyklose per tris metus. P-as De- 
neen’as dabar yra McKendree kolegijos vienas iš glo
bėju. Jis buvo išrinktas advokatu Sanitary District 
Board 1895 m., ir iš tos pozicijos atsisakė kaip buvo 
nominuotas State’s Attorney of Cook County 1896 m. 
Jis buvo išrinktas State’s Attorney of Cook County 
1896 m. ir 1900 m. Buvo gubernatorium 1904 ir 1908 m. 
Pasibaigus gubernatoriaus terminui 1913 m., jis grįžo 
prie savo profesijos — advokatūros. P-as Deneen’as 
buvo išrinktas Suvienytų Valstijų senatorium 1924 m.

SENATORIUS S. DENEEN AS nuo senai vra gerai pa
žįstamas kaipo geras lietuvių prietelta tr draugas. Nei viena poli
tinė grupe lietuviams nėra davusi tiek pripažinimo kiek jo vado
vaujamoji grupė. Prieš keletą desėtkų metų, kada Chieagoje vi
sai dar nedaug balsuotojų tebuvo, tačiau jisai jau tada lietuvį 
pastatė kandidatu į aukštą ir atsakommgą vietą ir jis buvo išrink
tas.

O ir dabar iš Senatoriaus DENEEN’O grupės gavome 
aukščiausią pripažinimą, kokio nei Viena partija, nei viena grupė 
lietuviams nedavė. Jo dėka lietuviai vėl išeina i viršūnes ir politi
koje pradeda užimti tokias vėtąs, kurios jiems teisingai priklauso.

Deneen’o grupė pastatė kandidatu i teisėjus.

Martini Valstybes Prtara. M?. F. B. MAST
(MASTAU9KA)

Dd to visi lietuvių balsai turi eiti netik už ADV. FRANK B. MAST, bet 
taipgi ir už SENATORIŲ S. DENEENĄ Ir už visus Jo kandidatus j įvairias 
miesto, County Ir valstybės pozicijas. Gaukite National Republican Party 
(Deneeno grupes) “Sample ballots” ir balsuokite už visą Deneen’o grupės 
sąrašą:

Kaip žinome, Senatorius Deneenas per su virš keturiasdešiints metų sto
vi visuomenės priešaky ir ištikimai ir garbingai jai tarnauja. Tat, savo bal
sais palikime ji toje garbingoje Ir atsakomingoje senatoriaus pozicijoje.

Balsuokime Uz Senatorių CHARLES S. DENEENA

ADV. FRANK B. MAST (Mastauskas) Illi
nois valstybės prokuroro pagelbininkas, Loyolos 
universiteto teisių skyriaus profesorius, Republiko
nų (Deneeno grupės) pastatytas kandidatu f tei
sėjus, už kurį visi lietuviai privalome balsuoti. Ji
sai daug yra pasidarbavęs Lietuvai ir išgavimui 
de jurė pripažinimo iš Jungtinių Valstybių Vy
riausybės.



E Politikos Lauko.
PRANEŠIMAS LIETU

VIAMS

Buto

Chaiu-

Lietuvių Prekybos 

(Lithuaniun- American 

ber of Comnierce) Direktorių 

mėnesiniame susirinkime, ku

ris įvyko pirmadienio vakare, 

balandžio (April) 1 d., 1930 

m., Prekybos Bi'ito kambariuo 

se, po nr. 814 AVest 33rd St. 

duota įnešimas ir liko vien-

IKrank B. Mušt, kaipo teisėjų, 

galima balsuoti po visų Chiea- 

#4-
Mes, žemiau pasirašę, šiuo

mi liudijame virs paminėtus 

nutarimus.

Joseph J. Eitus, prez., 
Joseph P. Varkala, rašt.

PIERZINSKIS, KANDI
DATAS Į KONGRESO

ATSTOVUS. x
balsiai užtvirtintas — remti

lietuvius kandidatus ateinan- Plačiai žinomas Town of La

kiuose rinkimuose balandžio R® kolonijos bizneris siekia 

(April) 8 d., būtent: Kongresmono darbo 4 Re-
F. B. Mast (Mastauskas),!. publikom/ distrikte 

į Chicagos miesto teisėjus ant

Vienas iš žymiausių Lietuvių 

biznerių Town of Jnke ko

lonijos, praneša, kad jis yra

r
apsiėmęs republikoniškų kan

didatūrų, ketvirtam distrikte, 

dėl kongresmono. Tas kandida 

tas yra Vaelavas Pirzinskis, 

V. Pierzinskis yra plačiai :

krautuvė “Gents Furnishing” 
ir dabartinei yra savininkus 
Peoples Restaurant.

Ponas Pieržinskis yra raš

tininkas Vy tautos spulkos, 

Town of Inke kolonijoj. Taip 

gi draugijose jis yra pasidar

bavęs. Yra narys šešuose dr- 

jose, o trijose yra ižd.

