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METAI-VOL. XV

Suiro Britanijos Su Egiptu Taikos Derybos
MEČIAI PO KRUVINOS KOVOS 

USME MIESTĄ
Persijoj Žemės Drebėjimas; 

Žuvę 2,000 Žmonių

LENKAI KATALIKAI PUOLA AMERI
KOS J. VALSTYBIŲ AMBASADORIŲ

SUIRO DERYBOS INDIEČIAI NEMANO 
PASIDUOTI

LONDONAS, geg. 9. — U-
gas laikas. Britanijos su Egi- *< LONDONAS,, geg. 9. — In- 
ptu vedamos taikos derybos dijoj viena diena praėjo ra- 
suiro ir Egipto atstovai ap- miai. Po to išnaujo kilo kova 
leidžia Londoną. ,už laisvę.

Nesusitaikinta Sudano vai- ' Sholapur mieste sukilę in-

EUCHARISTIJOS KONGRE
SO MALDININKAI PA- 

. GERBĖ KENTĖTOJUS

KARTAGENA, Tunisija, 
geg. 8. — Eucharistinio Kon
greso dalyviai maldininkai 
šiandie pagerbė krikščionis 
kentėtojus.

Amfiteatro griuvėsiuose at
našauta šv. Mišios, kurių klau 
syti. susirinko tūkstantinės 
minios. Pirmaisiais krikščio

nybės amžiais amfiteatre nu
žudyta tūkstančiai krikščio
nių. Kentėtojų antkapiai šian
die nukloti palmomis.

KATALIKŲ SUVAŽIAVI
MAS PRAMONĖS 

KLAUSIMAIS

“GERESNIŲ NAMŲ AMERIKOJ” KĖLIMUI LIETUVOJE IŠGRIAUTA KOMUNISTU 
ORGANIZACIJA

Krim. policija šiomis die- Įi Be jų, Kaune, — ryšių ba- 
nomis likvidavo didelę komU-į tali jone, suimtas platinant li- 
nistų organizaciją Lietuvoje./teratūrą Motiejus Korbelis. 

j Suimti keli įžymūs vadai, jų, Tarp Radviliškio ir Telšių su- 
'tarpe politibiuro vedėjas ko-'laikytas didelis komunistinės 
imunistų partijos generalinis literatūros transportas.
Isekretorius Lietuvoje Vireliū- < Kvota baigiama. “R.” 
.nas (slaptavardis). Kokia jo
;tikra pavardė, tuo tarpu dar 

nenustatyta. Tik tiek aišku,
Lad jis yra žmogus inteligen
tas, išsilavinęs. Sakosi, bai- . Nuo šių metų balandžio 15 
gęs universiteto teisių fakul- dienos Įvedami visų rūšių ir, 
teto tris kursus. j be laiko aprėžimo telefono pa-

! . v , įsikalbėjimai per Vokietiją —p Krata buvo padarvta balau-1_ , , ... . . t. ,
'dzio 6 d. Tą dieną policija

TELEFONAS SU UŽ
SIENIAIS

dvmo klausimu. dieeiai, Gandhi šalininkai pa- 
l kėlė kovą su policija ir mies-

PERSIJOJ ŽUVĘ 2,000 
ŽMONIŲ NUO ŽEMĖS 

DREBĖJIMO

to viršininkais.

i DENVER, Colo. — Gegu
žės 12 dieną Kolumbo Vyčių 
salėje prasidės Katalikų Ko
nferencija Pramonės klausi-

iiviliniai. Gyventojai užėmė vi- 
tsas miesto įstaigas. Britų val- 

TEHERANAS, Persija, ge- ‘ džia į ten siunčia kariuome- 
gužės 8. — Gautomis žiniomis, ’ nę. Bus naujas kraujo pra- 
Persijos šiaurvakariniuose di- liejimas.

Žuvo 27 policininkai ir ei-i - » ...... imais. Konferencijoj dalyvaus
daug įžymiųjų Amerikos da 
rbo vadų, pramoninkų ir eko- t£mis 
nomistų.

Pirmąją konferencijos dieną

■surado Zarasų gatvėj 11-54 
Įnr. komunistų centro komite
to butą su aiškiais nurody
mais apie visą komunistų vei
kimą Lietuvoje. Ten pat ras-

Čekoslovakiją su visais Liuk
semburgo miestais. Už papra
stą trijų minučių pasikalbė
jimą nustatytas šitoks bend
ras visoms abiejų šalių įstai
goms mokestis: a) su Vengri
ja — 23 lt. 90 et., b) su Liuk- ' 
semburgu — 20 lt. 90 et. Ma
žo judėjimo valandomis šio 
mokesčio imama dp» trečdaliu..

“R.”

Vidujinį Reikalų sekretoriaus Wilbur žmona su skau-jta daug komunistinės litera- 
ingtone sodina obelaitę pradedant minėti tūros, atsišaukimų, žinios a- 
amų Amerikoj” savaitę. (,pie partijos skyrius ir narius, j

- ^11 veikėjai —
i Jaukusį vaHihęsis fikkfdžhim, 

i Hammond, Ind., apylinkėse Jonas Kasperaitis. 
vakar apiplėšta Mayvood-'' Pasirodo, kad jie direkty- 
Trust and Savings banka. Pa- įvas gaudavo iš Maskvos. Už 
įgrobta apie 10(900 dol.

Geresni 
4

striktuose Uruiui-yr-—rr 'Sal-
mast įvyko žemės drebėjimas.
Salmast miestelis visai sunai-1 kalėjimo paimtas į kitą 
kintas. Daug nukentėjusios ir.Purandhar militarinį kalėji- 
kįtos sodybos. Žuvę apie 2,009 <mą.
žmonių. •» Atsistatydinęs iš Indijos ~ v. , o , ... ..* I , , . ? Gegužes 13 d. kalbės pullp

------------------------ parlamento įndietis preziden-,, ,
LENKAI PUOLA AMERI- (tas Patel nusako, kad Indijai .& &zinoi^s P™

KOS AMBASADORIŲ ygnms j betvarkę ir to sėkmės. ^ kfllb_g 4<Pelnu Į tų nemoka miesteliui mokes-
bus apraudotinos. IXT , .. , . T, ’ .. „ įčių, nes tais metais valstybė-Naudojimąsis Pramonėje.” ’ J

Mahatma Gandhi iš Veroda
rknn. Dr. J. A Ryan, įžymus 
šaly ekonomistas, etikos ir 
moralės Teologijos Amerikos 
Katalikų Universitete profe- 
įsorius.

IŠ CHICAGO REIKALAU
JA MOKESČIŲ

i Chicago miestas Berwyno 
miestely turi žemės plotą ver
tės 600,000 dot Nuo 1919 me-

NAUJAS DAKTARAS

ije pravestas įstatymas, kad 
Be to bus dar ir kiti kai- /municipalitetai kiti kitiems 

LIŪS APLEISTI KAI- KU- ;hėtojai, kaip kunigai, taip pa-' nereikalingi mokėti mokesčių.
PARAGINS SVETIMŠA-

RIAS PROVINCIJAS sauliniai.

