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INDĖNAI PRADĖJO KOVOTI IK 
INDIJOS NEPRIKLAUSOMYBE

PRADfiJO GAMINTI DRUSKĄ; POLICIJA 
AREŠTUOJA GAMINTOJUS

Austrijos Socialistams Smūgis
Ohio Valstybėje Dvi Komunistės Nubaustos 

Kalėjimu

INDĖNAI GAMINA 
DRUSKĄ

AUSTRIJOS SOCIALIS
TAMS SMŪGIS

HAMPTON ROADS, KUR BUS SUTRAUKTAS LAIVYNAS ! ŽINIOS IŠ LIETUVOS

JALALPUR, Indija, bal. 7. 

— Indėnų tautininkų vadas

VIENNA, bal. 6. — Aus

trijos parlamentas vakar pra-

Maliatma (Gandhi vakar iš jū- »vedė įstatymų, kurinomi ei

nant šaly Į įvedama taip vadi
nama “open shop” sistema 

dirbtuvėse.

UŽ 275,000 LITŲ NUNUO-1 
DIJO ŽMONĄ?

Valstybės gynėjau pareika-

ros vandens pradėjo gaminti 

druskų, tuo būdu peržengda

mas Indijos įstatymus. Jis su 

savo palydovais įsibrido jū

ron, Cambay užlajoj, puodais 

prisisėmę vandens ir padėjo 

prieš saulę vandeniui išgaruo

ti, kad puoduose paliktų drus

kos.

Indijos įstatymais uždraus

ta taip elgtis, kadangi britų 

valdžia'turi druskos monopo- 

irduodamų gyvjmtp- 

.j-ams druskų- valdžia ima mo 
kesčius, kurių į metus suren- 

khma virš 25 milionai dolerių.

Gandhi palydovus policija 

jau suėmė. Jis pats yra Kuo

sas.

ABISINIJOS IMPERATO- 
RIENĖ NUNUODINTA?

'lavo, kad Matulaičio žmonos 

lavonas būtų iškastas. Pada

rius skrodimų paaiškės, ar ji 

buvo nunuodyta, ar ne. Tuo 
i tarpu vedamas stropus tardy- 

linas. Manoma, kad visi davi- 

niai bus toki aiškūs, jog išsi

ginti bus stačiai negalima.

Suimtasis Matulaitis yra gi

męs 1902 m. gegužės 12 d. 

Sausininkuose, Vilkaviškio a- 

kuris gyveno Aukštojoj g. 19,Spskrity. Jis yra baigęs vals- 

ir Bažnyčios g. gyventojos i tvbinę Rygiškių Jono giniųa,- 

Mėtos Šloisneraitės, iš profe- zijų Marijampolėje, ir išlaikęs, 

•sijos siuvėjos. Suimant jiems pradžios mokyklos mokytojo 

buvo pareikšta, kad jie pada- cenzo egzaminus gavo moky- 

,rė didelį prasikaltimų apgau- įtojo vietų. 1917 metais buvo 

darni tris apdraudimo drau- paskirtas mokytoju Klaipėdos 

gijas. -krašte ir dėstė lietuvių mtf-
Matulaitis buvo apsivedęs kykloj pačiam Klaipėdos m{e- 

anksčian su p-le Ema Sodei- ste. ' . ' “R* T

kaitė, šių metų pradžioj jis

savo ir žmonos gyvybes ap-

Su.'mtas mokytojas K. Ma
tulaitis Ir siuvėja

“’Mem. Dampfboot” prane

ša apie baisų įvykį, kuris įvy

ko neseniai Klaipėdos krašte.
' Visų sujudi sukėlė areštavi

mas vietos lietuvių mokyklos 

•mokytojo Kazio Matulaičio,

Hampton Roads, Virginia, reginys iš orlaivio. Gegužės 21-25 d. tenai bus su
trauktas Amerikos J. Valstybių karo laivynas._________________________________ ____

Dalykas tame, kad socialis

tai čia ir kituose miestuose, 

apvaldė visas unijas ir ėmė į' 
spausti darbininkus nesociali-Į 

stus, kurie atsisako prigulėti ? 

jų unijoms.

Pravestu įstatymu tad su- 

griauta socialistų darbo mo 

nopolija.

SUPLAIŠINTAS GARVE
ŽIS; ŽUVO 17 CHICAGOJE BALSUOTOJAMS ŽINO

TINA

ISPANAI REIKALAUJA 
KONSTITUCIJOS

4

TOKYO, bal. 8. — Arti Oi- 

ta, Kyusbu prefektūroje, su

sprogo traukinio garvežis. 

Sprogimas sunaikino visų 

I traukinį. 17 asmenų žuvo.

Geležinkelių ministerijoj

MAŽASIS “BALIOTAS”

spėjama, fcrtd’garvežiui kūrė- piliė#fc>v
, nti anglyse, matyt, buvo pa

kišta dinamito.

MADRIDAS, bal. 8. — Is-j-----------------------------------------------

panijos gyventojai nuolatos NUBAUSTOS DVI KOMU-
iškelia reikalavimus kuovei- 

ikiau grųžinti šaliai konstitu

cinę valdžių.

GENEVA, bal. 7. — T. Sų

jungos sekretariatui įduotas 

skundas, kad andai mirusi A- 
bisinijios imperatorienė esanti 

riunuodinta. Karalius Ras Ta

ffari esu kelis kartus grasi

nęs jų “pašalinti.”

Skundų iškėlė Dr. A. Gara- 

bedian, buvusis Abisinijos rū

mų gydytojas.

PASISKELBĖ IMPERA
TORIUM

ADDIS ABEBA, bal. 8. — 

Abisinijos “negus” (karalius) 

Ras Taffari Makonnen pasiuke 

lbė imperatorium.

BOLŠEVIKAI PAGEDAU
JA LANKYTOJŲ

MASKVA, bal. 7. — Bol

ševiku valdžia labai pageidau 

ja ateinančių vasarų sulaukti 

daug lankytojų (turistų) iš 

Amerikos. Papigina net pa

sams vizas.

LIEJASI VERDĄS 
VANDUO

I’UERTO MONTE, Čili, ba- 

land. 8. — Iš Osorko ugnekal- 

nio pradėjo trikšti vendus va
nduo. Aplinkiniai gyventojai 

pasprūdo j atvangesnes vie

tas.

NISTES

z Šiandie balsuojant Chieagos 

piliečiams be kitko patiekamas 

dar mažasis “baliotas.” Tai 

kelios bonų laidos, kas reika-

Yra viso penkios bonų lai

dos sumoje 24,820,(KM) dolerių.

draudė keturiose apdraudimo

------------------------- i draugijose. Iš viso 275,000 li-

Chicago rinkimų komisija guma. Iš jų vienoj apdrau- 

šiuos tris teisotus nurodymus ,jė Klaipėdoj, o kitose — Ši- 

piliečiams paskelbė: i lutėj, Priekulėj ir Pagėgiuo-

L1ETUVOS ĮGALIOTAS 
MINISTERIS

Lietuvos įgaliotas ministe- 

ris ir nepaprastas pasiuntinys

“Balsavę 

vasario

p. Klimas įteikė savo kreden- 

1928 metais pa- 1 ten Matulaitis nuvažiavo .rialus portugalų respublikos 

ne su savo tikra žmona, bet prezidentui, . E.

u.isų kita. j draugijų agentų , —;-------------—'

...........SUs. ar kt-MIKŠYS JAU LAISVAS
1 tur apsidraudę,. atsakydavo,1 ■■■ - ■

Kaip tenka patirti* paleis-

‘ ‘ primary ’ rinkimuo

mos • partijos; raReiins

jų, ių balsai nueis niekais.

2. Būtinai reikia balsuoti

Nušautas- mėsininkas
Plėšikai užpuolė mėsos krau 

tuvę, 1259 Karlov avė., ir nu- 
ižudė mėsininkų A. Rokas.

Detektivai automobiliu va

žiuodami Į to įvykio vietų, su

sidaužė su kitu automobiliu.

CADIZ, O., bal. 7. — Dvi 

Kada miręs diktatorius Pri- .komunistes organizatores, B. 

mo de Rivera pakeistas nau-'Gannetti iš Clevelando ir Zo- 

ju diktatorium, gen. 'Beren-Jirki Yoki iš Yorksville, už dar- 

guer, šis pastarasis paskelbė, (bininkų kurstymų prieš vald- »Uavosužeista du asme

kad grųžinsiųs konstitucijų, -žiu teismas nubaudė: pirmųjų lllu- 

Žmonės pradėjo teirautis, nuo 5 ligi 10 metų kalėjime 

ar ta konstitucija bus nauja gi antrųjų nuo 1 ligi 5 metų. 

ar sena. Bet negrųžinama nei-----------------------------------------------

tokia, nei kitokia.

BRITANIJOJ DUONA 
BRANGESNE

tkad “ne.”

1 Ir kai tik vienai draugijai tas iš kalėjimo p. Mikšys, 

tik už tokį kandidatų i k ūčių, HllmrtVnfn pirmoji p^e 1 -............................ ---- ,

koks nurodyta “balit’t.ose
buvo sumokėta 
unija, staiga mirė Matulaičio

3. Už kandidatus bal savi-/žmona, būtent—vasario 28 d.
DARBAS PRIEŠINAS 
TEISĖJO SKYRIMUI

mai tęsis ligi 5.*00 vakare, gi Draugija būtų jam a pd raudi-j
“mažųjam baliotui” — ligi įmo sumų ir išmokėjusi, tik vi-'VVASHINGTON bal 7____-

L*00-. 'sų suktybę iškėlė viena, gali genat0 juridiniam, komitetui 1

,sakuti, visai pripuolama smul- ,protegtavo prieš teisėjo Par-
' ker skyrimų vyriausiajin tei-BALSAVIMAMS SARGYBA kmėna.

Bekalbėdamas su

BUS PAGERBTAS THO- 
MAS JEFFERSON

vienu gy- sman Amerikos Darbo Fede-’
---------------------------------------------- _ , šiandie Chieagoj piliečių ,dy toj u draugi jos agentas su- ' raci jos prezidentas Green. Jis

Miesto valymo savaitė balsavimus nuo suktybių sau- žinojo, kad Matulaitis buvo a-' pai-eiškė kad tam skyrimui

Chioago miesto valymui irĮ R°ja apie 25,(MM) savanorių pi- į psidraudęs ir kitur. Tada bu- priešingas visas organizuotas 

medelių sodinimui šįmet ski-.'vo sukelti ant kojų visi agen- darbas.

bal.narna porai savaičių - 
21 ligi gegužės 5 d. Visų mo
kyklų vaikai raginami tuo rei-VVASHINGTON, bal. 8. - 

'•Ateinančių savaitę visoj šaly kaiu pasidarbuoti.

LONDONAS, bal. 8. — Vie- bus pagerbta prezidento Tbo-; 

nu centu daugiau svarui pa-: mas Jefferson atmintis. Jis 

branginta duona ir tai tokiu yra demokratų partijos 

laiku, kada visam pasauly rėjas. Sueis 187 metai kaip 

kviečiai yra' pigūs. Žmonės jis bnvo gimęs

nepatenkinti.

TURKIJOJ SUIMTAS 
REDAKTORIUS

Nuskendo du vaikai

KINIEČIAI PRIEŠ BRI
TANIJĄ IR JAPONIJĄ

tai, ir visas biznis iškeltas į1 

'viršų. Išsyk buvo nustatyta, IŠPLUKDYTAS 
kad jis buvo apsidraudęs tri

jose draugijose už 225,(MM) li-

LAVONAS

Iš Micbigan ežero ties E,;
Į SHANGHAI, bal. 7. — Na-'^'b užvakar gauta žinia, Qhio gaf. išplukdytas nežiųo- 

nkinge kiniečiai studentai su-)^a<^ paliesta ir ketvirtoji už' mo vyro apie 50 m. amžiaus

įkū-1 . . . ‘kėlė demonstracijas prieš Bri-, ^’^1 Tuo būdu visa np- laVonas. Sakoma, vandeny la

taip j-\Įaywood nusken ' Manijų ir Japonijų. ^draudimo suma siekė 275,000 *,vonas išbuvęs apie 6 mene
f 2, °a ’ v!111 ' —... — ------ Jitų. įsius.
do du vaikai, gi trečias vos,

NELAIMĖS SU OR
LAIVIAIS

HAYS, Kas., bal. 8. — Už 

ISTANBDL, bal. 8. — A į tiri jų mailių į vakarus nuo čia 

reštuotas turkų laikraščio Ya-'nukrito orlaivis. Žuvo vairi 

irin redaktorius Ome Bey, Va- minkąs ir du jaunu keliaunin- 

ldžia jį kaltina už neteisingi]

žinių apie valdžių skelbimų.

išsigell)ėjo, apsivožus luote

liui.

‘ Nuskendo M. Olson 

, ir R. Ford, 12 m.

NUSAKO CIVILINI KARĄ

litų.

1 Paskiau paaiškėjo, kad ta 

>moteris, kurių Matulaitis va- Garadžiuj sprogimas, 
gaisras

Vakar anksti ryte Ever-

!, ALBANY, N. Y., bal. 8. — ;<,in? savo žmona’ n<“rn tik‘

’ į Buvusis Am. J. Valstybių se- ra žmona, bet siuvėja iš Kiai-j
• natorius J. W. Wadsworth čia pėdos, Meta Šloisneraitė. Tik-;grecn garadžiuj, 1947 Evejf*

Pravažiavo kardinolas
kalbėdamas pareiškė, kad jei žmona apie apdraudimų Į green avė., įvyko didelis spro-

ku.
Praeitų šeštadienį gryžda- 

mas iš kelionės aplink pašau-j karas, 
lį per Chicagų pravažiavo Jo

AUKŠTESNI MOKESČIAI 
ALKOHOLIUI

į GENEVA, bal. 8. — Visuo- 

jtinu gyventojų balsavimu 

Šveicarijoj įvesti aukštesni -a- 

lkoboliui mokesčiai.