Per ilga laika ponas Pier

žinskis yra darbavęsis politi

kos dirvoj. Jis yra raštininkas 

13 AVardo “Regular Republi- 

can” klubo. Taipgi yra pirm. 

Lietuviško Republikonų Cen

trą Organizacija, Cook Coun

ty. Ši organizacija susideda iš 

21 Republikonišku politikos 

klubu iš Cook County.

AL Pierzinskis yra 42 metų 

amžiaus, apsivedęs, ir gyve

nantis su savo žmona ir 11 

metų amžiaus dukterim po ad

resu 4559 So. Paulina St.

Taigi meldžiame pabrėžti 

križiukų prieš jo vardų rinki

mo dienoj.

IG. ZAVARYCZ

apielinkėje 46 ir Justine gat
vių, ir taip-gi per daug metų 
yra vedėju ‘‘The Royal Coope- 
rage Co.’’

CHICAGOJE
PRANCIŠKIE6IŲ SESERŲ 

RĖMĖJŲ “BUNCO ’.

Bridgeport — Šv. Pran

ciškaus Rėmėjų 1 sk. turėjo 

“bunco party”, kovo 30 d., 

vienuolyno naudai. Linksma 

pranešti kad “bunco” gerai 

nusisekė.

Niekuomet nesitikę jom to

kio prijautimo. Prisirinko tiek 

žmonių, kad net netilpo į sa

lę, dėl mažos vietos, ir dau

gelis turėjo grįsti namo.

Šv. Pranciškaus seserų rė

mėjų. komisija reiškia širdin

gų ačiū visiems dalyviams, 

pirkusienis tikietus aukoju

siems pinigais ir. dovanomis,

nes pačios vienos nebūtume 
to padariusios. Dėkojam. Smil- 

giui už gausių aukų — $5,

Traukienei už $1.50, Majaus- 

kienei, Končius ir Jasnauskie- 

nei, kurie davė po $1.00. Kiti 

aukojo po mažiau.

Ačiū visiems.

Komisija.

AVEST SIDE ŽINIOS.

dienyje užvažiavo iš St. Louis 
grįžęs kun. P, Karalius.

X Aušros Vartų klebonas 

trečiadienio vakare lankėsi

šv. Antano parapijoje vyrų 

misijose su dvasine pagelba. 

Ciceriečiai vyrai misijomis 

gerai naudojasi.

X Aušros Vartuosna trečia

UI

Republikonų tikieto.

Joseph J. Grisli — Republi- 

konas, kandidatas į Illinois 

Valstijos Legislaturų (State 

Legislature) iš 11 distrikto.

Waclaw Pierzynski — Repu 

blikonas, kandidatas į kon- 

gresmonus iš 4-to distrikto.

John Baltutis — Republiko- žinomas kaipo prietelis žmo

nas, kandidatas Į State Cen- nių to distrikto. Jis yra gy- 

tral Committeeman. venęs toj apielinkėje dau-

Vincent M. Stulpinas — De- ginu kaip 25 metus. Kų tik 

mokratas kandidatas į Illi- atvykęs į tų kolonija jis dar- 

nois Valstijos Legislaturų bavosi Mather Car Shops. 

(Stpte Legislature) iš 3-čio Ten pradėjo kaipo paprastas 

distrikto. darbininkas ir per savo ener-

Taipgį nutarta pasiusti virš- gija išsidirbo gfeneralio peržin 

minėtų nutarimų j visus lietu- retojo darbo. Mat žinoma kad 

viškus laikraščius su prašy- jis yra turėjęs platu patylima 

mu pagarsinti atsišaukimų į kaipo darbininkas ir žino dar- 

visus lietuvius, kad jie nepra- bininka biedas. 

leistų progos paremti labiau- Ponas Pieržinskis užsiėmė 

šia savo tautas kandidatus bizneji Bridgeporte po num. 

vietiniuose distriktuose, o už 3324 So. Halsted St., turėjo

Jg. Zwarycz Republikoniš- 

kas kandidatas į AVard Com- 

mitteman 13 warde, gavo in- 

dorsavimų ir taip gi, vienbal* 

sį patvirtinimą, jog jis yra 

tinkamas asmuo siekti tos vie

tos, kuri reikalauja ypatiško 

pasišventimo, idant visuomenė 

šiame varde butų atstovauta 

prigulmingai.

Ig Zwarycz yra vedes So

fija Starinskaitę, Lietuvaitę, 

kuri pirmiau gyveno 3431 So. 