VARŠAVA, geg. 9. — Len
kų katalikų laikraščiai aštriais 
žodžiais puola paskirtą Len-, 
ki.jai Am. J. Valstybių amba
sadorių J. N. AVillys, auto
mobilių gamintoją ir milionie- / SIIANGIIAI, geg. 8. — Fra 
rių. įneša, Kinijos valdžia išspren-

Laikraščiai pažymi, kad Wi- jdusi paraginti visus svetimša- 
llys yra katalikybės priešu,! Ims apleisti šias provincijas: 
jis finansuoja (pinigiškai re- 'Hunan, Hupeh, An.bwei ir Ki
mia) protestantus, ypač meto- ’angsi. Šias provincijas yra a- 
distus, kurie kovoja kataliky- pnykę komunistai plėšikai, 
bę.

i Berwyn kreipias teisman, 
Pramatomas skaitlingas su-/reikalauja iš Chicagos užtrau- 

važiavimas. ktų mokesčių. Benvyno advo-
-------------------- ikatas sprendžia, kad tas 1’919

, , i. Šiomis dienomis Juozas Ka-I netikusi veikimą buvo gavę v, . ...• ... v , skelis Friburgo universitete-------------------- • ikelis papeikimus, užtat buvo ... . . .. , ..i . » .. . , v. . sėkmingai apgynė disertaciją
Agentai puolė vaistinę |p~.tW pasirodyt, s.omet kopcracija Lie.

Prohibicijos agentai puolė,su Plrnla Se/P17-'8- Ituvoje” ir gavo valstybinių
.vaistinę 63 gat. ir \Voodlawn' Nurodymai eidavo iš Uitse-daiįtaro laipsnį. “B.” 
,ave. Tenai rado nedidi “ba- 'kei-ios Maskvoje, kur jai va-'
Irę,” prie kurio svaigalais vai- •dovauJa Aleksa Anganetis ir 
,žinosi keli vyrai. Areštuotas/Vincas Kapsukas. Jų jsaky-į 
•vaistinės savininkas. """■ komunistai Lietuvoje šie-

_____________ miet turėjo suruošti dideles.

NUPUOLUS AUTOMOBI
LIŲ GAMYBA

-------------e- J
Berniuko lavonas čerkase ,demonstracijas, mitingus, y.,! l’ETROIT, Mieli., geg. 8. 
Berniuko lavonas perkase KOT])e ir kjtuow dWcs Šįmet pirmaisiais mėnesiam

i Ties Loekport perkase ras- Į nįUOse miesteliuose.
GRYŽO IŠ KELIONES PO 'metų įstatymas esąs priešin- ta pliuduruojąs kažkokio 10

PASAULJ gas konstitucijai.
------------- Į -----------------------------

NE\V YORK. — Iš ilgos Net Iš Kinijos svaigalai
Probibicijos agentai Soo Li-

metų berniuko lavonas.

SUDEGĖ KALINIŲ 
PALAPINĖS

šioj šaly pagaminta 971,584 
■automobiliai. Praeitais me-

‘i Kasperaitis su Skardžium ,^aįs tuom laiku — 1,423,217. 
tbuvo suimti kratos metu, o, pradžioje nusakyta

A ireliūnas vėliau, palikus ,^au^ t|ar}>ų automobilių pra-

Laikraščiai pagaliau pareiš
kia turį vilties, kad ambasa
dorius \Villys Lenkuose nebe
bus protestantų misionierium \ 
ir nesimaišys į vidujinius val
stybės reikalus.

REIKALAUJA LENKŲ 
PALIAUTI SKRAJOJUS

FRANCIJA IŠNAUJO YRA 
BAIMĖJE

PARYŽIUS, geg. 9. — Vo
kietijos parlamente svarstoma 
padidinta sąmata militarinia- 
ms reikalams. Tas Francijos 
valdžioje sukelia daug naujos 
baimės. Iš vienos pusės gink
luojąs Italija, iš kitos — Vo
kietija. Tas Franciją labai 
sirgdina.

BERLYNAS, geg. 9. — Vo
kietijos valdžia pasiuntė no
tą Lenkijai. Reikalauja, kad 
lenkai lakūnai paliautų skrai
dę Vokietijos teritorijų pada
ngėmis.

ŠEŠIOS ORLAIVIO AUKOS

AGUAS CALIENTES, Me
ksika, geg. 8. — Tarp šio 
miesto ir Zacatecas nukrito 
orlaivis. Žuvo skridę C žmo
nės.

KETURI ŽUVO SPROGIME
I

MASKVA, geg. 9. — So-i« GRAND RAPIDS, Minn., 
vietų valdžia uždraudė svai-jgeg. P. — Taconite saloje di- 
galų pardavimą revoliucijos /namitui sprogus žuvo keturi 
minėjimo ir darbininkų apmo- Į darbininkai, dirbę Sale kasyk- 
kėjimo dienomis. los. ' J ’ ' '

kelionės po pasaulį gryžo New Į
Yorko arkivyskupijos vysku-1 .

____ ne vienam vagonų užtiko dau-pas padėjėjas Dunn. Be kitko . .
vyskupas aplankė Indiją ir * 8 ai* ’"nb aa <url9 Pa' Vietos valstybinio kalėjimo kumentą- 
v-. .. c, , , , . ,, , .žymėta, kad tai bambusų pu- 1 • ••Kiniją. Sako, kad tose šalyse (l .. .
j a vi. k- i- a »•- mpurai. Skardinė atidarytamkatalikybe plinta, aciu ener- r .

.... ... . .rasta importuojami iš Kini-Įgingam misionierių veikimui, i . . r d.
jos stiprūs svaigalai.
, Visas vagonas sulaikytas., Tik šiandie Kinijoj misio

nieriams sukelia sunkenybių 
plėšikų gaujų trankymąsis. 
Jie daug kunigų misionierių 
pagrobia, kai-kuriuos žudo. 
Vienatinis tų pagrobimų tiks
las — tai išgauti pinigų.

IŠVYKO APLANKYTI 
KAREIVIŲ KAPUS

NEW YORK, geg. 8. — 
235 aukso žvaigždžių motinos 
ir našlės išvyko į Europą te 
nai amerikoniškose kapinėse 
aplankyti savo mylimų sūnų 
jir vyrų kapus. Jos vyksta val
džios lėšomis. Šis moterų bii- 
irys yra pirmasis iš 5,000 mo
tery.

Apiplėšti namai
Oak Parke į vienus namus 

pavakarėj įsilaužė plėšikas, 
kada viena šeimininkė buvo i 
namie ir rainiai maudėsi.

Pagrobė 3,000 dolerių ver
tės brangenybių ir 30 dolerių 
pinigais.

i Iš trečiojo namų aukšto, 
3540 Cullom avė, per langą 
iškrito ir mirė 3 metų vaikiu
kas W. Gavin.