VIENNA, Austrija, bal. 8. 
— Anądien Belgrade mirė se
rbų stačiatikių patriarkas Di- 
mitrii.

.................—

TILDEN, Neb., bal. 8. — Eminencija kardinolas Doug- 

Iš 500 pėdų aukštumos nukri- hertv, Pbiladelpbijos arkivys- 

to orlaivis. Žuvo du jaunu la- skupas.

kūnu. Trečias pavojingai su-i --------------------------------------------- s.

žeistas.

GALVAŽUDŽIŲ KOVA 
NEVV YORKE

NEVV YORK, bal. 
jTarpusavė galvažudžių

18-nsis priedas nebus atšauk-J n’eko nežinojusi. Be to, pre 

tas, šaly pramatonias civilinis (mijos, kurias Matulaitis turė-

jo sumokėti apdraudimo drau-j bai nukentėjo ir aplinkiniai 
gijoms, buvo didesnės, negu namaį.

TIKROJO ALAUS BUTELIS j° atea- j Sprogimo priežastis dar ne-
_________________ į Laikraštis rašo, kad Matu-! žinoma.

, MITAVAUKEE, Wis., bal.'laitis ir siuvėja, prisipažino

girnas. Garadžius sudegė kar
tu su 35-iais automobiliais. Ta-

1. Surengta vietos pranm- 'jog norėję draugijas apgauti j PLATINKITE “DRAUGĄ"
į Stevens viešbučio vienam (nės paroda. Tarp kitko išsta tačiau jis ginasi, kad žmonos 

kambary kažkokios dvi mote-'jytas vienas su tikruoju alum 1 nenunuodijęs. Šloisneraitė ka

irys jmliko II mėnesių kfidikj.(butelius iš pirmprohilnrinių lai, Įėjime laikoši kai tikra hiate 

Paimtas į prieglaudų.

8. — , Nušautas J. O’Connor, 21 

kova,m., kurs į dvi savaiti penktu

čia vedama. Šįmet jau 27 ga- (kartu mėgino apiplėšti viršu- 
1 Ivažudžiai nuvaryti j kapus. į tinio geležinkelio stotį.

...A—

kų. Alaus butelis apdraustas 1 rikė. Taip ji staiga pradėjo 

25,(MM) dolerių. ' rėkti, kad nusinuodijo. Bet iš-

——pumpavus tariamuosius nuo- 

CHICAGO IR APYLIN-,idus pasirodė, kad ji tik simu- 

KES. — Dailus oras; maža Jiavo, nes viduriuose jokių 

temperatūroje atmaina. ' nuodų nerasta.

t

PINIGŲ KURSAS 
Lietuvos 100 litų $XU.OQ 
Britanijos 1 sv. sterL 4.81 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 13.99
Italijos 100 lirų 5.23 
Šveicarijos 100 frantų 19.39 
Vokietijos 100 markių 239<
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gali, kad ir netiesiog, kilti dorovės klausimas., 
Todėl tokiais atvejais ekonomija ir politika' 
netiesiog priklauso Bažnyčios. Priklauso tuo-' 
se dalykuose, kur liečiama tikėjimas ir doro
vė. Nes Visi tikėjimo ir dorovės klausimai 
priklauso Bažnyčiai.

4. Yra ir tokių ekonomijos ir politikos 
dalykų, kurie, galima sakyti, beveik stačiai

Antradienis, Bal. Š d., 1030
«MB=K=TS»SB«Bg3»WW»«W>«=

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
UŽ MOTERŲ DARĘININ- į obalsis ‘Moterys, pažin-

KIŲ TEISES.

Už moterų darbininkių tei

ses Olandijoj kelinti metai 

liečia tikėjimų ar dorovę, arba jųdviejų dės- Į darbuojasi vienuolė Van der

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Published Daily, Except Sunday. 
SUBSCRIPTION^: One Tear — $6.00. Six Months

— $3.50, Three Months — $2.00. One Month — 75c. 
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Copy — .03c.

Advertising ln “DRAUGAS" brmgs best reaulta, 
Advertising rates on application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

nius. Tai tie dalykai, kurie yra neišskiriamai 

susieję su žmogaus prigimtimi ir tikslu. Iš 

tikrųjų ekonomija ir politika nėra vien to

kių normų sistema, kur teįeitų visai techni

kiniai veiksmai. Ne; ekonomija ir politika y- 

ra pagrįsta tam tikros visuomenės ir teisių 

filosofijos ar pasaulėžiūros. Be to, ekonomi

ja ir politika yra tam tikra žmogaus veiks

mų santvarka. Žmogaus veiksmai turi sutik

ti su jo tikslu ir yra tvarkomi tam tikrų nor

mų, arba dorovės dėsnių. Todėl ekonomijos ir

Kallen. Jinai visu uolumu pa- 

sišventus socialės tarnybos 

darbui. Per laikraščius ji daž

nai atsiliepia į tautos darbuo

tojus ir parlamento narius, 

kad moterų darbininkių ap

saugai butų išleisti atatin

kami įstatymai, kad moterų 

reikalus tvarkytų ne vyrai, 

bet pačios moterys. Štai Olan 

dijos darbo ministerijoje yra

kitę save”. Tas ir kitas obai- 

siai šiandie juu išnykę. Mote

rys darbininkės pasirenka 

naujų ir atitinkamesnį: “Mo

terys, tobulinkite savo pobū

dį ir tai perkelkite į. vyrus

Kas Dedasi Lietuvoje.
ŽIUPSNIS 'ĮSPŪDŽIŲ IS DARBO 

ATSTOVŲ SUVAŽIAVIMO

kiai įrengti klubai jiems toli-, 

mi. Bet užtat jie laimingesni 

tuo, kad jų gyslose teka tik- 

lietuviškas krikščioniška

Pranešimų nuotrupos
Kiekvieno valstybininko šia 

ndien vyriausias uždavinys

'' - .kad tie Medai, korie atv,,15 ral BrikUč-omSka
I Lietuvi, į laisve ir uepriklau- melle krauJas' K’s kitien,s 

Tuo oualsiu turi persiimti b# a Kiek.
visos moterys darbininkės. ',vieuas . jž,,idjlllas reik^

Visų moterų darbininkių |taj> kad ;,a,8ty|k.B reikalai 8t0. 

pureiga via susiorganizuoti ir(Vį pavojuje. Mažai to. Keikia 

paskui bendromis jėgomis ko- kad kiekvienas tautos

voti savo tarpe kjianeius ne- vaįka8 būtų padarytas tautos 

padorias kalbas, kas moteris!gyVy|H-.s veiksniu ir jos kūry- 

labiausia žemina ir stato že- ĮjOS (arnUt Deja, šiandien tie 

nuau vyrų darbininkų. į dalykai ar suprantami ar są

žmonijos gerovei
prieinama tik per ilgus tyri

nėjimus, tų jie nešioja savo 

krutinėję. Jie instinktyviškai 

visi kaip vienas paliks savo 

šeimas turtelius, jei tėvynė to 

iš jų reikalaus. Jie nesidairys 

nei į kairę, nei į dešinę, ne

bėgs tartis su prašmatniais 

Į politikais ir juristais apie tai,

politikos veiksmai negali nepaliesti dorovės moterų darbininkių reikalų į—•— ~ , i;u;mns inn„ ifllln„
dėsnių ir dvi to turi būti jų tvarkomi. Nes'departamentas. Tų departa- Vienuolė V«n der Kallen moningai mindžiojami. Ka, koka ‘lk‘^.u08 lauk,a> 

žmogus teturi vienų tikslą, ir vieno tėra do-'mentą, kaip paprastai, veda reikalauja, kad moterų dar-Į kultūringas pasaulis eina prie-
rovė. Paskutinioji saisto visų žmogaus veiki-‘vyrai. Sakoma vienuolė tau bininkių apsaugos patikrinto- į to, ka visi teebni miai ir ki

mų ar gyvenimų, būtent, taip privatinį, taip reikalauja, kad tame depar- dirbtuvėse atsižvelgtų ir j toki išradimai tarnautų pla- 

viešų ir socialinį. Kitaip sakant, kiekvienas tamente dirbtų ne vyrai, bet i dorovės ir dvasios sųlygas ciausiems s uo smailis, ie u

žmogus, net ekonomijos ir politikos klausi- moterys. (darbo laiku. Dėlto darbo de-.voJ tų» s įiiama i' lietuviškų kooperatyvą, He

muose, turi būti įsmeigęs akis į Dievą, ir am-j Vienuolė nurodo, kad to de- partamentui ir yra , būtinos, » ę . tuviškas organizacijas, lietuvi-

nereiškia to, kad jie turi būti visai išskirti, žiną gyvenimų, turi laikytis Dievo teisingu- partamento inspektoriai daž- moterys valdininkės, bet ne, aP* aih ai api ao augime mokyklas ir t.t., kiekvie- 

Pąv., žmogaus kūnas ir siela savo prigimti- į mo, teisybes, ištikimybes, artimo meiles įsa-Inai lanko dirtuves, kuriose j1 vauMnuuuu. neuuuiu nau<ioti8 įr ^/jpms dar valandą būdair.i pasipuošę 
mi yra du skirtingi dalykai — pirmasis me- ' kymų, neteisėtai netrokšti pasaulinių turtų ar Įdirba daug moterų. Tas ins- įSos inspektorės, bet ne *ns' e 1 bo vi •8uIaiikti žandarų, patekti į ka-

gėrybių, kariauti su šlykštumu ir gobšumu,: pektorių patikrinimas eina pektoriai, kuriems moterų^ inin anK’ u v «• . Įėjimų Marijampolės, Šiaulių,

nevartoti jokios neteisingos ir apgaulingos Į ta patia senovės vaga. Ins <lvasia 11 paueub #veuiw.j^^ būdu neprisišaukiu da- ^auno ir klKl tuo laiku len-
priemonės praturtėti, laikytis sutarčių, nes-i pektoriai nieko daugiau ne- Taip tai Olandijoje kovoja- i|rbo reika|n atstovybės,' kai vi- kišklb rusiškų ir žydiškų Lie- 

kriausti darbininkų, širdingai dirbti samdo-j žiuri ir nemato, kaip tik tai, nia už moterų darbininkių ge-|,sam pasauĮy bręsta ideališ- tuvos senesnieji gyve-

miiosius darbus ir t./t. Jei dar konkrečiau kad moterys butų apsaugotos Į rovę. Moterų reikalais kovoja liausiąs žinovą us ir piliečio Į Saii paliudyti. O

1. Ekonomija ir politika reališkai skiria

si nuo tikybos, nes yra kitos prigimties ir 

turi kitą tikslą. Bet dalyko skirtingumas dar

Darosi tad labai aišku, ko

dėl prieš 25—30 metų nevie
no šių "nonių vedami būriai 

mažai Patino lietuvišr.;v i:..; c* ?i-

džiaginis, o antrasis dvasinis. Bet išskirk 

juodu — mirtis. Bažnyčia ir valstybė taip 

pat du skirtingi dalykai. O Šv. Tėvas Leonas 

XIII vis dėlto galėjo pasakyti štai ką: “Taip, 

Bažnyčia ir valstybė yra suverenės. Todėl 

viena antros nepriklauso savo srity. Bet, be 

kitko, iš kalbamojo dalyko nieku būdu ne

išplaukia tai, kad jiedvi turinčios būti išskir

ti f dar labiau — priešai”. (Encycl. “Sapie 

u, 10 iari. 1890). Taigi, jei ekonomija ir 

politika norima visai išskirti įjuo tikybos, pir- 

miau reikia įrodyti, kad jos visai nieko ben- 

Mra tarp savęs neturi, niekur yisa i nesusitin- į&fc.-ir t t. T© daly^meCtsSiegali‘pasakyti. 
Tik šūkaujama. Šūkauti gali bet kas; prašo

me įrodyti dalyką.

2. Ekonomija ir politika tik tam tikrais 

atvejais ar retkarčiais tegali būti išskirtos 

PRO tikybos. Tai bus tada, kai sprendžiami vi- . 

sai tęclinikiniai dalykai. Paskutinieji siekia j 

visai pasaulinio tikslo ir savaime neliečia ti- j 
kėjimo ir dorovės. Ęav., statymas namų, me- Į 

lioracija laukų, elektrizavimas miesto, dviejų 

rūmų parlamento sistema — savaime neliečia 

jokio dorovės principo. Tai visai technikiniai 

dalykai.
3. Atsitiktinai kiekvienas dalykas gali 

paliesti dorovę. Tai atsitikti gali labiausiai 

veikėjo intencijos ir išorinio ir konkretaus 

tikslo atžvilgiu. Pav., statymas namų, kaip 

sakėme, yra visai technikinis dalykas. Bet jei 

statomasis namas būtų skiriamas neleidžia

miems dalykams, pav.: smuklei, azarto loši-

kalbėsime, tai reikia pasakyti stačiai, kad,! nuo kūno pažeidimo prie nau-; ne kas kitas, tik moteris ir Į teigiu supratimas ir nuoširdus bažnyčioje ir šiandien

r., parlamentas ar seimas sprendžia ne vien1 jovinių darbo mašinų, kad ne , tai dar vienuolė. trvveniman ivedipav

kelvbos ar muitų dalykus, bet taip pat mo-Į įvyktų nelaimingų atsitikimų '

kyklos, šeimos, Bažnyčios įr valstybės santy

kius ir t. t. Ar tikėjimui ir dorovei gali bū

ti abejingas dalykas įstatymas, kuris išmeta 

iš mokyklos tikybų ir tikybišką auklėjimų, 

išleidžia civilines jungtuves, suvaržo 'Bažny

čios laisvę ir Tai juk tikėjinio'Ir do'TovKs

Antai devynioliktam šijnt į 

mėty, rašo vienuolė, visuo Į 

met prasilenkta su pačia dai 

bininko ar darbininkės siela.