Auburn Ave. Per pereitus 23 

metus, ponas Z\varycz gyvena

GYftUOLĖ,. KURI 
VIS A h GELBSTI
Tos “New and Improved Gold 
Medai Haarlem Oil Capsufoc.’’, 
žinomos kaip gyduolė inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai” 
vardo kiekvienoje dėžutėje."

fAUR COMBINATION 
vz Auto Poiicy is as 
broad as U’s long!

Over 20/>00 <TNA agents 
from the Atlantic to the Paci
fic—and every lastone ofthem 
as long on setvice as we are! 
Protection, phu Service, wh«r- 
ever you motor.providod you

Now/
V. RUKSTALIS 

Insurance
MBS VV. MsrąiKtlc Ud.
Televftoae Hemlock 5318 

L.oop Office 
230 S. OS»rk St. 

Telephooe State 3380 
Cliicago, IU.

O’

DIDŽIAUSIA ŠIŲ METŲ LIETUVIŲ

EKSKURSIJA
TIESIOG KLAIPĖDON

Išplauks iš New Yorko

GEGUŽIO-MAY 24, 1930
SKANDINAVIAN AMERICAN LI- 
NIJOS DIDŽIU LAIVU OSCAR H

Pasažieriai užsisakę vietas ant kitų laivų galės 

permainyti ant OSCAR, II.
Iš Chicago pasažieriai specijaliu traukiniu po va

dovystė p. P. Baltučio bus palydėti iki pat laivo. Visi 

jūsų reikalai bus pilniausia prirengti ir kelionės patb- 

permainyti ant OSCAR II.

VELYKOS
Jūsų pinigus išmokėsime jūsų giminėmis Lietuvo

je prieš Velykas i tris dienas Amerikos doleriais ar 

gumai užtikrinti.

Tad kelionės į Lietuvų ar pinigų siuntimo reikalais 

tuoj kreipkitės į mus.

PAUL P. BALTUTIS & CO.
3327 So. Halsted St. Chicago, Illinois

Telefonas Yards 4669

4I» Sųtanl

VACLOVĄ PIERZINSKI■»
Kandidatą į Suv. Valstijų Kongresą

Pirmu sykiui turime progą pasiųsti 

stu<* tautietį atstovui įi Washingtoną, į 

Suv. Valstijų Kongresą., Sunaudokime 

tų progų. Viri 4*tt» Caaguessional Dis- 

triltta lietuviai balsuokime už p-ną 

X RERZlNSKĮ iėr kitur piliečius kal- 

Hinkime uf į balsuoti

VACLOVAS PIERZINSKIS 
nuo senai ir plačiai yra* žinomas Chica- 
goe veikėjos ir Biatuerius.. Ant Town 
of Lake yra šgyvenęs virš 25 metus. Sa

vo gyvenimą pradėjo taip sakant nuo 
pat apačios, tai yra dirbo paprastu dar
bininku. Buvo taupus, apsukrus. Mo
kėjo iš progos pasinaudoti. 'Todėl greit 
stojo į biznį ir turėjo gerą pasisekimą.

P-nas PIERZINSKIS varydamas pla 
tų biznį, darbavosi ir visuomeniškuose 
reikaluose. Jam rūpėjo, kad klestėtų 
žmonių tarpe gerbūvis. Jisai dabar yra 
Vytauto Spulkos vedėjas. Rūpinosi, kad 
bujotų pašelpinės draugijos. Jisai yra 
narys šešiose draugijose, o trijose dr-jo
se yra iždininkas.

P-nas PIERZINSKIS nuo senai dir
ba politikoje. 13-to Wardo Regulerio 
Republikonų Kliubo jisai yra raštinin
kas. Jisai yra pirmininkas Cook Kaun- 
tės Lietuvių Republikonų Centro orga
nizacijos. Ton organizaci jon įeina 21 
Kliubas.

Iki šiol p- PIERZINSKIS susilaikv- 
davo nuo * statymo savo kandidatūros į 
aukštas vietas. Bet dabar politikos vedė
jai jį įtikino, kad atėjo laikas lietuvį pas
tatyti kandidatu į Kongresmanus ir p. 
PIERZINSKIS apsiėmė.

' i* i * M r > "

RYTOJ Visi piliečiai ir pilietės eikite į balsavimo vietas ir pabrėžkite kryžiuką (x) prie p-no 
PIERZ1NSKIO vardo.
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CHICAGOJE nas. Brighton park žala prieš 
stiprų Providence Vyčių 4

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
Rm TeL MMway »«** daktarai

B&IGHTON PARK 
ŽINELĖS.