Chicagos pietinėj daly su
imtas kažkoks Wilkins, kurs, 
nudavęs kunigą, aukas rinko 
eidamas per namus.

.tame bute sargybą. Jis su sa
vimi buvo atsinešęs pundą li-

COLUMBUS, O., geg. 8. _'teratūros, atsišaukimų ir do-( žėję darbai šioje pramonėje 
gal dar ilgai tęsis.

šimtai kalinių buvo laikomi ? Pirmieji Ju >'ra ®kli k°mu- j ----------------
kalėjimo kieme pastatytose >istai i'anatikai- Kasperaitis | NUŠAUTA DU KALINIU 
palapinėse. Vakar vakare pa-P)UV() kart)l Jau mdeistas it du
lapinės sudegė. Kaltinami ka.įmetus išsėdėjo kalėjime. Dar- 
liniai.

įninku agitavimą gaudavo at- į niam kalėjime. Kalėjimo vir- 
lyginimą ir slaptų B°lševikų į »jnjnjta8 paskelbė, kad tai at- 
,subsidijų. kulkosvaidžiu kareiviai

monėje. Bet tas neįvyko. 
Kai-kas spėja, kad sūma-

COLUMBUS, O., geg. 9. — 
(.bo neturėjo, užtat už darbi'; Xušauta du kaliniu valstybi-

PARKER NEPATVIRTIN
TAS TEISĖJU'

Kiek vėliau dar buvo areš
tuoti kiti komunistų veikėjai 

St. Vulkovičius ir Joselis

netyčiomis.
WASHINGTON, geg. 8. .

Senatas 41 balsu prieš 39 ne
patvirtino No. Carolinos tei
sėjo J. J. Parkerio teisėju į' rasta daug kompromituojan- niaža tein|K»ratūroje atmaina.
vyriausiąjį teismą. Preziden- e’os literatūros. ,----------- --------------- , ...j
tas Hoover turi paduoti kitą! Kvočiant Virelirtną paaiš-Į 
kandidatą. įkėjo, kad jis anksčiau buvęs

centro komiteto narys, vėliau

CHICAGO IR APYLIN- 
iVulfsonas. Pas juos taip pat Į KĖS. — Nepastovus oras;

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų ..$10.00 
Britanijos 1 sv. sterl.4 4.86 
Francijos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23 

buvęs Kauno raikomo sekre-’. Belgijos 100 belgų 13.94
torius, o Vulfsonas su Vulko- J Šveicarijos 100 frankų 19.37 
vičiurti — raikomo nariai. Vokietijos 100 markių 23.85

JURISTŲ SUVAŽIAVIMAS sekretorius ir paskutiniu lai-
WASHINGTON, geg. 8. — 

Čia prasidėjo aštuntasis “A- 
merican Law” instituto suva
žiavimas. Delegatais yra tei
sėjai ir advokatai.

ku partijos politbiuro vedėjas 
visoje Lietuvoje. Kasperaitis
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gi yra įtempti. Bijoma kad ir ten nekiltų 
karas, nes abi valstybi pasieniais turi sutrau
kusios daug kariuomenės.

Tie dalykai yra tikru persergėjimu, kad 
taikos apaštalų darbas dar nėra užsibaigęs, 
kad jie nuolat turi budėti ir privalo būti pa
sirengę kiekvienam atsitikime, kad pašalinus 
naujų karų pavojus.

Gaila, kad Jungtinėse Valstybėse įsigy
veno nusistatymas priešintis Tautų Sų jungai 
ir Tarpautiniam Pasaulio Teismui, nes tos i- 
staigos taikos užlaikyme pasauly didžiau
sių rolę galėtų suvaidinti. •

ĮVAtRyS STRAIPSNIAI
MOTERYS POLITIKOJE 

NIEKO NAUJA.

KALTINA KITUS.

DIENOS KLAUSIMAI
SENATAS IR PREZZDENTAS.

Prezidentas Hoover buvo paskyręs teisė
jų John J. Parker iš Nortli Carolina į Jung
tinių Valstybių Vyriausiąjį Teismų (Supreme 
Court), Senatas dviejų balsų dauguma p. J. 
J. Parkerio teisėju nepatvirtino. Tokiu bū
du prezidentas turi ieškoti kito kandidato.

Parkerio paskyrimas buvo sukėlęs daug 
triukšmo, ypatingai negrai pakėlė daug 
triukšmo, nes Parkeris, būdamas teisėju, pa
rodęs negrams daug nepalankumo. Iškilo ir 
keletas kitų dalykų, kurie užkirto kelių jam 
įeiti į Vyriausiųjų Teismų.

Šis incidentas yra labai retas. Panašaus 
nebuvo per trisdešimts penkis metus. Parke
rio kandidatūros atmetimas yra reikšmingas 
dalykas. Jis aiškiai sako, kad tarp preziden
to ir senato daugumos nebėra to vieningumo, 
kuris būdavo prie p. Hooverio pirmtakūno. 
Prezidentas, matomai, nori parodyti savaran- 
kųmo, bet senatui tas nepakeliui. Pagaliau, 
f*ųrkerio neužtvirtinimas stipriai atsiliepia į 
). Hooverio asmenį ir smulkina jo autorite
tų. Tas apsunkins ir tolimesnį jo darbų. Se
nate sudarytu precedensu jo asmeniniai 
priešai pasinaudos ir ateityje. Pasinaudos ir 
politiniai priešai.

Yra ir gera to incidento pusė. Senatas 
parodė savo savarankumų. Jisai pasakė, kad 
jam) nebile kų galima pasiūlyti užtvirtinimui, 
kad jisai nevisuomet sutinka su padiktavimu 
iš vyriausybės ir turi užtektinai drųsos pasi
priešinti norui pravesti nevykusį įstatymų ir 
pastatyti aukšton vieton žmogų, kuris visuo
menei yra “persona non grata.”

Į komunistų kaltinimu, kad “kapitaliz
mas privedė darbininkų klasę prie tokio var
go ir skurdo, kad šiandien ir tie milijonai dar 
bininkų, kurie dar vis turėjo viltį kapitaliz
me bei socializme jau nustojo tikėti. Jie sto
ja po komunistine vėliava” — krikščionių 
darbininkų laikraštis “Darbininkas” taip at
sako :

Gan indomus posakis. Kad komunistai 
kaltina kapitalizmų, tai suprantama, bet ma
tomai jie ir socializmų priskaito prie vargo 
ir skurdo gimdytojų. Kų-gi į tai socijalistai? 
Ar jie prisiims tų savo vaikų priekaištų? Ko
munistai jų beveik neatskiria nuo kapitalis
tų: vienus ir kitus priskaito prie tos pačios 
rūšies. Nedėkingi sūnūs! Ir kiek tie socijalis- 
lai prisisielojo, kad pasauly įvedus komunų, 
o dabar komunistai nė “išgrauš” nepasako. 
Dar kiek palaukę pamatysim, kaip tarp pa
čių komunistų išsivystys keletas rūšių, kurios 
viena kitai prikaišios darbininkų išdavystę 
ir vargo bei, skurdo pagaminimų.