D. C.
• ’ • t;n i stovi dvi dideles vėliavos pajų gyveniman Įvedimas Lie- ............................ . *

“ . ,.. , . , , • minėjimui tuo laiku Įvyku--tuvoj didelei darbo visuome-1 ; J ? f

! . x • - įsiam odų fabrikų darbininkų/nes daliai atimama teises da-
susivienijimui.

Šių 'darbo atstovų šaukiami
Arkivyskupas Pascual Diaz Jyvaut savivaldybių rinkimuos, 

savo laiške pareiškė, kad. visi /Tarytum visai pamirštama,

, . . kunigai Meksikoj turi užaire- -tad tattta nekūrė valstybę ir krikščionys darbininkai ėjo sa
^Šiandie gi palengva jau ima ! . VvriansyBę prieš kad lik tautai ji turi tarnauti] vauoriais į kariuomenę, j,, drę,

kilti ėtišfii'ir religiniai kl““-\.L;Zi ^baįa7^į'reK»-į’”į.į;;lirefgamB'nereikalinga-valsty- sinanu mir® »š-'taotos ir 'sa- f 

ivo draugų laisvę, už Lietuvos
. . į , . er , T A m ;kovo pabaigą. Užsiregisklausimai. Taip pat zinomy nelaisvė tikrai(sunai darbinfokų tarjle. iu»«!n|as yra daromas su]ig į8tatv-ibė. •

Įžeidžia katalikiško broliškumo dėsnius. Tai klausimus ima spręst, net pa-'^ į BaJ.| vjg. . Jnepriklamiomybę. Kai dauge-
neteisingumas. Neteisingas užmokestis darbi- lys socialistai. v.o _ i„A„ ihs šiandieninių patriotų
ninku — neteisingumas ir t. t. ir t. t. Ival- 

bamamieji dalykai juo labiau nestačiai pri-

Seniau pasitenkinta vien 

medžiaginiais darbininkų rei-

1 pyčia su valstybė padarė. j-vės kovas su bolševikais, len-( 

-------------------------— 'įkais, ir k. Dvarininkai, su la- i
dar lenkiškai čiauškėdami ka-

,, . . ur> i , • -v- x- • i j zin kuriais šunkeliais vųiksti-
]-rancijos laivas Kocliam -bai retom išimtim, niekad ne- .. ......

L _. .. . _. nėjo, knkscionys darbininkai
tautos, dirvonus arė. Kai ne

vienas šiandieninių “valstybi

škųjų” revkomuose tarnavo, 

šie žmonės ant tėvynės auku

ro viskų, kų turėjo, ir gyvybę

w |. X □ v X. , - -X • X • • litnnnn v nešė. Taigi jie šiandien turi
Pagaliau moterys darbiniu- kiai, keliaujantieji kongresan, reitais metais apie lp0,000 ha . . . .

i \ ■> v i • • • v* • • v • v* i i • • i jdiEiLifiriau icivTis l<ii lį
b) Ekonominė ir socialine santvarka kės mažiau rūpinasi duona ir kurių skaičius numatomas sep žemes grąžinta dvarininkams.’^^ ir didžiausiuose vai

tegalima pataisyti katalikų mokslo dėsniais. Į aukštesniais uždarbiais, negu tyniasdešimt penki, galės ka«-,Tuo tarpu apie 150,009 liel.u- reikaluose
c) Ekonominė ir socialinė santvarka, rū-Į vyrai. Moterys toli rečiau pla- dien laikyti šv. Mišias. Lai vu vių, jų tarpe ir nevienas ko i

pindamasi pasauline gerove, tuo patim eina kasi prie materializmo. Jos plauks didelis skaičius dele- vojusių už Lietuvos laisvę, iš-, Beidausydamas atstovų kal-

sekminga priemone dvasinei gerovei, arba yra toli skirtingos nuo vyrų. jgatų: dvasiškių ir pasauliečių keliavo į Braziliją ir kitus bų, kuriose jie iš visos šir-

dorovei ppkelti. j Išpradžių moterims darbi- į§ septynių Amerikos ir Kana-, tolimus kraštus. • dies aimanuoja dėl žaidimo su

d) Ekonominė ir socialinė katalikų ak- ninkėir.s- nekviesti jų vadai dos diocęzijų, įnimant Balti-

klauso Bažnyčios. Priklauso tuose dalykuose,;kulnis. Šiandie gi visur ten- .. Bos.'buvo Lietuvos prUtcliais. Jie

kur paliečiama tikyba ir dorovė. jka mg.rsfi sakant, kad i?alandžio 23 d., buvo praradę Lietuvę ir tik
Tų dalykų, kad ekonomija ir politika nes-,Mu« negali gyventi viena uo- . KuelmriHti.uį Kongresų, Kar Į darbo Lietuva, šiaudinės pa-

tačiai priklauso Bažnyčios, įrodo štai kas:,na’ vieųu kūno maitini
mu. Ir žmogaus dvasiai maiš

ai Ekonomija ir politika, kaip kų tik

.......... . . -iii n tafi Y1'8 reikalingas.mateme, liečia tikėjimo ir doroves dalykus. O , J 

šie pridera Bažnyčiai.

tegenijoj, bus nepaprastai į- stogės Lietuva gyvybę ir lais- 

rengtas su aštuoniais alto- vę sau krauju atsipirko. Bet 

riais. Tokiu būdu visi dvasiš- tas tarytum pamirštama. Pe-

. , - . , ......... ..........- , Kas tie 43 kalbėtojai ir ŽT'" rcf,'rma; P™tacna
mams, prostitucijai ir t. t., tai dorovės atsto- ei ja turi net negatyvų tikslų, būtent, žmo- patarė laikytis obalsio: “Mo- niore, Boston, Chicago, Mil- faą jje farė mūsų emigracijų kai nedvejo-

vai turės klausti, ar, kaip ir kame leistina ir nes sulaikyti ar apsaugoti nuo ųekatarikiškų terys, bukite lygios vyrųms”. Į waukęe, Newark, Trenton ir, Suvažiavime kalba paprasti ,daiui kelia balsę reikalauja

t. t. Taigi net visai technikiniuose dalykuose ekonominių sistemų ir partijų. (Bus daugiau). Apie 1900 metus iškilo kitas Toronto. .žmones. Miestų salonai, pui- (Tųsa ant 3 pusi.)

Georg von Gebelenz. ūkanoje ir miško vienatvėj, kai kaukia , didelį Guastalo dvarą ir jį užimti. Ten jorų namas, kurių daug visuose Italijos kambarį ir užsiėmtm

ŽIEDAS.
(Tųsa). x

lr iki šiam laikui, jei man pri

sieina susidurti ūkanoje arba tamsioj miš

ko tankmėj su figūra, kurių aš ne iš kar

ių'galiu pažinti arba pastebėti, — aš 

sudrebu manydamas, kad tai ji... ta, ku

rios žiedas pas mane.

Juokitės į sveikatą, ponai! Tame 
laimingam amžiuj, kurį dabar jūsų dau
gumas gyveno, aš taip pat pasijuok
čiau, girdėdamas ką nors panašaus iš 
seno kareivio. Bet ilgainiui ir jūs su
prasite, kad, pasirodžius žiliems plau

kams, nustoji vaidinęs herojų prieš gra
žias moteris.

Bendrai drąsa, jei sakyti tiesą, su
tvarkymo ir kitų sielos nuolaikų klau
si’- .s kiekvieną minutę. Yra dalykų, iš 
i t.: i lengva juoktis prie stiklo šampa
no, linksmoj kompanijoj, saulės švieso
je arba šviesiai apšviestoje salėje; liet

audra ir laužo medžių viršūnes, — ar

ba seno namo tyloje, kur sienos aiškiai 

atsiliepia į kiekvienų garsą ir iš visų 

kampų dvelkia pelėsiai — juokas tru

putį susilaiko gerklėj.

Buvo *1856 metui. Aš jau buvau bū

rio vadas; keletą dienų prieš tai mes 

prie Kustoccos šukutėm italus. Visi iki 

paskutinio kareivio, kvėpavome iškil

mingu džiaugsmu, kaip galima džiaugtis 

po nugalėjimo dukart stipresnės kariuo

menės.

Mes jautėmės valdovais ir norėjo 

me, kad visų būtų tui pripažinta. Ta

čiau iš apylinkės gyventojų mes sulau

kėme rimtų pasipriešinimų. Kai buvo 

sumušta Viktoro Emanuelio kariuomenė, 

ūkininkai visai sužvėrėjo; jų netikėti už

puolimui tiek įpykino mūsų vyrus, kad 

jie pradėjo jiems atsimokėti visai nesi

gailėdami, net nežiūrėdami, kas kaltas

vyrai ai moterys.

Tokie dėjosi dalykai, kai aš gavau

gyventojai užpuldinėjo mūsų maisto da

lį ir, matyti, Guastalo mųrkizas tame 

užpuldinėjime vaidino vado rolę. Dra

gūnų pranešimu iš jo rūmų langų buvo 

pradėtas pirmas ir pats smarkiausias 

mūšis.

Su viltimi nugalėti išsirengėm ke

lionėn. Diena buvo varginanti, karšta, 

karšta, — nei debesėlio, nei vėjelio ir, 

jei mes nebūtume pasistiprinę šiltu 

prie kelio tekančio upelio vandeniu, mes 

savo kelionės nebūtame atlikę. Nuo vie

tos gyventojų mes neėinėin nė lašelio vy

no dėl atsargumo, nes mums galėjo pri

pilti nuodų.

Galimas daiktas, kad tai buvo geras 

atsargumas; bet karas stipriai pakeičia 

psichiką, ir lengvamaniui būriui, beveik 

visuomet manančiam apie mirtį, jis gim

do įtarimą. g

Saulė' jau leidosi, kai mes ftalų gnte 

pasiekėm Guaradą. Tarp uk.injnkų name

lių ir sodų buvo i

įsakymų eiti su kariuomenės buiiu į ne- ' lo murkizo rūmai,

intyti išsikišę Guasta- 

nedideli sir senas ba-

jų žaizdų tvar-

• stymu.

t Išstatęs sargybas ir žvalgus, aš

kampuose. Langinės užkaltos,

rūmuose nieko neliko. i issiuięs sargyoas ir žvalgus, as lei-

Dvaras buvo beveik išmiręs; niekur . dau draugui leitenantui su keliais sava

niatvt.

noriais vytis bėgančius, o pats šiaip taip

apsigyvenau antram rūmų aukšte.

Visuose kambariuose buvo didžiausia

netvarka; baldai, veidrodžiai, paveikslai

buvo suversti kaip pakliuvo, — atrodo,

.. ... . a ; lyg rūmai pradėta puošti, bet nesuspė-
pasirode per šūvio atstumą, — pasigir- ' m a . .
... ' ta baigti. Tarnų taip pat nebuvo riunuo-

do trenksmas is uz dešimties tvorų ir ’ , , ..

, .. _ , , . , , . , . į 8e. Dvare as nieko is savo žmonių nepali-
kampų. Mes maneme, kad niekšai kaip , .... ...

kau ir dcl atsargumo sutalpinau ..................

nebuvo girdėti net gaidžio giedojimo ar 

šunies lojimo. Bet mums nepatiko tu 

tyla; karo metu toki dalykai visuomet 

įtartini.

Ir mes neapsirikom. Vos mano vyrai

paprastai patriukšmaus ir pasislėps. Bet 

čia radome' tokį užsispyrusį pasiprieši

nimą, kad neabejotinai už tų sienų turėjo 

slėptis kažkieno labai kieta, drąsi ir įgu- t 

dusi ranka.

Žinoma, visas jų drąsumas ir pasto

vumas prie nieko neprivedė; vos tik pra

dėjo temti, dvaras buvo mūsų rankose. 

Gynėjui buvo sumušti; du.ug krito su

žeistų ir užmuštų, likusieji išbėgiojo. Bet

T
ir mano vyrų tarpe buvo užmuštų ir su

žeistų; sužeistus sunešėm į vienų rūmų

visus

pirmam aukšte. Vėliau atėjo mano drau

gas. Pasirodė, kad po tantsos priedanga 

j" daugeliui pavyko pabėgai, bet du jų vis 

dėlto atvedė ir prašė mane ką nors įspėti.

— Nejau patį markizų? — paklausiau 

aš.

— Jį patį, sukilimo vadą!

Goldbergus nusikosėjo ir kalbėjo to

liau:

(Daugiau bus)



Antradienis, Bai. 8 d., 1930

Prašau Į Mano Kampelį j
Prof. Kampininkas

PROF. KAMPININKO 
RADIO.

&

nelankęs, Pasaulio Vergas nie

kaip negalėjo suprasti apie ką 

jie kalbėjo ir kokius reikalus 

svarstė. (Jai apie socializmą, 

apie visų paukščių lygybę, 

brolybę, kokių įneš, socialis

tai, turini įvedę? — manė jis. 