; kuopos tyma. Brighton Park t . 1 • I «• x • i x ' OTDYTOJAS IR CHIRURGASmzuoja stiprų tymų, kuris savo pusėj turės orkestrų, po atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai-
DR. R. C. CUPLER

“Vytauto” teatr. klubas 
laikys savo susirinkimų par. 
mokyklos kambary, balandžio 
12 d., 7:30 vai. vak. Nariai, 
ir norintieji kluban įstoti, ne- 
sivėluokite, nes daug reikalų 
yra aptarti. Ch. raporteris.

gaus naujas uniformas, kokių į vadovyste Povilo Simučio, 
da nematyta Vyčių rateliuose. Į

Ctu — viršuj Belsklo-Rakščio aptie
kos) po nr. 2423 West Morųuetta Rd.
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel.Centro 1/vasios vadas, kun. prospect įsao.

Vaitukaitis Untaa nirnia hole 8enM otlsaa toJ paClQj vletoJ: VaivUKUlUh, lames pumų OOię. W01 Ashland Are. Valandos: nuo
i * iki S vakare. Tel. Boulevard 7820 i”- 

Brighton “rooteriai” bus Res. «««1 8. Albany Avė. Tel. Proo-Įoflso Tel 
pect 1020. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenus Ir 24-tas Btrsst 

Tslef. Canal 1T11-4*41

Valandos: 1 lkl 4 ». a Pagedėliai* 
Ir Ke t vorsals

Ofiso Tsl. Vlctory M8T
Of. ir Rea TsL Hemlock 2174

DR. J. P. POŠKA
Balandžio 25 d. Meldažio

svet., 2242 W. 23 PI., rengia- ( .J, . , . . m .. gerai suorganizuoti su naujama šokiai lesonis uz uniformas L. , , ,. ,, T, ....... v. . . ebeerleader” uniforma. Ly-
padengi,, V,« kv™ atan vytouakas.
an 3 t n param ,. Visi išanksto kviečiami atvyk-

Vlrglnla 
Rezidencijos

fintą 4424
: Vsm Buren 6«M

Baseballninkui dabai orga- yygįų Baseball L&ague sezo-

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 AVashington 
10-12. 2-4, 7-9 12-2. 4-6, Blvd.

. Kedzle 2450-2453

DR. T. DUNDUUS

Telefonu Boulevard 14*4

DR. S. A. BRENZAo
Ofiso Valandos: I lkl 1». 1 tkl

dlUM. Ir 4:44 lkl 4.44 vakar. g HALSTED STREET
4608 S. ASHLAND AVĖ. | Antras ofisas Ir Rezidencija 

Netoli «t» Street Chlcego. HL 6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 4-12 rytais: nuo T-4 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-4 po 
piet. Utarn. ir Subat Nuo 2-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarime.

Gegužio 4 atsidarvs Liet. iti pamatyti sezono atidarymų. > Tei. cicero 442. Tei

PfflMADlENH) VAKARE, TARP 7 ir 8 VAL.

DR. S. A. DŪWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenus 

Vai.: 11 ryto 1X1 1 pe pietą 
2 Iki 4 ir 4 1X1 4 v. v. 

Nedėliomls nuo 10 lkl 12 ryte 
Namų Ofisas 3412 Franklin Blvd. 

Vai.: nuo 8:24 Ud 0:24 vak.

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Tel. Canal 6764 Republlc 8466

Rezidencija 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 288 8

,ls

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

Tel. Kenwood 5107 
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart

~N>-dC įlomis
Susitarus .Ofiso Tel. Canal 2114

Namų TeL Lafayette 0094

DR. A. L YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET

šventadienio ir ketvirtadienio lamuose 2-4

ADVOKATAI

PAUL. M. ADOMAITIS

V

Bo. W estam Avenne 
TeL Prospect 1628

2869 Bo. Leavitt Bt. 
Tol. Canal 2229

Valandos: 4-4 po pietų Ir 7-6 v. v. 
Nedelioj pagal susitarimą

NAMAI

4193 ARCHER AVĖ.
Valandos: prieS pietus pagal sutarti 

po piet. Ofise 6-4 v. v.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

PROGRAMĄ IŠPILDYS

LIETUVIU KOLEGIJOS MOKINIAI
Iš Marian Hills, Illinois. . •; J- t

Muz. Jonui Baniui vadovaujant

ŠIUOS RADIO KONCERTUS RUOŠIA

DIENRAŠTIS “DRAUGAS”

I R

PEOPLES FURNITURE CO.

Savo pastabas del šių koncertų rašykite “DRAU
GUI,” 2334 So. OAKLEY AVĖ., CHICAGO, ILL. 
arba PEOPLES FURNITURE CO., 2536 W. 63td 
STREET, CHICAGO, ILL.

■ e-
t. ■L ■ 'i* ; ' • ' * A

Ofiso Tel. Kedzio 0482 
Rezidencios Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų Ir visų chroniškų ligų
Ofisas 3600 W. Roosevelt Road 

Kampas Central Park Avė.
VALANDOS: 2-4 po piet, 7-9 vak. 

Nedėliomls Ir šventadieniais 10-12.