Neprošalį būtų pasakius, kad ir dabar 
jau metas prikišti komunistams, kad jie ne
blogiau, o gal dar ir smarkiau už kapitalis
tus gamina darbininkams skurdų. Juk Ru
sija ,ne iš gerovės badauja. Taigi būtų teisin
giau, jei komunistėliai šitaip pasakytų: ir tie 
milijonai darbininkų, kurie vis dar turėjo 
viltį kapitalizme, socializme bei komunizme, 
jau nustojo tikėję.

Tuomet vaizdas būtų pilnas, nes ir ko
munistai savo atsakomybės dalį dėl dabarti
nio nedarbo teisingai turėtų panešti.

viems tikslams. Po dešimties 
metų moterų didžiuma prade- 

! da tečiau susiprasti ir šiandie 
Dešimts metų suėjo, kaip A. jų tūkstančiai, dešimtys tuks- 

J. Valstybių moterys naudo-1 stančių atsisuka prieš tuos 
jusi lygiomis su vyrais politi-' pačius fanatikus.
nėmis teisėmis. Kada jos ne- , Taigi, dešimties melų laiko- 
turėjo tų teisių, daug kas spė- talpiu moterims dalyvaujant 
jo, jog esu yra baugu joms politikoje neįvyko nieko nau- 
pripažinti tokias svarbias vai ja. Viskas čiuožia senųja va- 
stybėje privilegijas. Sakyta, «a> jr ta reikšta prieš niote- 
kad moterys balsuodamos ga- rįs baimė pasirodė nepama- 
linčios išgriauti visoj šaly tuota.
gyvuojančių tvarkų. Dar pri- j _
segta, kad jos galinčios iš i>o
litikos praginti vyrus, kad 
pačioms turėti pelningas vie
tas pačiose valdžios viršūnė
se.

REIKIA IEŠKOTI IŠEI
TIES.

Ir padėti ūkininkams.
Mūsų krašto dalis dėl 1928

Nežiūrint tų visų spėjimų m. nederliaus smarkiai nuken
ir nusakymų konstituciniu tėjo. Ūkininkai įsiskolino ir
priedu moterims pripažintos jų ūkius slegia dabar sunki
visiškos politinės teisės. Pra-! našta.
ėjo dešimts metu, kaip mote- j .. . , ........, . . . , , Neįvedus iki šiol ilgamečio
rys bendrai su vyrais daly- ,. . . kredito, nors tas galima butų
vauja politikoje, bet neįvyko! , . ... ,„ ... , atlikti sunaudojus iždo perte-
salv jokių nusakytų pervers- . . . , . _/ . / * * klius, įvairios trumpalaikes
nuų.

’ Kaip mes ir spėjome, uždarymas į kalėji
mų Makatjna Gandlii indėnuose sukėlė dar di
desnį triukšmų, padidino riaušes, darbininkus 
išvedė į streikų ir tas palietė beveik visų 
Indiją. Didžiosios Britanijos vyriausybė su
sirūpinusį ir pasirengusi imtis griežčiausių 
priemonių riaušių sustabdymui.

GINKLAVIMOSI LENKTYNES.

Nespėjus pasirašyti jūrų nuginklavimo 
sutarčiai Europos padangė vėl niaukiasi. 
Prancūzija ir Italija veda ginklavimosi lenk
tynes. Ir viena ir kita valstybė stato naujus 
karo laivus, ruošiasi prie to, kad atsitikime 
galėtų “apsiginti” nuo “užpuolikų.” Pasau
lis dėl to susirūpinęs.

Tarp Rusijos ir Lenkijos santykiai taip-

A. L. R. K. Federacijos Kongresas šie
met įvyks rugpiučio 19, 20 ir 21 dd., Newark, 
N. J. Tai bus visų organizuotųjų Amerikos 
lietuvių katalikų suvažiavimas sustiprinimui 
tikybinės ir tautinės akcijos.

v

Kaip žinoma, išpradžių ino
terys karštai ėmėsi dalyvauti 
politikoje. Skaitlingai registrą

1

PMSIS DALYKAS.
Ęašo Kun. J. Jiueričius

PIRMOJI DALIS.
B f* (Tąsa)

Jei mes mylime savo artimų, mes 
džiaugiamės, kai Dievas jį laimina pasi
sekimu, ftai Jis yra sveikas ir viso apsčiai 
turi. Iš kitos pusės, mes liūstame girdė
dami, jog jį nelaimė sutiko. Mums gaila, 
jei mirė jo tėvas, motina, brolis arba se- 
buo; jei jis prarado turtų, arba sveikatos 
neteko; jei jis negali dirbti, ir nėra kam 
ieitncfc maitinti.

Jlū mes panašiai mylime Dievą, mes 
porini?, kad ne tik mes Jį garbintume, 
bet, kad Jis visų tvarinių būtų visados 
garbinamas. Mes džiaugiamės, jei žmonės 
Jį garbiua, o liūstame, jei girdime, jog 
Jis yca niekinamas nedėkingų savo tva
rinių.

kas buvo konstatuota ir že
mės rūmų visumos suvažiavi
me.

Kyla klausimas — jeigu jau 
dabar taip yra, tai kas bus, 
kai šiaurės ūkininkams rei
kės grųžinti 1928 metų pava
sario sėklų skolų®

Pirm negu arsuVius į šj 
klausinių, tenka konstatuoti, 
jog nukentėjęs š.jurės ūki
ninkas pašalpų iš vyriausybės 
r esu laukė, nuo jokių mokes
nių neatleistas. Tiesa — buvo 
pažadėta atleisti nuo valstybi
nių žemės mokesnių, ūkinin
kai padavė prašymus, bet tie 
prašymai daugumoje liko ne
patenkinti. Surimuos aukos 
tiek pinigais, tiek ir natūra, 
atiteko miestų vargšams ir 
bežemiams. Visi ūkininkai, 
neis nederliaus menus iš sa
vo ūkių neturėjo pajamų ir 
dar privalėjo pirktis pašarų

paskolos, gautos iš Žemės bau
. ko ar iš kitur, ypač sunkiai

VISKĄ GRIAUNAMOJI 
BOMBA.