(lai apie laisvųjų meilę, kokių 

mes, socialistai, ir visi musų 

draugai bedieviai praktikuo-

(Tąsa nuo 2 pusi.)
i z

laisvės, šviesos ir žmogaus 

teisių, (gauni neišdildomų js- 

piidį, kad šie žmonės tikrai 

jaučia ir pergyvena tų tiesų, 

kurių. didysis vokiečių poetas 

ir? laisvės kovotojas Fr. Šille- 

ris išreiškė žodžiais “Die We- 

ltgeschichte ist das AVeltge- 

richt” (Žmonijos istorija yra 

jos teismas).

j“ •' I Išvados
Bežiūrėdamas aukštyn, taip Gal Lietūvos dabartis būtų 

bedūmodamas, betrokšdamas daug gražesnė, jeigu joje fi- 

ir norėdamas nors kų iš žvir- guruotų. vien frakuoti ir eilin- 

blių kalbos suprasti, Pasaulio druoti ponai ir grakščios da- 

Vergas net plačiai išsižiojo. mos> jei nesįmaišytų suvargęs 

O tie šelmiai žvirbliai (kad! jr nuskurdęs darbo žmogus, 

juos šimts cibukų!) visai a-^et darbo visuomenė yra ne- 

pie kų kitų kalbėjo. Jie tarėsi atskiriama gyvosios tautos da- 

Pasaulio Vergui padaryti tik- .us. Galima atimti jai tų ar 

rų “snprais parę” ir “apdo- įjtą teisę, galima blaškyti jos 

vanoti”. Pas žvirblius yra organizuotas eiles, bet jos pa-

Kaip bloga yra žmogui ne
mokėti svetimos kalbos paliu
dys jums Chicagos lietuviš
ko socializmo minkytojų (men 
ševikų) gazietos raporteris —
Pasaulio Vergas, kuriam nese
nai dėlto atsitiko nemalonus 
“pripotkas”.

Kaip jis pats pasakoja, pe

reitų nedėldienį jis nuėjęs prie 

ftv. Jurgio bažnyčios padū

moti apie tai, kiek čia “kru Pasaulio Vergas staiga atsi-(mas pripažinimas tik skaud-

vienybė. Kaip tarė, taip ir pa

darė.

cios ir jos vargų ir rūpuscių 

tuo iš gyvenimo neišbrauksi.

Pajutęs burnoj “supraizų”, jįe bus ir pasiliks. To neigi-

v i nos procės” padėta tokiai 

bažnyčiai pastatyti.

godėjo ir, supratęs žvirblių žįas nelaimes kraštui lemia.Ti- 

kalbų, šovė nuo bažnyčios lin- Į krieji tautos vadai turi nepa-

Jain taip bedūmojant, štai, kui 18 St., žadėdamas, kol 

girdi aukštai nesuprantamų! gyvas bus, ištolo lenktis tos

kalbų. Pakelia aukštyn galvų 

ir žiuri: ant stogo krašto, a- 

not jo, “dievo sutverti gyvū

nai — žvirbliai — poromis 

meiluojasi ir savo kalba kal-

vietos; da ir kitiems drau-

ba”. Žvirblių kalbos kursų)dėta”.

miršti, kad vienybėje—galybė. 

Kiekvienas krašto pajėgų ska

ldymas yra lygus tėvynės rei-

gams papasakoti, kad, nemokė kalų pakergimui. Krikščioniš- 

dami žvirblių kalbos, neitų koji darbo visuomenė šiam tu- 

dumoti ten, kur tiek daug ri pirmoji prieštarauti. Ir šia- 

“ kruvinos žmonių procės pa- me reikale tenepamiršta ji sa-

(Musų korespondento).

Audiencija pas Popežių.
Kovo 8 d., 1 vai. po pibtų, 

Angelicum Univėrsitėto vy

riausybė, profesoriai ir moks

leiviai turėjo audiencijų pas; 

popežių Pijų XI. Be Angeli- 

cuin Universiteto moksleivių, 

buvo prisidėjusių ir iš kitų 

universitetų moksleivių, nes 

prie įėjimo niekas neklausė 

iš kur katras yra.

Buvo pranešta, kad audien

cija bus 12:30 po pietų ir dėl

to laiku visi buvo susirinkę 

Į Clemenco salę, kurioje yra 

priimama didesnės žmonių gru 

pės. Bet Jo ftventenvbė j salę 

įėjo G min. po pirmos, nes pir

ma mūsų kitas didelis būrys 

vyrų, moterų ir vaikų turėjo 

audiencijų. Jiems išėjus, iš 

kitos gretimos salės tuojau 

lydimas vieno Vatikano pralo

to, Domininkonų generolo ir 

- Angelicum Universiteto prezi

dento Jo Šventenybė įėjo į 

Clemenco salę, kurioje visi su

sirinkusieji nekantriai laukė.

Pijui XI pasirodžius tarp

duryje, kįlo didžiausias entu

ziazmas ir griausmingi aplodis 

mentai. Aplodismentams nu

aidėjus, visi iš eilės pradėjo 

klaupti, o Jo Šventenybė ei

damas kiekvienų sveikino, da

vė žiedų bučiuoti ir laimino, 

rodydamas linksmų šypsenų. Į 

kaikurios net prakalbėjo po 

keletu žodžių.

Kada priėjo prie ameriko

nų būrelio, šalę manęs sykiu 

klupojusio paklausė, ar jus e- 
sate amerikonai? Jis atsakė! 

taip. Tada Jo Šventenybė klau 

sė, iš kokio miesto? Jis atsa

kė — iš Bostono.

— Iš Bostono, iš Bostono, 

tai jūs pažįstate Kardinolų 

O’Connel.
Kiek nuo mūsų paėjęs, ka

da prisiartino prie vieno juo

duko, Sustojo ir, uždėjęs ant 

jo paties rankų, ilgiau kalbi

no ir klausinėjo. Apie ką jį 

klausinėjo, nebuvo galima 

girdėti, nes palengva kalbėjo.

Kurie jau buvo pabučiavę 

jo peties rankų, ilgiau kalbi

no tvarkdarių tvarkomi iš ei

lės ėjo į kitų greitimai dide- 

) lę salę, kur yra popiežiaus 

katedra iš kurios Šv. Tėvas 

kalba į susirinkusius. Baigęs 

visus sveikinti Jo Šventinybė 

atsisėdo katedroj ir pradėjo 

kalbėti labai palėiigvą, nes 
atrodė pavargęs, kadangi.btt- 

vo su virš 800 žmonių, o kiek
vienam reikėjo ranka 

ti ir da į kaikurinos j 

lieti.

Šv. Tėvas kalbėjo 17 miliu

tų. bet kadangi sale didelė ir 

žmonių buvo daug, lengvos 

kalbos visko nebuvo galima 

iš toliau užgirsti. Jo Šventeny

bė aukštino Domininkonų at

liktus didelius darbus Bažny

čiai, džiaugėsi jų narių augi

mu ir sakė, kad Bažnyčia iš 

jus ateity laukia dar dides

nių darbų. Ant galo linkėjo 

geriausių sėkmių darbuotis 

Kristaus Bažnyčiai.

vo kelio; kovote teiškovosi tu

savųjų teisę! V. S.
“Darbininkas.”

Baigęs kalbėti Šv. Tėvas j 

teikė medalius Angelicum U- 

niversiteto perdetiniams ir 

profesoriams. Medalius įtei

kęs suteikė visiems Apaštališ

kų palaiminimų ir apleido ka- 

, tedrų. Iš salės palydėtas grauš 

mingais aplodismentais.

Į Visi apleido Vatikanu dide

liu pasitenkinimu, nes daugu

ma, gal, pirmų ir paskutinį 

'sykį turėjo progos Jo ftvente- 

; nybę pamatyti ir gauti Jo pa

laiminimų.

Ex-Amerikietis.

Ponia Cairine Mackey Wil- 

son, yra pirma Kanados mo

teris paskirta i senatorius. Ji 

yra astuonių vaikų motina.

1 Cecil Dormer naujasis Ang

lijos ministeris Sianiui, yra 

katalikas. Ponas Dormer 

’ prieš tai buvo Anglijos pa

siuntinys Japonijoj.

Al irtis sumažino kardinolų 

skaičių iki šešiasdešimt, o tu

rėtų būti apie septyniasdešimt. 

Šv. Tėvas Pijns naujus kar

dinolus gal paskelbs pavasario 

pabaigoj, arba net ir gegužės 

mėnesv.

iBbilM ii ii. ....... „

TUBBY
< <AV. IFTOOVOAMTA

P L AI OM OOA TEAM, 
TMt$ TEAR-, TOlZVE 
GoTTAtUCK AfcOOMD 
AO‘ IRAim, TOO’RE 
never. weae vjhem

U)MJTA PttAtlItE

l CA16TITAYA
AKY LOMGEB. 
IGOITA 60 

HOME AM 0OMV
MOSlt LESIOMS

Apverskit šitą 

pakelį kitu šonu

perskaitykit kas parašyta

ANTROJ šio pakelio pusėj žodžiai vis tų 
reiškia, kų sako. Jokių “extrų,” kurie ne
prisideda pagerinti rūkymų, prie Camels 
kainos nedadėta. Tik kuodaugiausiai rū
kymo — pasitenkinimo, kų moderniškas 
mokslas gali į cigaretų įdėti.

, . I

Tas pasakymas buvo pirmutiniam 
Camel padarytam pakely ir kiekvienam 
iš milijonų Camel parduotų nuo tos die
nos pakelių iki šiai dienai. Kuomet tai 
buvo pirmiausiai parašyta, kiti cigaretų 
išdirbėjai duodavo vėliavukes, aktorių 
paveikslus, bolės lošėjų paveikslus veik 
bet kų, kas galėtų rūkytojų įtikinti, kad 
jis už savo pinigus gauna kų nors “extra.” 
Camels išdirbėjai tikėjo, kad rūkytojas 
nori cigareto parduodamo griežtai pagal 
jo nuopelnų, visų kainų įdedant į jo geru
mų — cigaretų, padarytų iš tokių tabakų 
— ir taip tobulai maišytų — tokių nuno
kusių —- taip kvepiančių — kad jis lai
mėtų sau vietų.

Nepaprastas Camel cigaretų populiariš- 
kumas yra tai to sveiko nusistatymo pa
žymėjimas.

QAMELS
malonumui

H’O JOSI BE MY LUOK To 
tose. OOT Oki THE te A M 
OW ACtOOMT OF KY

OLE MUSit j

•-

4R4

,, ..... .. ........................................... -h-*—

Neieškokit dovanų ar kuponų, dėl 
to, kad tabako kuris randasi 
CAMEL Cigaretuose kaina nelei

džia jų naudot.

manutactureo 
R.J. REYNOLDS TO B A

WINSTON-SAl.6M.Hc3

tfiiiiifivi

Don t look forpremiumsor 
coupons, as the cost of 
the tobaccos blended in 
CAMEL Cigarettes pro- 
hibits the

O 19JO, R. J. RaynoMa Tobacco 
Company, Win.ton-Saletn, N. C.

Killing Two Birds With One Stone.
Toeeopracti

IF l 
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I MEED PRACTISE TO > 
MAKE THE BALI TEAM MS' 

t F l PI AT HOOHEV FROM IAV 
MOSlO LEDOMS TO SEI IT, 
MOM’LL FlMO II OOT AM* l*LL 
GEI A SPA.MKIM* - V\JE GOTTA 
THIIOK UP $OME KO AT IO DO 
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COME OM. 
Kia LETS 
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LIETUVIAI AMERIKOJE KAVALJUltfOg VADAS 1,600 asmenų. GraJbj, ir bėga-.per jį netenka viso savo tūr

CHESTER, PA.
Prakalbos.

Kovo 30 d. čia buvo svar

bios prakalbos, kurias suren

gė vietos L. D. S .19 kuopa. 

Kalbėtojai buvo vos trys mė

nesiai atvykę iš Lietuvos — 

broliai Stadalninkai, vienas 

jų Aukštesniųjų mokyklų mo

kytojas.

rų Sąjungos — p. Rimkienė,: 

Labdarybės kuopos — p. Sri u 

bienė, pirm., Choro — p. AĮon- į 

deika.

Kalbėtojais buvo: gerb. kle

bonas, draugijų atstovai, p. 

Nausėda, iš North Side', Labd. 

Centro pirmininkas ir gerb. 

misijonorius kun. Mačiulionis.

Kitų programo dalį išpildė 

p. Bernotas su savo artistais. 

Viskas gražiai pasisekė. Dau-

Prakalbos buvo rengtos gjau tokių ir tvarkių labdary 

spaudos, reikalais ir sustiprini (jarbų.

mui L. D. S. 19 kp.

Mokytojas savo kalboj ne-

io malonų, įspūdį dąrė&v. An

tano bažnyčioje inpterų ir 

merginų pavyzdingumas ir 

tvarkus Dievui meilės pareiš

kimas.

VAUKEGAUIL.
‘•Valkata’’ scenoje.

Kovo 30 d. Sv. Baltramie

jaus bažnytinis clpras suren

gė vakarą. Lošė iš anglų kal

bos verstų dramos 

“Valkata”.

ti, buvo stoka artistiškos d ru

sus, pasitikėjimo savimi ir 

kiek silpniau žinojo savo roles. 

Bendrai, reikia pasakyti, kad 

visi savo roles atliko gerai ir 

lošimui užsibaigus visi, “Val

katą” regėję, skirstėsi pilnai 

patenkinti.