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS 

Gydo staigias Ir chroniškas ligas
vyrų, moterų Ir valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomls Ir seredomis tik 

Iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 AVEST 22nd STREET
CHICAGO

ADVOKATAS
Suite 721 First National Bank Bldg. 6558 SO. HALSTED STREET

38 S. DEARBORN ST. Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Tel. Randolph 5130-5131. Vai. 10-5tfu,.

Phone Armltage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

Valartdos: 12 Iki 2 ir 6 lkl 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutartį

Tel. Lafayette 6792

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

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

A. A. OLIS OPTEMIT KIŠTAI

ADV O K A T A S Į
11 So. La Salite St., Ro-oni 1701 

Tel. Randolph ,0331-0332 Vai. 9-6 
Vkjkaruis

2241 SO. HĄLSTED STREET 
Tel. Vtotory 0562 

T-9 vai. veflc.Tipart Panedėllo Ir - x9JtqF6toe - - —

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATASe

105 W. Adams St. Km. 2117
Telephone Randolph 6727

a.51 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
j Telephone tšeoscvelt 9090 
Name; 8 Iki 9 ryte Tel. Repub. 9800

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

Tel. Vlctory 4279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

e.’ssa
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
3265 S. Halsted St.
Vai.: 10 vai. ryto—8 v, v. 

Nedėlioj 10-12

DR. VAITUSH, 0. P. D.

Ofise Ir Ree. Tel. Boulevard 6912

DR. A. J. BERTASH
8464 80. HALSTED BTREET 

Ofiso valandos nuo 1 lkl S po 
pietų Ir I lkl 8 vai. vakare 

Rea 3201 K WALLA.CE STREET

Tel. Hemlock 8161

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Btreet 

Cor. 8o. Leavitt St. TeL Canal <222
Rezidencija: 6640 So. Maplevrood. 

Avenue Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 v. T.

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

2486 West 69 Street
VaL: B—12 ryte, 1—4 p. p. t—S 

v. v. Nedėlioj susltarua

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina aklų įtempimą kuris 
eatl prležaatlm galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšt). Atltal 
sau kreivas akla. nuimu cataractua

Valandos 9 ryto, iki 8:00 w!ZT Uump* re*y8t’ u tolUną
kare. Seredomis ir Pėtnyčio
mis nuo 9 iki 6.

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
Telef. Boulevard 2800

R E S I D E N C I J A: 
6615 So. Rockwell Street 

Telef. Republic 9728

J. P. WAITGHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 928 '

Tel. Franklin 417 7
Nuo 9 iki 1 Išėmus Suhatas

52 East 107-th Street
Kampaš Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950
Nuo 3 lkl 9 vak. Ir Subatomis

Telephone Central <924

F. W, CUERNAUCKAS
ADVOKATAS

__

regystą.
Prirengiu teisingai akinius visuose 

atsitikimuose, egzaminavimu daro 
mas au elektra, parodančia mažiau -

8peclalė atyda atkreipiama moky
klos valkučiama

Valandos nuo 14 ryto lkl 8 va
kare. Nedėliomls nuo 19 ryto lkl 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drezel 6323 

Vai.: 8 lkl 10 ryto
4-8 vai. vakare

DENTIST AI

Office Boulevard 7942

DR. C. Z. VEZEUS
LIETUVIS DENTISTAS

4446 So. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos

Tel. Canal 0267 Rea Prospeot <659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 

Valandos 11 ryto iki 2 po pietų 
6 lkl 8:30 vakare

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisą po nusvertu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

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

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėliomls 10 lkl 12

Telef. Midway 2880

TeL Canal <231

DR. G. I. BLOŽIS
D E N T 18 TAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampu Leavitt 8t)

Valandos* Nuo 9 lkl 12 ryto 
nuo 1 IU B vakare

Seredoj pagal sutartj

Tel. Boulevard 1491

DR. V. A. ŠIMKUS
Gydytoju, Chirurgu Ir Akušeris

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

7—8 vakare

DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių del visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

Gerai lietuviams žinomu per 21 
metus kaipo patyru gydytojae, akt 
rurgas Ir akušeris.

Gydo stalgias ir chroniškų tt- 
guvyrų. moterų ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Raj Ir kitokios 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Btreet

1*4 Norta lakeli* Btr*et
CHICAGO. ILLINOIS 

Mae 9.19 tkl I vaL vak.
Office; 1606 So. Union Ava 

Tel Rooeevelt 4716
VaL nuo 6 lkl B vaL vak.

1... ....

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikyme 
akinių

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

Pastebėklt mano Iškabas
Valandos nuo 9:80 ryto lkl l:>0 
karo. Seredomis nuo 9:20 lkl 12 v.

ryto. Nedėliomls ifčra skirtų 
valandų. Room 2

1 ['boa s Canal 9624

- —

į 1025 WEST 18 STREET
Rea Hemlock 7491 TXLANDOS: Nuo 16 — 18 pietų N 

no 1 D M171 AIICMIC nuo 6 Iki 7:26 vai. vakara Un< Al Ii kAILAUoMO ,Tel. ofiso Canal 2119 Rea Bo. Shen
1118. arba Randolph <448.