Tai m- koks stulpas, bet 
ir maisto, bet turėjo atlikti baisi> visk^ grįaiinal„„" 
visas pareigas, kai pir norma- ba Tokiomis bombomi.-, yra
liais metais, t. y. sumokėti 
valstybinius ir savivaldybės 
mokesnius, atlikti visas na
tūralines pareigas, pirktis vidutinio u^zio žmogų 
miško ta pat taksa, išmaitin

aprūpinti J. A. V. karo orlai
viai. Bomba sveria 4,OGU sva
rų, vra tris syk didf e r.:

prislėgė šiaurės ūkininkus, Ih lr »I»moketi sanujininkus [ fiu J3 R 
Bet šių paskolų toli gražu ne-|neB aPskr,tles virsimnkas------cl

vosi ir balsavo. Bet už helerių- S 'draudė atleisti nuo darbo, nors
metų praėjo tas jų subruzdi-akininkų yr# jo pas ūkininkų ir nebuvo,
mas. Šiandie jų nedaugiausia 
maišosi į politikų. Išmintin

linnsi pas privačius žmones, gyvųjį ir negyvąjį
, . -j • ■ ±- _ „ inventorių, sumokėti už trų-„ . i kurie nesidrovi imti net nuoi ' h

gosios moterys šalinasi nuo o g , u. j.. šas, kurios žuvo ir jokios nau
politinių purvų, kuom yra pa-1 . ' . r, .. , .  idos tais metais neatnešė ir t._. . , - * , . menesi. Grųžinti tas trumpa-, . „ į
garsėję didieji miestai. Padori', ., , , bankams t- ir Vieuu zoJziu — su-'... ...... .laikės paskolas ar —„-----  ....
moteriškė nenori įsivelti Į po-'^ iva-ialns žymi, autorė ūkininku, tiek išlaidų,
litinę kampanijų, : kada opo-^,.* -iaur5s nkMllky ncturi kad reikėjo įsiskolinti dange- 
nentai kiti kitiems plėšia gar-1. ’ ’ '. . , , .. . ,iš ko, nes šiemet nors ir apy
bę, Kada kiti kitus įsmcKina,
kad tik gauti vįriaųybės rin- •
kiniuose. *

3— 4 lt. 
Sėmenų 64 lt. 34—10 lt.

Vadinasi, — kai kurių ja
vų net trys centn. reikės par
duoti, kad sugrąžintų už vy
riausybės paskolintų vienų 
centnerį Tikėtis, kad javų kai 
nos pakiltų, netenka, jei bus 
normalūs derliaus atžvilgiu

ly vietų.
Vienintelė vyriausybės par

lama duotoji 1929 metais

Aišku, kad šiįto brangaus 
sėklų kredito šiaurės ūkinin
kai jokiu būdu negalės su-

geris derlius, bet javų; kainos 

žemos. Kad šiawrė» iR i įlinkai

.nepajėgia sugrąžinti skolų — ., , , .. , . .
Teisybė, kada moterys lai-į vyriauXbė tur būt yra inforSpavldak’ bet kre<Jltan’ bet J1 klt4 kelių, bus prieita prie 

mėjo tas teises (jos už tai ii- !1)niota> nes’ nesenai’yra išleis-!SUgr%žinti bus dar sunkiau’ masines ukl^ Imitacijos ir
‘ * i r>nmi linu Ir IziTnci Zonine Tiari-

pavasario sėkla ne pašalpos grųžinti pilnumoje ir neieškant

negu linų ir kitus Žemės ban
ko kreditus, jau iššaukęs net 
paprastų vekselių protesto įs
tatymų. Ir tas suprantama, 
nes sėklų kreditas yra labai 
brangus. Jeigu paimti šių me-

gus metus kovojo), .nemažas ta8 net specialns įstatymas, 
skaičius motery išrinkta atsto .kariao dnaat> i,-illaI1>Ų 
vėmis į legislaturas, kai-ku- valdiniako Stalllpas ant esa. 
rios pateko atstovėmis į koa-: ,ų banke -ianrCs flki.
gresy, viena - kita i guber- v(jkseliy ,vgsta notal.o
uatoriy vietas. Bet jos tuomi ;pa(tarvtal„ y„kseiio protestui. . . . . ,
dešimtmečiu neatliko šaly jo- J(.igu bankaSj supr0.įtu javy ka.ny ir duotos kre
ki.! nusakyty ir numatyta, vekseiinS) ju03 buko/1““ “klos karny, tai gausi-
refonny. Visa tvarka šaly ei- >nvc |al|kia gcrcs.|"« skirtum,, kuriuo
na senąja vaga. Kas daugiau I..,,, laikllj la, ,oH ncsi.i«aon« “kiy kreditas bus ne

: . turi pinigy, tas lengviau !si-'tHa tai kil; b.,Ilkak kaini0'■» k "uos., kaip skelbiama, bet 
gauna j aukštesnias vietas. I, ikaį w jS$ ir pl.okybos j iš žymiai didesnio. Kad taip 
Nepalengvėjo gyvenimas pilko 'p..aig0Si k,Jrk„„5 ūlriuinkai 1yra “ aišku ,S i!k,rtu'

Lietuvos katalikų dienraštis “Rytas” y- 
ra dvigubai padidintas ir kas kart daromas 
įvairesniu ir įdomesniu. Tai geriausias ir di
džiausias Lietuvoje išeinantis dienrūštis.

Iš kitos pusės, jei žmogus neturi Die-1 
vo meilės, tai jis taip nesijaučia. Jam gir
dint, jog žmonės niekina Dievų, jis sa
ko, tai niekis. Kas man galvoje. Taip da
rydamas, jis klaidingai supranta Dievo 
meilę. Jis nežino meilės ir jos neturi. O 
šv. Apaštalas sako: “Jei pieilės neturė
čiau, niekas esu.” Tik meilė mus veda 
prie gerų ir pasišventimo pilnų darbų. Ti
krai mylėdami Dievų, mes negalime pa
daryti klaidos, nes šv. Augustinas sako: 
“Mylėk, o paskui daryk, ką nori.” Reiš
kia, tik meilės reikia, kad mūsų darbai 
būtų šventi.

Bet mums neužtenka paprastai Die
vas mylėti. Mums reikia Jis mylėti la
biau už viską. Tai reiškia, kad Dievo 
meilė visados privalo užimti pirmą vie
tą mūsų širdyje.

Daug žmonių mano, kad jie tik tada 
myli Dievą, kada jie jaučia šitų meilę 
savo širdyje. Taip jausti Dievo meilė, yra 
geras ženklas. Tačiau nebūtinas ženklas.

sioms minioms - milionams iriskolinęj flkininky sanldi. 
darbininky, nors pas moteris ,liai> kurie reikalaaja a,glJ tei.
visados pasireiškia da«gia» ;snl0 kelį„. Ir mus vis dažniau 
gailestingumo.

mo už centnerį:

Vylia usybė 
skaičiavo

' ir dažniau pasiekia žinios, Miežių 32 lt. 
Išpradžių daugelį moterų į kad vienur ar kitur šiaurės • Kviečių 38 lt.

savo tinklus nutvėrė sausieji ūkininko žemė ir trobesiai be- ’ Avižų 29 It. 
fanatikai jas išnaudoti sa- veik pusdykiai išlicituojami, Žirnių 36 lt.

Dievo meilė neglūdi žmogaus jausmuose, 
bet jo valioje.

Su pagalba savo gerai mąstančio pro
to žmogus supranta, kiek gero jis gauna 
nuo Dievo. Jių gerai žino, jog Dievas yra 
jo geriausis geradaris. Taigi jis myli Die
vų labiau už viską.