Žmonių buvo beveik pilna

vaizdeli.
* I

X Programų vedė p. Janu- 

' šauskas, kuris su p. Misium ir

pamiršo ir Lietuvos, palietė vakarų surengė. Abu yra Col. Guy Henry prezidento 

jos dabartinę padėtį ir jų gia uoiqs labdarybės veikėjai. ^Hooverio paskirtas vyriausiu 

žiai nušvietė. Publika buto pa j y p Koncevičių šeimynų vadu J. A. V alstybių Kavale- 
tenkinta. Iš kalbėtojo kalbos ištiko skaudi nelaimė. J. Kon- rijos (raitarijos). Pirmiau toj 

aiškiai matėsi kad jis yra di- j cevičius praeitame pirmadie- vietoj buvo Maj. gen. H. B. 

delis patriotas lietuvis ir nyje išėjo dirbti. Pradėjus Grosby.

karštas katalikas. lat nes- <larb;i griuvo ant jo sukrauti ___________ - ..... . ______

tebėtina, kad Lietuvoj jis da-1 daiktai įr sulaužė, penkis šon -i

Veikalo turinys toksai: Tur 

tingas bankininkas Matas Li

nevičius su žmona ir augin

tine Liudmila laimingai gy

venu. Liudmila, turėdama 28 

metų, įsimyli į karininkų Zig-

to. Tuo-gi laiku atvyksta pa

liuosuotas iš kalėjimo tas pats 

buvęs “Valkata”, nes teis

mas suradot tikrąjį kaltininkų 

— žmogžudį — jo tikrąjį bro

lį, kuris prieš mirsiant prisi- 

1 pažino žmogžudystėje; jis-gi 

pąsisako esųs dabar tikrasai

,idabro kasyklų savininkas, lsal“'įį’ parod kad 

kurias, mirus broliui, paveldė

jo. Čiapat esančiam Koelovui 

grųsina kalėjimu, bet Liud

milai prašant, kaltę dovanoja, 

ir Įsako prasišalinti iš Linevi- 

čiaus namų; Liudmilą ir Zig

mantų laimina busimam abie

jų bendram gyvenimui.

Toksai tai yra “Valkatos” 

turinys.

Lošimas buvo atliktas visų 

j lošėjų gerai, Ypač gerai šulo-

Aulratlienis, Bal. Ž <1, 1930

pavėlavęs nors 5 minulėj norą, 

tikietus ir turėtų, lošimui 

prasidėjus, į salę nebeįleidžia- 

ma, iki pasibaigs pirmas veik

smas. Todėl ten jau retai kas 

pasivėluoja, nes žino, kad pa

vėlavęs pirmo veiksnio jau ne 

bematys. Pas mus todėl jis 

užsilikęs jau “amerikoniškas 

lietuviškumas”, o nebe “lietu

viškas”, nes Lietuvoje visi 

jau pripratę pradėti vakarus 

ar susirinkimus lygiai tų va

landų, kurių skelbiama, gi pa

sivėlavusių nebelaukiama. Rei

bartinei valdžiai nepatiko ir 

buvo prašalintas, kaipo

kaulius ir patį šonų sunkiai

ne

Kovo 31) d., 4 vai. po pietų 

misijų užbaigon moterų ir mer

sužeidė- Dirbtuvė nuvežė i A- • • • i •, z, *
T. , ... f ginų prisirinko pilna Sv. An-
Lietuvos pilietis, o Amerikoj jeXenian Brothers ligoninę ir

gimęs lietuvis. Jo (mokytojo) 

brolis, kartu atvykęs iš Lie

tuvos, skaitė paskaitų. Pradė

jo nuo prieškarinių laikų ir 

daėjo iki šių dienų.

tano bažnyčia.

tenai apsirūpintas Dievo Malo' Uerl) A Petl.au3kas

i pasakė įspūdingų, gražų, 

misijų užbaigai, pamokslų. 

Aiškiai pabriežė motinos svar

bų tikėjime, šeimynoje, tauto

je ir bendrai gyvenime. Nevie

nomis trečiadienio ryte 5:30' 

vai. mirė.

Juozapas Koncevičius buvo 

labai pavyzdingas žmogus. Mi-

Tos prakalbos trockinin-, j^j0 Dįęyą, dažnai ėjo prie Sa

kams labai nepatiko. Jie norėjo , . įr mirties valando- - ... . ..

sukelti revoliucijų , bet n jąnr Dievas davė progos b , . nanelėms nuriedėio 

tas nepavyko. Tada po vienų atHkti igpažintį> ir priimti bet 11 Pandelus ^nedėjo.

išbėgiojo iš salės.

Prakalbose buvęs.

CICERO, HL.
X Praeitame penktadienyje 

padėti išpažinčių klausyti bu

vo atvykęs gerb. kunigai. Dr. 

Navickas ir kun. J. J. Jakai

tis, Marijonai iš Marian Hills.

X Kovo 30 d. vietinė Lab

darių kuopa surengė gražų 

programų ir prakalbas. Žmo

nių atsilankė nemažai. Prisira

šė prie kuopos keliolikų nau

jų narių, ir sudėjo keliolikų 

dolerių aukų.

X Labdarybės programa bu 

vo pavyzdingai sutvarkyta. 

Dalyvavo visų draugijų atsto

vai. Šv. Antano — p. J. Gry

bauskas, Visų Šventųjų — p. 

J. Šileikis, L. Vyčių — p. J. 

Valiulis, Dievo Motinos Sopu

lingos — p. Makarienė, Mote-

,. Po pamokslo buvo Šv. Krik-

i paskutinius Sakramentus. Juo A, • v, , ... ,, ,

X sto įžadų atnaujinimas. Gerb.
Ižas buvo geras lietuvis, mylė- ' u-v •

° J levas Mačiuliams suteikė sv.
Ijo mielaširdingus darbus da- 'rp- , • • • ,, • ,
I . ° levo palaiminimų, atlaidus ir

. Švenčiausio Sakramento pa- 

Mūsų radio stotis reiškia iaįniįnimą 

gilios užuojautos senutei p. i . .

Koncevičienei. . Po buV"

X Mus., radio stotis viešai Kl?laUs adoraclJa-

. , , , , ... , z. zių pašventino mision. Pet-
pareiskia, kad balandžio 16

d. vakare, Šv. Antano bažny-j

čioje bus Šventas Koncertas:

“Septyni žodžiai Išganytojo, .. .... ,

XT v ,, t v • a- i sijų užbaigoje, sekančios dr-Nuo Kryžiaus . Labai tinka-:. ...
. v • jos in corpore ėjo prie Die

nias veikalas vpac Didžioje " , A. . .
\vo stalo: Visų Šventųjų, Nc-

rauskas. Visos moterys ir mer

ginos adoravo misijų kryžių. 

Kovo 30 d. ryte, moterų mi-

šė “Valkatos” roję Tarnas 

Karašauskas ir Liudmiįos ro

lę Pranciška Kantančiutė. Juo 

du savo roles vietomis sulošė 

net puikiausiai. Taip pat ge-

mantų ir su juomi susižiedo 

ja. Jų myli taip pat ir Line 

vičiaus dvaro prižiūrėtojas 

Fadėjas Kozlovas. Jisai, norė

damas sutrukdyti, jos vestuves . , . T. ... ,
rai lose ir radejaus Kozlovo 

su Zigmantu, slaptai sužinojęs, Jonas y

kad Liudmila yra ne Lmevi- , , . , _.
v. v 7, , nuduodamas ir sugebėdamas
cių, o vieno zmiogaudzio dūk- , ,. ., . . . ,T

ą . parodyti veidmainio rolę. Ne- 
tė, sugalvoja tam tikslui pa- ,, . .... , T.

’ . . . blogai atliko savo roles Lme-
naudoti toje apylinkėje gyve- v. .,

, , viciaus žmona — Veronika
na-nti pabėgusi iš kalėjimo ka-,, .... ...

.y . Gustiene, karininko Zigmanto 
l«ų, kurj, grųsuįdųpias įsduo-1^

ti policijai, priverčia pasiva-' 

dinti save Liudmiįos tėvu.

se yra susidomėjimas tokiais 

vakarais ir noriai juos lanko.

Vakarui užsibaigus kaikurie 

patiems artistams dėkojo už 

to veikalo pastatymą ir pa-

reiškė noro tankiau tokių lo- ,1“'* ir mums’ amerikiečiams. 

Šimų statyti, net kad ir kas,‘° Panktualuu,o lmkytis, nes 

sekmadieny. nepunktualumas yra

tai tik tinginių įprotys ir be- 

Viena tik, kas pas mus yra reikalingas gaišinimas laiko, 

bloga, tai kad nesilaikoma ipįe įpro£įaį niusų pačių laiko- 

,punktualumo. Visur ir visiems lld blogaig jpročiaLs> jeigu taip, 

buvo skelbta, kad lošimas pra

sidės 7 vai. vak. Tačiau vos 

keletas asmenų ant 7 tesus- 

kubo ateiti, dauguma — gi 

pradėjo rinktis vos apie 8 vai. 

ir artistai, nors buvo pasiren-

tai jų vieton reiktų įvesti ge

rus.

Todėl ateityje visuomet, ar 

tai į susirinkimus, ar į vaka

rus rinkimės visi punktualiai, 

skelbtą valandą ir pamatysi-

gę, tui ėjo laukti. Mat, pasįine> kaj mums patiems patiks 

mus tebėra da tas nelemtas < tokia tvarka ir džiaugsimės.

it

OUR COMBINATION 
Auto Policy is as 

broad as it’s long!

Over 20,000 <.TNA agents 
from the Atlantic to the Pači- 
fic—andevery lašt one of them 
as long on service as we are! 
Protection, plūs service, wher« 
ever you motor,provided you

ATN A-IZE
Nouj/

V. RUKŠTALIS 
Insurance

2423 W. Marųuette Rd. 
Telephone H<*nlock 5219 

l.oop Office
230 S. Clark. Kt. 

Telephone State 3330 
Cliicagn, III.

Savaitėje. Tikimės, kad Cice

ros žmonės pilnai įvertins ir 

tai parodys savo atsilankymu 

į minėtąjį koncertų.

X Ciceros lietuviai, kaip! ,

, . v , prie Sv. Komunijos ėjo virs
vienas, stovi uz lietuvius kan- 1 JL ___

didatus į miesto ir “steito”|

vietas: adv. Mast, adv. Grisk,

’ . j
p. Stulpinų, Naugžemį, Pier- 

žinskį ir kitus. Visi tinkami 

vyrai į valdiškas vietas. Cice- 

riečiai tikisi, kati visi Chica

gos ir apielinkes lietuviai ži

nos už kų savo balsų atiduoti.

Balandžio 8 d. turi būti lie

tuvių už savuosius balsavimo 

diena.

X Verbų sekmadienyje, va- į 

kare, parap. svetainėj L. Vy

čių kuopa stato gražų veikalų.

Kaip ateisite, sužinosite kų 

loš. f

X Balandžio 27 d., pirmame 

sekmadienyje po Velykų, bus 

primicijos Šv. Antano bažny

čioje. i
X Ciceros vyrai tariasi mi-! 

sijų atminčiai kų nors įtaisyti j 
į savo bažnvčių,

X “Boy Scout’ų” organiza-j 

vimo susirinkimas ir prakal-! 

bos įvyks balandžio 9 d. va-į 

kare, po pamaldų, šv. Antano; 

paiap. svetainėj.

X Šv. Antano bažnyčioje Į 

kovo 23 d. vakare prasidėjo; 

misijos, kurių pirma savaitė • 

buvo skirta vien moterims ir 

merginoms. Nors oras praeitų 

savaitę buvo blogas, daug snie 

go, bet moterys skaitlingai į 

misijas lankėsi.

kalto Prasidėjimo, mergaičių, 

Šv. Kazimiero Akademijos 

! Rėmėjų ir visos moterys.

Praeitame sekmadienyje

Įteikia jam suklastuotus do

kumentus, su kuriais valkata 1 

įtikina Linevičių apie savo 

asmenį ir atsiima Liudmilą 

pas save. Kozlovas dažnai pas 

ją lankosi, pareiškia ją mylis 

ir prašo rankos. Liudmila’ jam 

atsaką, nes laukia dar Zig

manto, kurįam yra parašiusi 

keletą laiškų įr įteikusi Koz- 

lovui pasiųsti; Bulovas — gi 

laiškus šulu i ko. Netrukus at

vyksta policija, randa ten pa

tį valkatą įr jį areštuoja. Zig

mantas ir Linevičius pasiima 

Liudmila, kuri vėl apsigyvena 

Linevičių šeimoje. Čia ji jau 

supranta Kozlovo šnnyoes ir 

vienų kartų išvaro jį iš Line- 

vičiaus namų. Kozlovas pasi

žada jai atkeršyti. Galu gale 

ir Linevičius įsitikina, kad

Mykolas Mikalauskas, 

tarnaitės rolę — Mikalina Bra 

zauskaitėj tik tiek buvo gali

ma pastebėti, kad scenoje jan- 

tėsi jie lig kad ko tai suvaržy-

paprotys, kad vakarai ar susi

rinkimai prasideda visuomet 

“lietuviškai”, t. y. vėliau va

landa ar daugiau, negu kad 

skelbiama. Tas “lietuvišku

mas” reiktų jau varyti iš 

gyvenimo, nes girdėjome, kad 

Lietuvoje nuo to nelemto į- 

pročio jau nusikratyta. Ten,

Raiboji Riešute.

— Lietuvos valstybės ženk

las (herbas) “Vytis” pradė

tas vartoti kunigaikščio Min

daugo laikais (1240 — 1263 

m.).

HARDVVARE & PAINTS

Tvirto Išilirbimo Wheel Baris storo plieno 
vidurį* i,r geležinės kojos pats geriausias dėl 
namų vartojimo. Tik . .. . .....................*3.98

Pilsen flat sienos maliava galima mallavo- 
tl sienas, medžius, radiatorius, lr ant wall 
popieros visokių spalvų. Sykį mėginsi visa
dos vartoti. Tik .............................. *2.50 ^al'

Loomls maliava bal
ta ir visokių spalvų. 
Galima vartoti IS lau
ko arba. , viduje. 
Tik ___ <1.48 Gal.