DENTISTAS 1 ■ ..--T..„un=

4712 So. Ashland Avenus I
Vai.: Nuo 9 ryto tkl S vakare ,

Boulevard 7689

DR. MAURIGE KAHN
s===!=| Gydytojas ir Chirurgas 
Tel. Armltage 1749 463j S0. ASHLAND AVĖ.

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)

Dentistas
1608 Mihvaukee Avė.

Kampu North Avė. 
Northvrest Tower Bldg. Room 809 

Vai.: 9—11 ryto: 1—8:10 vai. vak.

..... . - —

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8200 *
VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 lkl 8 po pietų.
Nuo 7 iki 9 vakare.
NedSl. nuo 10 Iki 12 dieną J

... X-.-. IMS
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DRAUGAS Pirmadienis, Bal. 7 d., 1930

GRABORIAI:

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS

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

Tel. Roosevelt 2515 Arba 2518

2314 W. 23rd Plaee 

Chicago, III.
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 VEDRJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Ave. 

Tel. Yarde 1741 li 174S 
SKYRIUS

4447 So. Fairfleld Avenue 
SKYRIŲ a

141* So. 48 Ct. Cicero 
Tel. Cicero 2794 

SKYRIUS
8881 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard >981

J. F. MDZIDS
PIGIAUSIAS LIK. GRABORIUa, 

CHICAOC4R
laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
lr pi finu segu kiu I 
todal, kad priklau- [ 
aau prie arabų Ii- i 
dlrbjstės.

OFJ8A8
<88 Weat 18 Bt. 
Tel. Canal 9174 
IKI RIUS: 8888
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4888

Phonb Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Manų patarnavimas 
tMaemet aųStatam* tt 
nebrangus, nes neturt
ine išlaidų užlaikymui 
•kyrlų.

Nauja, graži ka 
plyčia dykat

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1118

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Į. J'į.aS/-* ' I *"

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVI8 GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel, Roosevelt 7 582

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAM UOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Modemiš
ka koplyčia veltui.
8108 S. Halsted 
St Chicago III

Tel. Vlctory 111*

I. J ZOLP
♦ KAKUHIlH IH LA1DOTUVH. 

VKD&JAH

1650 West 46th Street
Kampas 48tn ir Paulina Sts 

Ttl. Blvd. 6108

Nuliudlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs. patarnausiu almpatlB- 
kal, mandagiai, gerai lr pigiau 
negu kitur. Koplyčia del šermenų 
Sykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley I.lc. 
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal 1181

VISI BALSUOKIT UŽ

® JOSEPH J. GRISH
gražūs, jei ne per garsus pia

nu skambinimas kas užtrenkia 

viskų ir nieko negulimu girdė

ti liei suprasti. Kad piano 

nebūtų taip girdėti, ar vyrui 

ar merginos dainuoja būtų 

gražiau.

Sudiev! ligi kito pirmadie

nio. Tik lai neskambina per- 

garsiai pianu, kaip vyrų cho

ras dainuoja.

Bronislava Šidlauskiene.

mūsų tautu taip greit npsigar- 

sino.

Programai visi gražūs. Bet 

North Side vaikučių choru 

kiekvienas negali atsidžiaugti. 

Būtų malonu vėl girdėti tų 

I«itį vakiučių chorų.

Ačiū visiems, kurie prie to 

prisideda ir lauksime daugiau 

tokių programų.

D. Wenskienė.

PRANEŠIMAI.
West Side. — Nekalto 

Pras. Pan. ftvenč. draugijos 

valdybos susirinkimas hus

REPUBLIKONAS KANDIDATAS 
ANT STATE REPRESENTATIVE 

U-to Senatoriai Distrikto. 
BALSAVIMAI BALANDŽIOAPRIL 8 D.

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

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

Gerb. “Draugo” Red.:

Nėra žodžio lietuvių kalbo

je, kuriuomi būti galima iš

reikšti padėkų gerb. “Drau

gui” ir Peoples Furniture Co. 

.Tamstų leidžiamos per WHFC 

radio stoti dainos ir muzika 

žavi kiekvienų lietuvį ir sve

timtauti savo meliodingumu 

ir gražumu.

Malonu būtų, kad “Drau

gas” ir Peoples Furniture Co. 

klestėtų daug platesnėje for

moje, ne vien lietuvių, bet ir 

svetimtaučių tarpe, skelbiant 

mūsų tėvynės Lietuvos vardų.