Jei žmogus turi kokią brangenybę, jis 
nori jų ilgiausiai laikyti. Kiek tai žmonės 
daro pastangų įsigyti nors vienų perlų. O 
kai jie įgyja, tai nori ilgiausiai laikyti. 
Bet nėra brangesnio perlo už Dievo mei
lę. Taigi kiekvienas žmogus ir privalo 
branginti šitų savo sielos perlų, būtent 
Dievo meilę.

Mes gal esame skaitę, kų darė Seno 
Įstatymo patriarkai dėl Dievo meilės. A- 
braomas paliko savo buveinę, turtų ir net 
gimines, kad galėtų kitur ramybėje ir 
Dievo meilėje gyventi. Trys jaunikaičiai 
jokių kentėjimų nesibijojo, kad tik ne
būtų atskirti dėl nuodėmės nuo Dievo ir 
jį neužrustinus.

Rinkoje 
dabar moka 

10--12 lt. 
18—20 lt. 
8— 9 lt. 

14—16 lt.

Mes turime milijonus kankinių, kurie 
sekdami Kristau mokslų, buvo pasirengę 
geriau viskų prarasti, negu prieštarauti 
savo įsitikrininiui. Jie buvo pasirengę ge
riau prarasti savo gyvybę, negu laužyti 
Dievo įsakymus, dalyvaudami pagonų 
apeigose. Jie buvo pasirengę viskų pa
likti, kaip tėvus, brolius, seseris, kad ga
lėtų visados būti su Dievu.

Gal ir mes esame panašiai mėgina
mi, ar mes mylime Dievų. Žinokime vie
nų dalykų. Jei mes geriau išsirenkame Die 
vui tarnauti, negu nusidėti, tai reiškia, 
kad Jį mylime. Tai yra lengvus dalykas. 
Kiekvienas žmogus gali atskirti auksų 
nuo purvo.

II Dievo Meilės Privalumai.

Žinodami, kas tai vra Dievo meilėj
7 . . I

mes trumpai svarstysime jos privalumus, j 
Meilė yra žmogaus širdyje. Mes negaiiniei 
iš žmogaus išvaizdos spręsti, ar jis myli

bendrai sustabdymo šiaurės 
ūkininkų medžiaginio ir kar
tu su juo ir kultūrinio kėli
mo.

Del to reikėtų, kad 1929 m. 
duotoji sėkla kreditan būtų 
leista grųžinti tuo pačiu sai
ku natūra, kaip buvo duota. 
Be to, jau visiškai pribren
dęs laikas įvesti ilgametis 
kreditas.

D.

— Anglijoj yra viena ap
draudimo draugija, kuri ap
draudžia ne vien nuo ugnies, 
senatvės, bet ir nuo žemės dre 
bėjimų, revoliucijų, nupliki
mų, net ir nuo dvynukų mo
teris.

Dįevų, ar ne. Mes patys negalime gerui 
pažinti, ar mylime Dievų. Daug žmonių 
greit jaučia savo širdyje Dievo meilę, 
bet iš tikrųjų jos neturi. O jei turi, tai 
nelabai ilgai. Kiek tai žmonių veikia, gra
žiai kalba ir net rašo apie Dievo meilę, 
tačiau iš jų darbų, galima matyti, jog jos 
neturi. Kiti gi nejaučia Dievo meilės sa
vo širdyje, jie nerodo savo jausmais, ta
čiau jų turi.

Todėl kįla klausimas, kaip mes gali
me žinoti, kad mylime Dievų. Kas mus 
įtikrins, jog mes Jį mylime! Kas nuims 
duos ženklų, kad mes Jį mylime! Mūsų 
Išganytojas davė mums geriausių šios mei 
lės ženklų. Jis mums nesako, kad tas ma
ne myli, kas verkia, kas' dūsauja, kas liū
sta, kas marinasi. Ne! Jis taip nesako ir 
to nuo mūsų nereikalauja. Bet Jis sako: 
“Kas turi mano įsakymų ir juos laiko, 
tas mane myli”.

(Bus daugiau)
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Į Prašau Į Mano Kampelį LIETUVIAI AMERIKOJE

“maširavo”Prof. Kampininkas

KĄ SIŪLO BROOKLYNO 
KOMISARAS IR KUO

TAVORŠČIAI JAM 
ATSAKO?

nedaugiau 500. 
“Kur jie buvo*” dabar klau
sia V. Paukštis alias V. Pet- 

įruška. Jis žinąs, kad tukstan-

ROGKFORD, U.L

Žinelės.

Gegužės 3 d. dieną apie Šv. 
Petro ir Povilo parap. baž
nyčią didelis judėjimas. Eina

narių ir nei vieno demonstra-Į tol>«u seniau pradėtas gra
cijoj nebuvo. Kur jie gužinė- tinimas. Ant. Atkočius — ge-
jo? Tai skandalas! Ir už tokį ras Ž,»OSU«. leido 3° 
apsileidimą, nedalyvavimą, m0Je Prisiplėšti gražių velėnų, 
Petruška siūlo per “Nelais- įeikėjo. P. Praris

leiai komunistų tą dieną ne- 
!dirbo; jis žinąs, kad vien A- 
Įinalgameitų lokalas turi 1,000

Brooklyno lietuviški tavorš- 
čiai tik dabar pamatė, kaip

vę” partijos narius, tuos šla
kelius, “atatinkamai nubaus
ti!”

Po tokio pašildymo, dabar 
suėję Brooklyno draugai kal
basi tarp savęs. Esą, velnias 
būtų, jei čia sovietai valdytų.

savo troku jas suvežė. Tas 
žmogus greitas reikale pagel
bėti. Gi kiti — tai nuolati
niai parapijos stiprūs rėmė
jai. Kas atvyks — neatvyks 
į darbą, o žiūrėk, St. Kelio-
tis, J. Pilipaitis, Al. Keliotis, yra daug vertesne motinų ir

beveik baigta lyginti. Pas pa
čią bažnyčią žemė išpilta au
kštai ir visa žaliuoja. Cemen
to laiptai veda aukštyn. Že
miau eina takas. Jo vienoje 
pusėje bus susodinti mede
liai, o antroje — gražūs krū
mai. Su laiku ten bus graži 
pavėsinta poilsio vieta.

Visai tai — darbščių žmonių, 
darbo vaisiai.

“Motinų Diena.”
Geg. 11 Šv. Petro ir Povi

lo par. įvyksta apvaikščioji-

gos vietinė kuopa turėjo su
sirinkimą. Be kitų dalykų ir 

■ mielai priėmė klebono paduo
tą projektą -prisidėti prie įtai
symo naujo gražaus altoriaus 
naujoje bažnyčioje.

cebee Bldg.) Šv. Jurgio para
pijos choras, po vadovyste 
muz. J. Jankaus, padainuos 
keletą gražių lietuviškų dai
nelių. Lietuviai, pasinaudoki-

7 vai. vakare vyskupas su
teikė Dirmavonės Sakramen
tą apie šimtui asmenų. Šv. Pe 
tro parapijos klebonas kun. 
Masevičius pasakė gražų pri-

te proga. Kurie turite radio, taikantą pamokslą. J. M. vys- 
Ji turėjo savo baliuką pa- 'paklausykite lietuviškų dainų, i kūpąs pasakė angliškai pa

rapijos svetainėje. Svečių su-jClioras dabartiniu laiku yra 
silaukė tiek, kiek nesitikėjo, didelis ir gerai dainuoja. 
Linksmai, gražiai ir švariai Taigi, Detroito lietuviai, ne 
visi leido laiką. i pamirškite geg. 11 d.