Ateikite Arba Telefonuokitc lafayette 4089 
Prlstatom Visur

Kwik-fp>tc VarnlSis, 
kuris ifeifnsta į 4 va
landas. Gftllnia vartoti 
ant florų,1 tįnedžlti arba 
klljankos. Taipgi duo
dame 3 colių bruSĮ su 
kiekvienų galionu.
Galionas Tilt *3.00

Valspar Varnišis vi
siems iifibtrtas. Galima 
vartoti Vi&Ą)“ arba ifi- 
lauko. PMįKMs specia
li *4.98

St. Louis "Dutch 
Boy” Whitc Lead. 100
»varU ........  *11.98

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street

Visi Bridgeporto Lietuviai Balsuokit Už

M. Stulpinas
DEMOKRATŲ KANDIDATAS I 

State Representafive 
3-čio Senatoriai Distrikto

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

Balsuodami tik už mane, suteiksite man 3 balsus.

TAIPGI BALSUOKIT UŽ

John T. Bober
REGULIARIS DEMOKRATŲ 

KANDIDATAS

11 Ward Committęeman

Balsavimas Utaminke Balandžio 

8, 1930

Balsavimo vietos atdaros nuo 6 ryto 

iki5 po piety

■i ■ i ..i.—

1

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALI8TA8
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistų, ne pas kokį nepa
tyrei!. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jusų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats,, 
po pilno lšegzaminavimo, Jus šutau 
pysit laikų ir pinigus. Daugelis kiti 
daktarų negaišo pagelbėt Jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymul žmogaus lrenktunta 
gumų.

Mano Radio — 8cope -r- Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas lr vi
siškas bakteriologlškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jusų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jusų sveikata it gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ilgų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždėgimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokių užsisenėjusių. iš
kerėjusių, chroniškų ligų, kur} ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui. neatldėlloklt neatėję pas' 
mane. •

DR. J. E. ZAREMBA 1
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1618
20 W. JACKSON BLVD.

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

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 
po pietų

LISTERINE Tnhoat 
TABLETE

Antiseptika
Nepriledsk 

Įr Gydyk 

Užkimimą 

Sopamą 

Gerklę 

Kosulį

MaJt bj
I PMr»««»l Ča., Sriat Ltmb, G. S. A-

........................... ............ . ....... ... - '

Raising the Family- Ali who įhink Pa goi a Ręst,. stsnd.up1 All i ighi šit down» \
\ BACtCACaid )

Fisher
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CHICAGOJE
UŽGYRIMAS LIETUVIŲ 

KANDIDATŲ.

; Kadangi šųjis yinkjjuais y, 

•ra išstatyta Lietuvio advokatą 

į Frank B. Mast (Mastausko)

rępublilconi^kaine susirinkime, dytas kuogeriausia, ypač žmo- R®* Tet his
patarė bridgeportiečianis lietu nes prijuokino “Daktaro O-1 

viams balsuoti už V. M. jStul- peracija” ir taipgi komedija' 

pinų, kurio vardas randasi “Probibicijos darželis“, kurių 

ant demokratiško balioto. ' suvaidino vieni vyrai. Vytis į 

P. Šaltimieras savo karštoj'

O A K T A R A I

Šiaip ar kitaip kalbant, lie-
Lietuvių Nekilnojamo Tūrio Ikandidatūra i aukštų teisėjo rikU||W4an. kalltoj ragino

.ryba (Lithuanian Seal &- vietų (Associate Judge of tl.e rBDriaenbu!iinK v.prigulėti pneTaryba

tate Board) narių mėnesiniam 

susirinkime, kuris įvyko ba-

,, . . , „ „ . čios reprezentacijos valdžioje

Municipal Court of Chtcago); t„ h. einalua.
Kadangi tuomi mes, Lietu- 

landžio (April) 4 d., 1930 nu, į viai esame pastatomi lyg ir į

p. K. .1. Marke (Mačiuko) įpolitinį kvotimų, nuo kurio ^”^1

raštinėj, po nr. 2433 West69th «i«'VvmA laba. Jono- nnirkn.i

Tad, ar nėra būtinas reika 

las, kad balandžio 8 d. visi

visų jaunimų 

Vyčių, kurie

dirba Dievui ir Tėvynei.

-------

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 84-tas Street 

Tel»t Canal 1713,6341

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllal* 
lr Ketvergais vakare

Telefonas Boulevard 1919

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; t iki 12, 1 Iki 

dienų. lr 4:44 Iki 4:84 vakare 

4608 S. ASHLAND AVE.

Street, Chicago, Jll., vienbal

siai užgirta remti visokiais Jcagoje. 

galimais būdais lietuvius kan- i Kadangi išrinkimas Lietu- 

didatus ateinančiuose “pri- vio teisėjo pakeltų mūsų tau- 

mary” rinkimuose, balandžio tos vardų ir atidarytų mums 

(April 8 d., 1930, būtent: j platesnius kelius į politinį vei-

Frank B. Mast (Mastaus-' kimų. 

kas), kandidatas į Chicagos Dėlto tebūnie nutarta: 

miesto teisėjus ant republiko- 

r.ų tikieto.

Joseph J. Grisk, republiko

nas, kandidatas i Illinois val

stijos legislatūrų (State Legis- 

lature) iš 11 distrikto.

Waelaw Pierzynski, republi- 

konas, kandidatas į kongres- 

monus iš 4-to distrikto.

John Baltutis, republikonas, 

kandidatas į State Central' į<u[)
Committeeman.

Vincent M. Stulpinas, de

mokratas, kandidatas į Illi

nois valstijos legislatūrų (Sta

te Legislature) iš 3-čio dis

trikto.

Stępben J. Serumas, republi- 

konas, kandidatas į County 

Commissioner.

Anthony Naugzemis, repub

likonas, kandidatas į Senato

riai Committeeman iš 4 dis- 

--trikto. j

Taip-gi nutarta pasiųsti mi

nėtų nutarimų į visus lietuviš

kus laikraščius su prašymu 

patalpinti atsišaukimų į visus 

lietuvius, kad jie nepraleistų 

progos paremti labiausia savo 

, tautos kandidatus vietiniuose 

distriktuose, o už Frank B.

Mast, kaipo teisėjų, galima 

balsuoti po visų Chicaga.

išlaikymo labai daug priklau- relkaIauU demokraUSUo balio 

so mųsų politikė ateitis Chi-

PRANESIMAS

OR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą ofisą (su Dr. Laural-to ir balsuotų už sųvo tautie- S BeUkto’Sakšeio aX

tį?

Naujas pilietis.

GERB. L. K. K. B. A. NA
RIAMS.

1) Paryti visas pastangas 

išrinkimui adv. Frank li 

Mast (Mastausko) i teisėjus.

2) Kemti Charles S. Pene e-

n’a į Senatorius ir jo grupės T 7

, . , • i • i Lietuvos gynėjas.

----------------------------—r.------------------------------.-------------- -

Ofiso Tsl. Virginia 0014
Rezidencijos: Vaa Buren ESM

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Aveuue 
Vai.: 11 ryto iki 1 po piety 

2 iki 4 lr 4 iki 8 v. v.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 

Namų Ofisas 8413 Franklin Blvd. 
Vai.: nuo 4:10 Iki 9:20 vak.

'kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd.
Į Valandos: nuo 2 iki 4 po piet Tel.
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačioj vietoj:
!4401 So. Ashland Ave. Valandos: nuo 
i 6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
j Res. 6641 S. Albany Ave. Tel. Pros- Ofiso Tel. Canal 2118
pect 1910. Nedėtomis tik pagal su- į 
tartj.

=

A. L DAVIDONIS, M. D.

Netoli 44th Street

DR. J. J. KOWARSKIS
JYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street 
Kertė Bo. VVestern Avenue 

Tel. Prospect X428 
Resldenclja 2259 So. Leavitt St 

Tel. Canal 4884
Valandos: 9-4 po pietų lr 7-9 v. v. 

NedelloJ pagal susitarimą

Ofiso Tel. Victory 1417
Of. jr Rea. Tai. Hemlock 2874

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

Antras ofisas lr Resldenclja
Chicaco. IU. 6504 s> ARTESIAN AVE.

— Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-4 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-4 po 
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Republlo 8464

Šiuomi turiu už garbę liū 

dvti, kad p. Tarnas Šeimis, į 

kandidatas į L. R. K. S. A.! 49^0 So. Michigan Avenue

Pildomųjį Komitetų, Iždo glo-i 

bėjus, yra geras katalikas bei Tel. Kenwood 5107 
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;

Namų TeL Lafayette 0098

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET

NAMAI

4193 ARCHER AVE.
Valandos: prieS pietus pagal sutartj

Respublikonų kandidatus

įvailias valdiškas vietas.

3) Šios rezoliucijos kopiją "
; , v . T ^ d“ '33 kuopos virs aštuonis

pasiųsti spaudai, Deneen ui

ir p. Frank B. Mast (Mastaus-

i

Walter Jaukštis, pirm., 
Jos. J. Raflomski, sekr.

LIETUVIAI AMERIKOS 
PILIEČIAI.

Lithuanian Real Estate Board

Joseph Yushkewitz, rast.

REMIA CHARLES S. DENE
EN’Ą IR FRANK B. 
MAST fMASTAUSKĄ).

Tarnas Šeimis priklauso nuo 6 iki 8 vai. vak. apart Namuose 2-4 po piet. ofise 4-s 
prie Vietinės L. R. K. S. ą. Šventadienio ir ketvirtadienio 

me- i
ADVOKATAI

v. v.

Ofiso Tel. Kedzle 0482
Rezidencios Tet, Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų lr visų chroniškų Ilgų
Ofisas 3600 W. Roosevelt Road 

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

Nedėliomis Ir šventadieniais 10-12.

DR. A. RAČKUS Į
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS 

Gydo staigias lr chroniškas ligas
vyrų, moterų lr vaikų

DARO OPERACIJAS

- Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis ir seredomla tik 
Iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija

Ir X-RAY
2130 WEST 22nd STREET

CHICAGO

• Bridgeport. — Balandžio 8 

d. įvyksta piliečių balsavimai. 

Šiais balsavimais nominuoja

mi kandidatai rinkimanis į į- 

vairias valdiškas vietas — o- 

fisus. Šiais balsavimais Jui-

dgeportiečiai turėtų labai do-

• * i .' 4 «*/» v $
mėtis.

Turint kandidatų Į lllino- 

jaus valstijos legislatūrų kva

lifikuotų lietuvį p. V. M. .Stul

pinų, statykime sau bent du 

klausimu; 1 kas mus atstovaus 

legislaturoj: lietuvis ar kita

tautis! ir 2, baltveidis ar juod- 

veidis, kada proga yra turėti 

! legislaturoje viršpaminėtų tau 

tiętį.

Kada balsuosime už tų par

tijų, kuri neturi lietuvio kan

didato į legislatūrų iš trečio

jo senatorinio distrikto, bal

suosime už juodveidžius, t. y 

leisime juodveidžiams mumis

Adv. Frank B. Mast (Mas-'atstovauti; jei balsuosime už 

tauskas) visur susilaukia pa- demokratiškų sąrašų su mūsų

tus. Jr taip-pat yra Visų Šven' 

tų parapijos, Chicago, 111., na-! 

rys. Jisai yra teisingas, gero 

velijantis bei tykaus būdo,! 

giliai mųstantis bei daug nu

dirbantis asmuo.

Jo tėvas ir motina gyveno Te, Randolph 5130-5131. vai. 10-5 

mūsų. parapijoje ir abiem mi-, ,

rus tapo palaidoti Šv. Kazi

miero kapinėse. Abu, tėvas ir 

motina, priklausė prie L. R.

K. S. A. nuo senų laikų.

Asmeniniai p. T. Šeini į pa

žįstu virš 10 metų. Būdamas

! PAUL. M. ADOMAITIS
I ADVOKATAS
Suite 721 First National Bank Bldg.

1 38 S. DEARBORN ST

i Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

P. Tarnas Šeimis yra lietu

vių-anglų dirvos pionierius, i 

Jisai, yra pirmutinis Ameriko-j 

je gimęs lietuvis, lietuvio sū

nus, kuris pakreipė anglų

raštus skai-

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Room 1701 
Tai. Randolfk 0331-0332 Vai. 9-4 

Vakarais
4241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Victory 0562 
7-9 vai. M* apart Panedėlto lr 

Pėtnyčioa

OPTEMITBISTAI

Tel. Vlotory 4479

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

ramos kaipo kandidatas į tei

sėjus. Ištisi miesto rajonai, 

daugybė draugijų ir organiza-' 

cijų indorsuoja jį ir dirba, kad 

užtikrinus jam laimėjimą.

Pavyzdžiui paduodame vie

nų rezoliucijų ir pastebime, 

kad panašių rezoliucijų yra 

gaunama daugybė. Vienas po

litinis klubas nutarė:
a t • ■ . »

“Lithuanian American Re- 

publican Ben. Club of Cook 

ęounty susirinkime p. 

Meldažio svetainėje, 2244 W. 
23 Place, Kovo 21 d., 1930 m., 

plačiai apsvarsčius būsimų 

(Primary) rinkimų, įvykstan

čių 1930 metais, balandžio 8 

d., klausimų, priimta tokio 

turinio rezoliucija:

Moteries gyvenime yra trys 
Išbandymo laikai: kuomet 
mergaitė bręsta j merginą, 
pirmas gimdymas lr vidur
amžis. Tada Lydla E. Piųk- 
namls Vegelabto Compound 
gelbsti atgauti sveikatą lr 
gajumą. ą

I V l»IA I . I’IMUIVMX 
V » (, 1 I V Iii I < OMIMH \ I)

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

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

Nedėiioj 10-12

.spaudos domesį į Lietuvos bei 105 W. Adams St. Rm. 2117
lietuvių klausimų veik 28 me- Telephone Randolph 6727
tai atgal. Jisai yra pirmutinis 2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
čia gimęs lietuvis, kuris anglų' Telephone Roosevelt 9090 
, ' v. , . • , • Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600
kalboje rase straipsnius bei

pasakaites apie Lietuvų netik 

Amerikoje, bet ir visame pa

saulyje.