Valio! “Draugui” ir Peo

ples Furniture Co. už gražias 

radio programas. Lauksime ir 

daugiau.

B. Armoška.

GARSINKITĖS “DRAUGE”
J —

Gerb. “Draugo” Red.:

Mes, šv. Mykolo parapiji

nės mokyklos mokinės, su di

deliu entuziazmu klausėme 

per radio iš stoties WIIFC 

mūsų parapijos choro gražių 

dainų. O ypatingai akys nušvi

to kuomet išgirdome mus mo

kyklos vos dvidešimties ber

naičių taip skardžių, turinin

gu balsu dainuojant. Gėrėjo

mės ir džaiugėmes, kad mūsų

čiam muz. N. Kuliui ir gerom - 

sionis Sesutėms mokytojoms.

Mus taip-gi džiugino vieti

nės p-lės Felicijos Nausėdaitės 

solo. Tai North Sidės jaunu

tė gražiabalsė. O kų jau kal-

Gerb. i

Mes klausome kiekvieno lie

tuviško programo, duodamo 

“Draugo” ir Peoples Furni-

REIKALINGA
5,000 kostomerių pasinau- 

duoti musų išpardavimu. Bar
genai visai šeimynai.

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

Kainos numažintos taip, 
kad pritaikinti jūsų kišeniui.

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

Bargenai, bargenai, barge 
nai.

Išpardavimas, kurio negalit 
pamiršti.

I. GOLDSTEIN & SON
2400 So. Oakley Ave.

Tel. Canal 19761

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj 
Šiandie balandžio 7 d. 
“THE SHIP FROM

SHANGHAI”
Iš gyvenimo Kinijos pajūrėse.

t
Visiems labai įdomus veikalas.

Vitaphone Vodevilio aktai 

Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

JVAIRŪS kontraktoriai
STANLEY CIBULSKIS

MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS
Poparioju, mollavoju ir atlieku vi

sokias namų dekoracijos.
Darbas garantuotas.

5234 S. SEELEY AVE. 
Hemlock 0653

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinam* 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVE.
Telefonas Hemlock 5528

turi Co. ir negalim jais atsi- 

bėt apie p. J. Bulevičiaus be-' džiaugti. Labai,. ^malonu, kad 

galo gražių' lietuvių kalbos

tarmę.
• I

Nuoširdų ačiū Peoples Fur

niture Co. ir dienraščiui “Dr-

augui uz garsinimų

mažutė su šimtu mokinių mo- tautos dabtų.

kyklėlė pirmutinė pasirodė

.i.
musų

Elenutė Sutkiutė,
per radio ir pralenkė didelės j Šv. Mykolo mokyklos mokinė.

Chicagos mokyklas. Didžiuo-! ----------------------------------------------

damės šaukiame garsų “Va

lio” mūs bernaičiams, darbš-

Gerb.:

Aš noriu tamstoms pranešti, 

apie jūsų programas. Būtų

A. PETKUS
GRABORIUS

Ofisas

3238 S. HALSTED STREET

Tel. Vietory 4088-89
Res. 4424 S. ROCKVVELL ST.

Tol. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas

4603 S. Marslifiehl Avenue

Tel. Boulevard 9277

tA l A.
BALTRAMIEJUS
MIKALAUSKIS

Mirė balandžio 4, 1930 mi 1
vai. po pietų 81 metų amžinus.

Kilo iš Vi'niaus Rėd.
Amerikoje išgyveno 30 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

moterj Rozalija, po tėvais Ba- 
ieižaite, 3 dukteris: Helen Bur- 
kauski, Filomenų Kowa'skl Ir 
Aleksandrų, 2 sunu: Edvardų Ir 
Juozapų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3217 So. 
53 Ct. Cicero. IU 

, Laidotuvės Jvyks Antradieny
je, balandžio 8, iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas J ftv. Antano por. 
bažnyčių, kurtoje Jvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielų. 
Po pamaldų bus nulydėtas J ftv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kvlečvitne visus 
gimines draugus ir pnžvstatuua 
dalyvauti šiose lai>lo*v,<uc.

Nuliūdę Moteris, Otil.irry*, 
Šonai Ir ‘t Imi nės.
Laidotuvėms patari suja grab. 

Eudelkl.' Tol Yards 1-41.

Galvos Skaudėjimas
Sustoja
-1

SKAUSMAI IŠNYKSTA

Gaukit greitų pagelbų paimdami 
ORANGEINE MILTELIUS 

JŪSŲ APTIEKINJNKAS 
Pardavinėja ir rekomenduoja 

1 ūc ORANGEINE
ivC • MILTELIUS 25c

Visi Bridgeporto Lietuviai Balsuokit Už

M. Stulpinas
DEMOKRATŲ KANDIDATAS i 

State Representative 
3-čio Senatoriai Distrikto

Jisai stoja už panaikini
mą prohihicijos įstatymo ir 
įvedimą bedarbiams apd- 
raudos.