Graži, maža mergaičiukė
Sinkevičiukė padainavo link
smą, juokingą dainiukę, p lė 

Į Fl. Mizer (Maizeriukė) pas-I
kambino gan gabiai piano.

gera yra “fašistinėj” šalyj, j Kad ir tokiame atsitikime, 
po Dėdės Šamo pretekcija gy- į surinkus visus tokius slake- 
venti ir už tai siunčia jam I rius eeka sustatytų palei “Ne
didelį, didelį ačiū. Dalykas, į laisvės” sieną ir “pyf! pyf!” 
mat, toks. j iš šautuvų. Dabar-gi,

Gegužės pirmoji buvo ko- Dedei Šamui, mes už tokį bai- arasius,
munistų “maširavimo” diena. 
Manyta, kad kas ne kas, bet 
30,000 New Yorko lietuvių 
pasipils ant stryto, gi apie ta- 
vorščius jau nebuvo iei kal
bos, nei abejonės. Ar tiek bu-

sų pasiūlymą galime komisa
rui Petruškai tik nykščio ga
lą prie nosies pridėti ir ki
tai pirštais pakrutinti.

Taip tai kalba Brooklyno

Dirmavonė.

Bal. 30 d. Šv. Jurgio baž
nyčią aplankė J. M. vyskupas 
J. M. Gallaglier. Žmonių pri-

Čia turim pažymėti, kad p. ėjo pilna bažnyčia. Vyskupas
mas “Motinu Dienos”. Labai! Viktoras Maizer turi drabužių patiktas su procesija iš klebo- 

‘ ' * I I • + "■ ... • •• -r • ...... ,
daug asmenų, itin jaunuome- i KlauluvV- 
nės, eis prie Šv. Komunijos. į ParaInJQ 
Jie suprato, kad dvasinė gėlė

mokslą ir suteikė popiežiaus 
palaiminimą kurį lietuviškai 
paaiškino kleb.

Iškilmėj dalyvavo keturi 
seminarijos profesoriai ir ku
nigas Valaitis.

Pasibaigus iškilmėms, žmo
nės vėl su procesija nulydėjo 
vyskupą į kleboniją.

Korespondentas.

pramogas

Jis mielai remia nijos. Įeinant į bažnyčią, clio- 
ir gražias jas ras sugiedojo himną.
Lietuviai turėtu —...- ■------ - « ■■

PLATINKITE “DRAUGĄ"

Dievo akyse, negu vystanti 
materijėlė gėlė. Kas negalės

L. Navickas, Pov. Vaitkus,
Lad. Jankus, Lad. Trepkue,
J. Zubinas, Pr. Krikščiūnas, į komunijos priimti, tas žada 
Pr. Geležius, Z. Patapavičius, i Mišias aukoti motinos inten-

aėiu^r* Rimkus> Er- Budvidas, D. pija.
J. Balčiūnas jau i Po pietų apie svetainę lau- 

dirba. Labai daug pagelbėjo
savo arkliukais St. Remen-
V • •
C1US.

Ryto metą žmonės, atėję baž 
nyčion, nustebo. Žiuri, visame

draugai ir džiaugiasi, kad jie j fronte jau žolė žaliuoja, kur 
vo? “Nelaisvė” suskaitė, kad j čia yra “seifti” po Dėdės Sa-j neseniai kieta žemė buvo. Baž- 
lietuvių, inimant ir vaikus,įmo “cilinderiu”. nyčios gale visa tuščioji žemė

KĄ DARYTI VAIKUI 
SU SLOGOMIS.

Kuomet jūsų kūdikis turi slogas 
galvutėj, tai jam palengvinti įdedant 
keletą lašelių alboleno } šnervytes 
keletą, sykių dienoj. Kad pašalinti 
slogas, tai laikyk jį šiltai ir teestie 
jo vidurėliai liuosl. Tam. tikslui dak
tarai pataria Fletcherio Castoria, 
dėlto kad ji yra grynai augmenine 
ir nekenksminga. Ji veikia kaipir 
ricina, bet netąso ir nesargina. Mi
lijonai Imotinų žino, kaip greit Cas
toria nutildo verkiantį vaiką ir kaip 
greit ' užmigdo nerimastingą k.U,dikį 
į kaip greit pašalina dieglį, gesus, 
vidurių suirimą ir tt. Kad apsaugoti 
nuo imitacijų, tai Fletcherio para
šą rasi ant kiekvieno tikros Casto- 
rijos butelio.

rrrrrrrrTTTTVTTVTvrvmrrrm
Blue Ribbon Malt geriausia parduo
damas dėl to, kad milijonai žmonių 
jį pamėgo. Vienodas gerumas yra 
priežastis dėl kurios jis išsiplatino.
Dykai gauk I.eana’s valgių ir kmdžių knygą. 
Premic-r Malt Sales Co., 720 No. Michigan 

Avė. Chieago.

From Youth to Age
Moteries gyvenime yra trys 
išbandymo laikai: kuomet 
mergaitė bręsta į merginą, 
pirmas gimdymas ir vidur
amžis. Tada I.ydia E. Pink- 
namis Vegetable Compound 
gelbsti atgauti sveikatą Ir 
gajumą.

LYDIA E. PINKHAM’S 
VEGETABLE COMPOUNI)
I.YDIA t. FINKI1AM MED. CO- LYSN, MASS.

BE1ZBOI.O SKOBAI
Klausyk Blue Ribbon Malt 

Sporto raportą kasdien 6:30 v. 
Stotis WMAQ, Chieago.

savąjį paremti. iTA 1 x 1 - 1 J
Toliaus pasirodė naujas nu. JJaKtaraS SUSCkC, KaCi 

zikas Ant. Vileišis. Jis pas-! . •
moterys ir vaikai labiaukambino gražių muzikos gaba

lėlių ispaniškos dvasios.
Choras padainavo keletą' 

dainelių. Jis rockfordiečių gy 
venime pradeda užimti vis žy
mesne vietą.

serga, negu vyrai
Kaipo šeimyninis daktaras Monti- 

celloj, III., visus žmones, ne jų dalį,
I Dr. Caldwell turėjo savo globoj. 