Jisai gyvu žodžių apibudino 

Lietuvos reikalus virš dviem 

milįonam mokinių viešose A- 

merikos mokyklose, taip pat

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

seminarijose, kolegijose ir u 

tautiečio vardu, bet nebalsuo- niversitetuose. Jisai tūlų laikų

2221 We»t 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefono Canal 2552

DR. VAITUSH, 0. P. D.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Tel. Lafayette 5792

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

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

Į DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

i X — Spinduliai
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 4222
Rea. 2241 S. WALLACE RTREET i RezldenclJa: 6640 So. Maplevrood
____________________________________ Avenue Tel. Republlo 7888

Valandos 1 — 3&7 — 8 v. ▼. 
Nedėiioj: 10 — 12 ryto

Tel. Canal 0257 Rea Prospect 4454

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

Valandos: 12 Iki 2 lr 6 Iki 8 P. M. 
8eredos vakare uždaryta 

Nedėiioj pagal sutartj

Ofiso lr Rea. Tel. Boulevard 6918

DR. A. J. BERTASH
8444 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 po 
pietų Jr 4 iki 8 vai. vakare

Tel. Hemlock 8141

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4416 Weet <9 Street 
Vai.: 9—14 ryte. 1—4 p. p. 4—9 

v. v. Nedėiioj susitarus.

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR

AJCUSdEMS • ‘--’tįt.

4740 Dorchester Avenue DR. CHARLES SEGAL
Tel. Drezel 6323 

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

I

sime už lietuvį, tai balsuosime 

už tuos, kurie mus valdo — 

atstovauja, įsiponavę per dau

gelį metu, kurie mums nieko 

nedavė, nežada ir pėduos, iš

skyrus ‘ ‘ friend ’ ’ .prieš r i liki

mus, gi po rinkiniu “lug”, 

kaip ir iki šiol. Tat ar nede

ra mums balsuoti už saviškį p. 

V. M. Stulpinų!

Čia noriu atkreipti domės 

kaikurių Bridgeporto biznie

rių ir draugijų valdybų — 

vadų.

Žinant gerai, kad kaikuriems 

biznieriams, bei draugijų va

dams, nėra visai patogu atvi- 

rai agituoti už lietuvį -A de

mokratų, bet visai patogu ir 

galima neagituoti už republi- 

konus, nediskredituoti lietu

vio kandidato, patiems už jį 

balsuoti ir savo vieną — kitų 

draugu prie to paraginti.

Imkime pavyzdžiui, p. Ras- 

cob, kuris buvo republikonas, 

perėjo į deiųokratus ir vado

vavo Al. Sųiito kampanijoj.

Kitas-gi, tai stambiausias 

Chieagoje lietuvis l'inansini- 

kas, republikonas kulbėdams

leido ir redagavo ‘ The Lith-• kare. Seredjais ir Pelnyčio- 

uani&n Booster ’. Jisai tarnu-; hiis nuo 9 iki 6. 

vo J. A. V. kariuomenėje čia

pat Amerikoje ir užrubežyje.

Jisai yra pilnai akredituo

tas tėknikas bei buhalterijos 

žinovas, baigęs įvairius ko 

mercijos kursus.

Linkiu p. Tarnui Šeimiui ge

riausios kloties tapti j L. JR.

K. S. A. Pildomųjį Komitetų 

Tždo Globėju.

Su gilia pagarba,

Kun. J. Paškauskas,
Visų Šventų Par. Klebonas.

Palengvina aklų Įtempimą kuria 
eaU priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karšt}. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractus. 

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va-l^“u trump*

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington v_, 
10-12, 2-4, 7-9 12-2. 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzle 2450-2451

DR. S. A. DOVVIAT

Perkėlė eavo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
4 poryto nuo 10—12 nuo 2— 

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

Telef. Midway 2880

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

NORTH SIDE ŽINUTĖS.

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS

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

RESIDENCIJA: 
6515 So. Rockwell Street 

Telef. Republic 9723

regyetą
Prirengiu teisingai akinius tUuom 

atritlklmuose, egzaminavimas daro
mas au elektra, parodančia mažlau- 
elaa klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiam* ' t

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis - nuo 16 ryto iki 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVE.

Tel. Boulevard 7589

Rezidencija 
472 9 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 28 8 8

Tsl. Boulevard 1401
Nedėliomis

Susitarus

DENTISTAI

Office Boulevard 7642

I. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4644 So. Ashland Avenoe 
Ant Zaleskio Aptlekos

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

3343 SO. HALSTED STREET

Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.
7—9 vakare

DR. HERZMAM
Ifl RUSIJOS

Kovo 30 d. Šv. Mykolo pa

rapijos svetainėj įvyko dide

lis politinis mas mitingus. 

Žmonių prisirinko pilna sve

tainė. Kalbėtojų buvo net ke- 

lioliką. Visi northsidiečiai žu

dą buksuoti už Mastuuskų.

Vyčių 5 kuopos vakarus pa

vyko puikiausiai. Žmonių at

silankė labai daug. Matyt, 

kad Vyčius gerai atjaučia. 

Visas programas buvo išpib

J. P.WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 928 

Tol. Franklin 4177
Nuo 9 iki 1 Išėmus Subatas

52 East 107-th Street
Kampas Michigan Ave.

Tel. Pullman 5950
Nuo 3 Iki 9 vak. ir Subatomis

Telephone Central 6436

F, W, CUERNAUCKAS
ADVOKATAS

134 North LaSalle Btreet 
CHICAGO, ILLINOIS

Kuo 4:44 iki 6 vai. vak.
«eal Office""l>04 So. Union Ava

TeL RooeeveU 8716 
▼ai. nuo 6 Iki 4 vah vak.

25 METĮĮ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

TeL Canal 6222

DR. G. L BLOŽIS
Tfc TO M T n A fl

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt 8t)

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

Seredoj pagal sutartj

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365
Ekspertas tyrimo aklų lr pritaikymo 

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

Paatcbėklt mano Iškabas 
Valandos nuo 9:80 ryto Iki 8:80 va
karo. Seredomla nuo 9:80 Iki 12 V. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room S 
Thone Canal 6514

Boulevard 7589
Rea. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
▼at: Nuo 9 ryto Iki t vakare

Gerai lietuviams žlnotnae per S* 
metus kaipo patyręs gydytojus, gkl- 
rurgae lr akušeris.

Gydo stalgias lr chroniškas U- 
gasvyrų, moterų lr valkų pagal naa* 
jauslus metodus X-Ray ir kitokias 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Btreet

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 16 — 12 platų N 
nuo 6 Ikt 7:26 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 8116 Res. Bo. akėta 
2338, arba Randolph 6866.
-.... .........

DR. MAURIGE KAHN
- Gydytojas ir Chirurgas 
4631 SO. ASHLAND AVE. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8200

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



GRABORIAI:

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS G KABOKI I S

Patarnauja laidotuvėse kuopigiau
sia. Reikale meldžiu utaišnukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. ltoosevelt 2515 Arba 2516

2314 W. 23rd Place
Chleago, III.
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court Cicero, III
Tel. Cicero 5927

ŽINty-ŽINELĖS
X Ateinanti sekmadienį bal. 

13 <1. 4 P. M. ftv. Jurgio baž
nyčioj, Bridgeporte bus 
išpildyta šventas koncertas: 
L. V. “Dainos” choras, vedu-

NORI APLEISTI SAU
SUOSIUS

NEW YORK, bal 
New Yorko valstybės republi
konų partija yra žinoma kai
po sausoji partija. Ateinanti 
rudenį įvyks partijos suvažia-

i. —

mas komp. Pociaus išpildys jVimas, Vadai planuoja suva- 
Duboiso Kantatų Septyni ,ži avime išsižadėti to sausumo

Simpatifikas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis nž kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDfiJAI 

Didysis Oflaoe:
4605-07 So. Hermitage Are. 

Tel. Tards 1741 U 174S 
SKYRIUS

4447 Bo. Fairfield Avenae 
SKYRIUS

141* So. 41 Ct. Cicero 
Tel. Cicero 2754 

SKYRIUSMtl Auburn Avenue 
Tet Boulevard 1201

Žodžiai nuo Kryžiaus”. Visi 
bridgeport iečiai nekant riai 
laukia to koncerto.

X Chicagos lietuvių vargo
nininkų choras pereitų sekma
dienį bažnytiniam koncerte, 
AVaukegane — Šv. Baltramie
jaus bažnyčioj — šauniai pa
sirodė.

X Įsidėmėkite! Paskutinis 
prieš Velykas pakartojimas 
Kantatos “Septyni žodžiai Iš
ganytojo nuo Kryžiaus” į- 
vyks Didžiosios Savaitės tre
čiadienio vakare, ftv. Antano 
vakare, gražioje bažnyčio
je, Cicero. Nauja akustinė baž
nyčia, dideli, vėliausios kon
strukcijos vargonai da prisi
dės prie gražaus išpildymo.

— nusistatyti 
proliibicijų.

prieš griežtų

PERDAUG ŠVIESUO
MENĖS

SOFIA, bal. 8. — Bulgari
jos valdžia apsižiūrėjo, kad 
šaly iškilo perdaug šviesuome-

j. f. rikius A. PETKUS
PIGIAUSIAS LM». GRABORIUS.

CHIOJMJCIB
Laidotuvėse pe- 

tar*a uja geriausi*
lt «««< kia 3238 g. HALSTED STREET
todėl, kad prlklsu-

GRABORIUS
Ofisas

r- ■es-Sa.'S

saa prie arabu U- 
dlrtustės.

OFISAS
<88 West lg Bt. 
Tsl. Canal <174 
■KT RIUS: MII
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4*81

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

Tol. Virginia 1290

D R A U O A S

nės, įmigusių universitetus vy
rų ir moterų, kurių daugelis 
negali gauti jokio užsiėmimo. 
Tad daug bulgarų šviesuome
nės šiandie ir vargsta.

PRANEŠIMAI.
Bridgeport. — Dr-stės Pa

laimintos Lietuvos susirinki
mas įvyks balandžio 9 d., 8 
vai. vak., Lietuvių Auditorijo- 

jje. Malonėkite visi draugai su- 
Isirinkti, nes yra svarbių da
lykų svarstymui.

Valdyba.

Roseland. — Klubų ir Drau- ir kurie norite prisirašyti,
gijų Susivienijimo susirinki
mas įvyks balandžio 11 d., 
7:30 vai. vak., svetainėje 341, 
Kensington Avc. Susirinkimo 
bus raportų, pranešimų ir iš-

atsilankykite paskirtu laiku.
Sekretorius.

YELLVILLE, Ark., kai. 8. 
— Šio miestelio viršininkais 

dalinti išvažiavimo dovanų ti- (išrinktos vienos moterys. Mn-
kietai, taipgi bus svarstoma 
nauji reikalai. Visi nariai-rės,

joru yra Mrs. \V. L. VValton.

-----... ----- —•— . | £ f|. mediniai numal 6-5 kamb.,
n . • a ■ • cemento pamatai. Karštu vand. šlld.
ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI 69,500 ni4 w. 73 stresu „t.

STANLEY CIBULSKIS
MOIJAVOJIMO KONTRAKTORIUS

Pope.rloju„ mollavoju ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVE. 

Hemlock 0653

Antradięnis, Bal. 8 d., 1930

REAL ESTATE

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
«

GRABOBIU8
■tašu p*t*rna*lnuw 

•saamst sąžiningas l> 
.•brangus, nes neturi
ne lžlaldo atlaikytu.’ 
k yrių

Nauja, graži » 
įlyčia dykai

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

‘O f i a a a

4603 S. Marslifield Avenue
Tel. Boulevard 9177 

u. i isbt,___ <• .i____ Ai.?...iaa...A..

A. + A.
JUOZAPAS
DOMINAS

Mirė Bal. 5, 1930 12:30 vai. 
po pietų, 47 metų amžiaus.

Kilo iš Panevėžio Apskr.,
VaidokJlų ' parap. Glanetinių 
itaimo. Amerikoje išgyveno 20 
metų.

Paliko dideliame nuliudijne 
moterį Barborą, 3 dukteris: 
Barborą, Onų ir Alenų, du su- 
tiu: Baltramiejų ir Juozų ir gi
mines. Lietuvoje tėvų, tris se
seris ir vienų hrolį.

Kūnas pašarvotas 2218 W. 
22 St

laidotuves Įvyks Trečiadie
nyje, Bal. 9, 1930 iš namų 8:30 
vai. bus atlydėtas Į Aušros Var
tų parap. bažnyčių, kurioje },- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Siinni lr Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 

S. D. I-aehawicz, Tel. Roos. 
2515.

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

Utar. Ser. ir Ketv. 8, 9, 10 
•‘SUNNY SIDE UP”

Dalyvauja Janet Gaynor, 
Charles Farrell ir kiti garsus 
artistai.

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

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

M. ZIZAS
1 Namų Statymo Kontraktorius 
Statau Įvairiausius namus prieinam*

kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVE.
Telefonas Hemlock 6528

M
A. tA

Telefonas Yards 1118

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS
Turiu automobilius visokiems rei

kalam* Kaina prieinamo.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7682

J. LuIevičius
GRABORIUS IR 
BALSAM GOTOJ A8
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miesteli!] 
dalyse. ModernH- 
ka koplyčia veltui.
1103 S. Halsted 
St Chicago. III.