TAIPGI BALSUOKIT UŽ

John T. Bober
REGULIARiS DEMOKRATŲ 

KANDIDATAS

11 Ward Committeeman

Balsavimas Utarninke Balandžio 

8, 1930

Balsavimo vietos atdaros nuo 6 ryto 

iki5 po pietų

Wm. J. Kareiva
Savininkas 

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šaukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių.

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard’ 1889

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

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

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK- 8889 ,

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EXPRESS

Mes permufuojame-perveža 

me pianus, forničius ir kito- • 

kius dalykus.

Taipgi parduodame anglis 

geriausios rųšies už prieina- i 

miausių kainų. Musų patarna-1 

vimas yra greitas, geras ir; 

nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republie 5099

Mes pervežame daiktus ir į 

kitus miestus.

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins 

4556 So. Rockwell Street

JULIUS ŠLICKIS
Namų taisymo ir statymo

KONTRAKTORIUS.
Turiu namus, kuriuos mainy

siu ant ūkio Lietuvoj.

2150 So. Hoyne Ave.
Tel . Canal 5529

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausia.

4426 So. Westem Ave.
Tel. Lafayette 3385

MūRTGEČIAI-PASKOLOS
AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIMŲ
Skolinam pinigus ant medi

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

Public Mortgage Exchange

S. L. FABIAN, Mgr.
•809 West 35th St.

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vienų dienų 
Perkame real estate kontrakto*

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas 8600,808 98 
1804 80. KEDZIE AVENOTB 

Tsl. Lafayette 8738-4718

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 

konkrvto 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

fiaskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 
iudija 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 St., Hemlock 0367 Res. Grovehill 1680

pirmadieny, balandžio (April) 

7 d., 8 vai. vak., pirm. Pauli

nos Labanauskaitės namuose, 

2115 Coulter St.

Visos esančios valdyboj mer 

gaitės malonėkit atsilankyti. 

Bus daug svarbių dalykų svar 

stonin draugijos pagerinimui.

Korespondentė.

NEVV YORK, bal. 5. — Čia 

planuojamas statyti naujas 73 

aukštų būtas, prigulįs General 

Utilities kompanijai. Užimsiųs 

visų didelį blokų.

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjams ir savinin

kams pirm pirkimo naujo karo šir
dingai prašom atsilankyti lr pama
tyti naujus 1930 Nash automobiius 
sul vėliausios mados automatiškais 
įtaisymais. Spo.rt Royal tekiniais ir 
kitais ištobulinimais, kokiuis tiktai 
Nash gaji papuošti- Už tokias pri
einamas kainas pas
BALZEKAS MOTOR SALBgj

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

HOTELIS
Dideli, gražūs, švarūs kam

bariai nuo $3.00 savaitėj ir " 

aukščiau. Karštu vandeniu šil

domi, maudinės.

2047 W. 21 Street

REAL ESTATE

NAUDOKITĖS RETAI PA
SITAIKOMA PROGA.

Savininkas perkeliamas į 

kitų miestų. Todėl priverstas 

parduoti savo gražų 6 kamb. 

niuro bungalow, karštu van

deniu šildomas, ir kiti vėliau

sios mados patogumai. Kieto 

medžio užbaigimas. Jėla išce- 

mentuota ir išmokėta. Randa

si Marąuette Manor, netoli 

vienuolyno, lietuvių apgyven

toj vietoj. Teisingas pasiūly

mas nebus atmestas. Matykit 

savininkų dienų ar vakarais.

6433 So. Rocktvell St. 
Chicago, Hl.

FARMOS.

1 akeris vištų farmos, Išpelvyta g- 
vė, 6 kamb. namas, karš. van d. šlld., 
naujos vištinyčios, apšilti., 300 de
dančių vištų, daržas, medžiai. $11,500 
geros išlygos. 842 No. Lincoln St., 
Park. Rldge, III. Tel. sav. Park Ri- 
dge 415 R.

PIRKIT FARMAS
Turiu visokių farmų ant

pardavimo ir mainymo kainuo

i 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 Ave. N. W. 
Grand Rapids, Michigan

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
3 kamb. rak., mažai vartoti, 3100. 

Galima dalimis. Ogle, 801,4 Cottage 
Grove. 1-mas, Rad. 1293.’

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

4 kamb. rakandai vartoti 60 
dienų. 3 šmotai tikro rožme- 
džio Moliair parioriaus setas, 
vėliausios mados. 8 šmotų rie
šuto medžio valgomosios setas. 
4 šmotų riešuto medžio miega
mosios setas su springsais ir 
madraeais, 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 Ave. 1 blokas į 
rytus nuo Cottage Grove Ave., 
Tel. Stevvart 1875.