Tel. Vlctory 111*

PETRAS
ŠIMKUS

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

Paliko dideliame nuliuditnc 
brOlj Antanų, 3 pusseseres, Ie
vų, Bernadišienę, SvogerĮ Ado
mų, Emilijų I.iupšaitę, Onų Ka- 
recklenę ir SvogerĮ Jonų, 2 
pusbroliu Antanų Šimkų Ir An
tanų ftiurilų, o Lietuvoj brolj 
Feliksų lr gimine* Velionis 
buvo narys Sv. Kazimiero dr- 
jos ir L. Piliečių Klubo Chi
cagoj.

Kūnas pašarvotas 280 E. 14 
St., Chicago Hcight* III. Lai
dotuvės Jvyks Utarninke, ba
landžio S d., iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas į ftv. Kazimiero 
parap. bažnyčių, kurioj Įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pumaldų bus nu
lydėtas J ftv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuilu<ię: Brolis, Pusseserės Ir 
Giminės.

A. A.
ANTANAS

GAJAUSKAS
Mirė’ Bal. 7, 1930 m. 5 vak ry
te, 43 metų amžiaus. Kilo iš 
Tauragės Apskr., Gaurės parap. 
Globių kaimo.

Paliko dideliame nultudlmo
4 seseris: Moniką, Onų. Petro
nėlę Ir Marcelę, brolj Juozapų, 
podukrų Onų Gajauskienę, po
sūni Juozapą, ftaul) ir 3 pusbro
lius: Jonų Gajauską, Petrų 
Mockų Ir Kundrotų, o Lietu
voje tėvų lr motinų, seseris ir 
brolius.

Laidotuvėmis rūpinasi Jonas 
ir Ona Gajauskai.

Kūnas pašarvotas 4153 So.
Maplevvood Ave.

laidotuvės Įvyks ketvirtadie
nyje. baland 10, Iš namų 8 
vai. bus atlydėtas i Nekalto 
Prasidėjimo švenč Panelės par. 
bažnyčių, kurioje Įvyks gedulin 
gos pamaldos už velionio sie
lų. Po pamaldų bus nulydėtas Į 
Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kvtečirfne visus 
gimines, drangurl Ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę.4 seserys; Monika, O- 
na, Petronėlė- ir Marcelė, brolis 
Juozapas, podukra, posūniai ir 
pusbroliai ]r giminės.

laidotuvėms patarnauja grab. 
Zolp, Tek. Boulevard 5203.

REIKALINGA
5,000 kostomerių pasinau- 

duoti musų išpardavimu. Bar- 
genai visai šeimynai.

“Seilai” ant:
Čeverykų
Dressių
Keiniui
MaliaVų
Vamišių
Vaikų5 drabužių

Kainos numažintos taip, 
kad pritaikinti jūsų kišenini.

Atsi veskit vaikus ir visų 
šeimynų. Juo daugiau pirksit, 
juo daugiau sutaupysit.

Bargenai, bėtgenai, barge 
nai..

Išpardavimas, kurio negalit 
pamiršti.

I. GOLDSTEIN & SON
2400 So. Oakley Ave.

Tel. Canal 1976

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo
Kontraktorius 

4556 So. Rockvvell Street

JULIUS ŠLICKIS
Namų taisymo ir statymo

KONTRAKTORIUS.
Turiu namus, kuriuos mainy

siu ant ūkio Lietuvoj.
2150 So. Hoyne Ave.
Tel . Canal 5529

PAIEftKAU draugo Jono ir 
.Motiejaus Petkevičių, kilę iš 
Panevėžio apskr. ir par., Pinn- 
vo k. Gyveno New Yorke. Tu
riu svarbų reikalų. Patys, ar 
juos žinantieji rašykit:

Palionija Kaminskienė 
(Po tėvais Kazlaučiunaitė) 
6721 So. Maplewood Avė.

Chicago, UI.

"pranešimas.
Automobilių pirkėjams lr savinin

kams pirm pirkimo naujo karo šir
dingai prašom atsilankyti ir pama
tyti naujus 1930 Nash automobiius 
sul vėliausios mados automatiškais 
Įtaisymais. Sport Royal tekiniais ir 
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai 
Nash ga’.i papuošti- Už tokias pri
einamas kainas pas
BALZEKAS MOTOR 

4030 Archer Avenue
Tel. Lafayette 2082

NAUDOKITĖS RETAI PA
SITAIKOMA PROGA.

Savininkas perkeliamas į 
kitų miestų. Todėl priverstas 
parduoti savo gražų 6 kamb. 
muro bungalow, karštu van
deniu šildomas, ir kiti vėliau
sios mados patogumai. Kieto 
medžio užbaigimas. Jėla išce- 
me-ntuota ir išmokėta. Randa
si Marąuette Manor, netoli 
vienuolyno, lietuvių apgyven
toj vietoj. Teisingas pasiūly
mas nebus atmestas. Matykit 
savininkų dienų ar vakarais.

6433 So. Rockwcll St. 
Chicago, III.

ii PRIEŽASTIES MIRTIES 
UŽ pusę KAINOS.

Bridgeport kolonijoj© parsiduoda 
muro 6x3 ka>ib. namas. Kaina tik 
86,500.00. ftkt namo kaina butų $9,- 
500„ dabar tik |6,500, nes savininkai 
yra įhirį, už tai jis beveik už pusę 
kainos atiduodamas

BAKS & CO. (Baksevicz) 
4394 Archer Avenue 
Tel. Virginia 0055

16 LOTŲ IŠMAINYMUI
Turiu 16 lotų mainymui. Gailu lo

tus išmainyti ant namų, automobi
lių ar ant kitokių dalykų. Musų kai
nos labai žd.noa sulyginant su kitų. 
Ateikite ir persitikrinkite.

BIZNIO PROGOS

Delicatessen, Ice-cream, geras biz
nis gera vieta, 2 % metų listas, 5838 
W. J-'ivision St.

ZO LP
GRABO RIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDfiJAS

1650 We*t 46th Street
Kampas 4<tn Ir Paulina st*

Tel. Blvd. 6101

Nultudlmo valandoje kreipkitės 
prie manės. patarnausiu šimpa til
tai, mandagiai. gerai lr pigiau 
negu kitur KoptyM* dėl lermeng

BUTKUS

UNDERTAKING OO.
P. B. Hadley Lie.

Koplyčia Dykai
' 710 West 18th Street

Ganai 1181

? JUOZAPAS MAŽONAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu balandžio 5 d., 9:30 vai. 
išryto, 1930 m., gimęs 1876 m., rugsėjo 12 d., DeCatur, 
Illinois. Paliko dideliame nubudime 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. Republic 10471. Laidotuvės įvyks 
balandžio 9 d., Seredoj, 8:30 vai. iš ryto iš namų į 
ftv. Jurgio parapijos bažžnyčių, kurioje atsibus gedu
lingos pamaldos už velionio sielų, o iš ten bus nuly
dėtas į ftv. 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, Sfinai, Duktė ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja graborius Radžius. Tele

fonas Victory 4088.

,Wm. J. Kareiva
Savininkas 

Del geriausios rųšlee 
lr patarnavimo, šaukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši 
alų, sviesto lr sūrių

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1889

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

luksinių lr sida- 
orlnlų daiktų, vė
liausios mados ra
dio, planų rolių, 
rekordų lr t. t 
Taisau laikrodžius 
Ir musikos Instru
mentu*

2650 Weat 63rd St. Ohicago.
Telefono HBMLOCK 8888

———ate—ss—————m
A. ALESAUSKAS 
MOTOR EKPRESS

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 pervedame daiktus ir j 1 * * _ • . *

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausia.

4426 So. Western Ave.
Tel. Lafayette 3385

V. PAUKŠTIS
HARDWARĘ STORE 
2701 Wėst 47 Street

Jei jūsų kas neužganėdina, tai 
atsilankykite į musų krautuvę. 
Musų patarnavimu pilnai bu
sit užganėdinti.

Pri statom į visas miesto da
lis. ’ •

šORTGEČIA,-PASKOLOJ
AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ
Skolinant pinigus ant medi

niu ir mūriniu namu. Komisas 
tik 2%. Kreipkitės i

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 kontraktu* 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas 8500,004.8*
8804 80. KEDZIE AVENUB 

Tel. Lafayette <788-8718

Kalvė, suliejimo šapa, atakas,« i- 
ruiikial. elektra, cash biznis, nėr 
konkurencijos, darbo daug. J. A 
Graliam, Milo. Ia.

Parsiduoda bekernė, puikus sten
das, geras biznis, tarp bučernės lr 
Chain’ Storo. Pigiai. 8007 So. Ashlaųd 
Ave.

HOTELIS —. Iiaraboo, Wi* naujai 
ištaisytas, parduosim ar išrenduosiin. 
Pigiai. 275 Hanover St., Mllivaukee, 
Wis.

Už $3,000 nupirksi Jlooming House 
iš 56 kamb. Geras, elektra. Vlglai. 
55 Erle.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Koncertinos, Bandonionai, armoni
kos parduodam, mainom, taisom 
Ottoi E. Georgi 1738 No. California.

Turime 4 grojikllus, geram stovy. 
Parduosim po <50. 8 planai po $35, 
8 vietrolos visai pigiai'. Kreiptis ne
dėliomis nuo 10 v. ryto iki 5 v. v. 
Victor Storage VVarehouse, 4809 W. 
Likę St.

Pilni rakandai 4 kamb. apt pigiai. 
Galima ir skyriumi Kreiptis po 1 v. 
po pietų, Johnston, 2 420 Leiand Ave.

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

4 kamb. rakandai vartoti 60 
dienų. 3 šmotai tikro rožme- 
džio Moliair parloriaus setas, 
vėliausios mados. 8 šmotų rie
šuto medžio 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 Ave. 1 blokas į 
rytus nuo Cottage Grove Ave., 
Tel. Stewart 1875.

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 senu* 
namus, parupinam planus, 1-mus ir 2-rus mortgičus. Per 
paskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, ka* 
liudija musų teisngumų. Senus namus taisome ant leng
vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 
mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Rendnojan fla 
tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa
nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisi: 
2621 W. 71*t St., Hemlock 0367 Re*. Grovehill 1680

PARDAVIMUI NAMAI. 
Negirdėtas Bargenas

Du nauji 2 flatų muro namai po 
4 kambarius. Pilnutinis floras karšiu 
vandeniu šildomas. Ąžuolo trimingai, 
toiletai ištaisyti taiiemis. Kaina $14.- 
000. Parduodame už $8,950. Pasinau
dokite proga, nes tokių progų retai 
atsitinka.. Įnešti tik 82,000 Kiti kaip 
renda. Nariai randasi Brighton Park. 
Reikalingi agentai. Atsišaukite.

BAKS & CO.
4394 Archer Avenue

Tel. Virginia 0055
6 kamb. forničiai. plunksnų mad- 

$5,500. $500 cash. Atdara nedėiio-
virdulis ir tt. 6512 \Voodlawn. Tel. 
įlydė Park 10132.

6 ųk. pėdas, didelis nai nas, vanduo, 
elektros šviesos, arti Denver. $10,000. 
Geros išlygos, W. S. Rudolph, 3441 
W. 39 Ave. Denver, Colo

20 Iki 80 ak., arti Green Bay. geri 
keliai, mokyklos, bažnyčios, turtinga 
pieno kraštas, pakaimės žirnių, pu- 
mi. morkų, burokų, kopūstų, agur
kų. 1-. P. Boiind, P. O. Box 233. 
Green Bay, \Vis.

Pigiai paaukuos 7 kamb. rakan
du* geram stovyj. įlenda $35, 2047 
Addlson.

5 kamb. namas, karap. 50x190, stik. 
iiniai porčiai, 2 karų garadžius. N. 
W. trans., vaisiai, greipsai. Savinin
kas 341 Maple ave. Hlinhurst, III.

Naujas plytų, 3 apt. namas, dvi
gubas stora* plytų garadžius. Prie 
163$ So. Cicero ave. Mainys Į $9,000 
lotų, farmą, rezortą. ar btingalow. 
(Matyk Mr. Tennis). 4753 W. Madi
son, Tel. Mansfield 7800.

Mainyslm biznĮ Ir apt. prop. 22 
St. Ine, $4,100 Į farmų, 4257 AV. 22 
Street.

Mainyslm 160 ak. arti Baraboo, 
Wi* Geras nam„ Januta, 4257 W. 
22 Street.

Paaukuosim $4,300 eųulty, investy- 
tą Į 6 kamb. bungalow. 2 karų ga
radžius už $2,300 cash. 5713 South 
Troy St.

5 kamb. Stucco bungalow, lotas 
60x150, arti transportacijos, mokyk
lų, bažnyčių, g-vė išpeivyta. kaina 
$5,500, $500 cash. Atdara nedžllo-
mls, Bowners Grove Inv. Co. 1018 
Cuytlss St. Tel. Downers Orovo 391.

PARMOS.

PIRKIT FARMAS
Turiu visokių farmų 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 nž savo propertę.

John J. Yowaish
1134 (Įuarry Ave. N. W.
Grand Rapids, Michigan

Ė'AhMA, pigiai, pieno Ir paukščių. 
50 ak., visos rel lemeno* vištos, kar
vė* geras vanduo, arti mainų mies
to. Vieškelis 49 E. Z. Handley, Anna- 
poil* Mo.

Parsiduoda 42 ak., gražus ųama* 
elektta, kietas kelias. $6,000. J. 
fJttlę, Green Lane, Pa.

>6 ĄKi’ FARMA — Marinette kaun
tėl, fer* žemė, gražus namai, geri 
kritai, trtl mleetello. $1,969. Mažai 
fthokėll. J. C. Morgan, tVanssukee,

/\
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