Gabiai sudainavo duetą p-,Didesne pusė jo pašaukimų buvo 
._ , -i •■- • z. *•. prie moterų ir vaikų — nes jie daž-JeS K. Aoreikaite ir U. Altu- niausią serga. Bet jų ligos buvo ma- 

'tosios — slogos, karščiavima, galvos 
P F •- skaudėjimai, aitrumas ir visuose

ke ir svetainėje bus bendras 
pasiviešėjimas. Vakare 7:0C 
svetainėje įvyks labai įvairus 
programas. Bus muzikos — į-
vairiausios; bus dainų (boro . _ . T . . v. ,, .. . , 1 - gerai padainavo J. Altuciukė. atsitikimuose reikėdavo nusi'aukinė-
lr kitaip, bus kalbų, bus ir . .J. . 'jimo. Jie turėdavo užkietėjmus.

daugiau ko.
Kadangi Rockforde blogi 

paikai, tai įžanga padaryta 
j labai pigi: suaugusiems 30c., 
vaikams 15c.

Manoma, kad daug atsilan
kys.

Federacijos skyrius visą 
dienos iškilmę ir tvarką Nes.

Geg,
Moterų Sąjunga.

4 d.- Moterų Sąjun-

GYVYBĖ 
PRIKLAUSO 

NUO ŠTAI KO
1NKSTŲ-KEPENŲ-PUSLĖS 

Per virš 200 metų tikrąsis Gold

čiukė. Solo, kaip

Visi laiką leido linksmai.
| Bėgyje Dr. Caldwello 47 metų 1 ik Vėluma visus pradėjo va- praktikos jis susekė, kad tada ge
riausia pagelbėdavo jo receptas, kurrimti namo. 

Žinoma, nebūtu
randasi liuosuojančios žolės su pepsi- 

buvę taip nu- 1892 m- Jis Pa«iryžo vartoti sa- 
V .Jvo formula gaminti Dr. Caldwell’s

linksma jei ne Pr. Budvilas, Syrup Pepsin ir Išstatė rinkon.
Vaistas tuoj sutiko visuomenės pa

lankumo taip, kaip pirmiau Dr. Cal- 
dwello privatinėj praktikoj. Dabar 
jau trečia gentkartė jį vartoja. Tos 
motinos, kurios duoda jo savo vai
kams, jo gaudavo nuo savo motiną 
Dirbdamose dienose kas sekunda kas 
nors kur nors eina jo pirkti. Yra 
tūkstančiai šeimynų, kurios nekuo- 
met nebuna be butelio Dr. Caldwe- 
ll’s Syrup Pepsin ir mes turime daug 
šimtų laiškų, liudijančių tai, kad tas 
vaistas iems pagelbėjo tada, kai

Nors moterims, valkams ir scby- 
niekas kitas nepagelbėjo.

L. šukšteris, D. Varašius ir 
P. Vaitkus. Jų muzika išjudi
no jaunus ir senus.

Susirinkimai.I
Geg. 5 d. vakare turėjo 

savo susirinkimą merginų so- 
dalicija. Jos svarstė daug į- 
vairių klausimų. Raporteris 
tik nuįgirdo • tai, bet visų 
smulkesnių žinių dar negavo. į

Geg. 6 d. vakare turėjo su
sirinkimą Federacijos skyrius. 
Jis rimtai riša visokius svar
bius vietos klausimus ir juos 
vykdina. Daug gražių dalykų

KX AGE 83

patingail tinka, tai vienok jo švel
nus ir ma'onus veikimas padaro sa
vo ir vyrams ir sunkiai užkietėju- 
sicms viduriams. Jame nėra nei o- 
piumo, nei narkotikų, todėl tinka ir 
mažinusiems kūdikiams. Vaikama 
jis patinka ir noriai jį ima. Galim*, 
gauti "kiekvienoj aptiekoj.

Dovanos Visiems
Visuomenei pranešame, kati mes savo biznį padidinome ir papildėme. 
Dabar savo krautuvėj turėsime visokių geležinių daiktų (hardware) reikalin

gų visų namuose ir taippat turime visokių maliavų.

Kad supažindinti visus su musų nauja biznio šaką, tai per dvi savaitės vi
siems duosime dovanas. Kas tik atsilankys per tą laiką į musų krautuvę, tas 
galės gauti musų maliavų sempelius visiškai dykai.

Tikimės, kad visuomenė susiindomės nuisų nauja biznio šaka ir kad skaitlin
gai į musų atidarymą atsilankys.

Laukdami progos jums patarnauti liekame

METROPOLITAN ELECTRIC
HARDWARE & PAINT SHOP

G. NAVADOMSKIS, Savininkas

2515 WEST 22 STREET TEL. CANAL 2591

J

3B

______________________________________________________________

Medai Haarlem Oil buvo pripa
žintas gyduole dėl šių organų padaryta, jam vadovaujant, 
netvarkos. Lengvas ir malonusimti. Bandyk Šiandie. Trij, Raporte™,
dydžių, vaistinėse. Ieškokite:
“Gold Medai” vardo kiekvieno
je dėžutėje.

HAARLEM OIL
CARSULES

DETROIT, MIGH.
Choras dainuos per radio.

Gegužės 11 d., 5 vai. 
pietų iš stoties WGHP (Mac-

LENGVAI
SUTVARKOME

TIEMS, kurie pienuoja savo se
nai numatytą kelionę į tėvynę 
vykinti, musų užsieninis banko skyrius 

siūlo savo pilną patarnavimą keliavimo 
reikale — jūsų keliavimas gali būti 
skirtas į bile kurį uostą. Traveler’s če
kiai išduodami apsaugojimui jūsų pini
gų, informacijos apie jūsų pasus ir vi
zas — viskas atliekama ir prirengia
ma, kas tik reikalinga jūsų smagiam 
ir nesutrukdytam keliavimui.

Central^S'-'Bank
ATRUSTCOMPANY

UlOVfcrt 35Street 
ASUteBufc • • • • AClearingHouseBank

Valstijinis Bankas Biržos Bankas
Telefonas BOULEVARD 4600

— - - . ■ ........................ ..............................
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CHICAGOJE
THE PEOPLES PURNITU- 

RE CO. SUKAKTUVES.

mų ir pusitikėjimų. Pirkliavi- 
inas šios įstaigos krautuvėse 
yra malonus ir kiekvienas at- 

gyvavimo sukaktuves, jaučia- silankęs jaučiasi esantis lyg 
si dar daugiau esanti tvirtės- ir savo krautuvėje.

PUIKUS VAKARAS. Po to pakvietė kalbėti E. 
Murmienę, O. Dambrauskienę, 
B. Rundonienę. Moterims bai-Bridgeport. — Bal. 26 d.

vakare, Woodman salėj drau-igus, kalbėjo M. Spitlis.

Didžiausiai lietuvių preky
bos įstaigai The Peoples Fui- 
niture kompanijai šį pavasa
rį sukanka 15 metų nuo įsikū
rimo ir 11 dienų gegužės su
eis lygiai vieni metai nuo a- 
tidarymo antros didžiausios 
ir gražiausios nuosaviame 
name radio ir rakandų krau
tuvės Chicagoje, ne tik tarpe 
lietuvių, bet ir visoje pietų 
vakarinėje miesto dalyje.

Peoples Furniture Co. įstai
ga įkurta ne dėl vieno privali 
nio asmens naudos, bet dėl 
labo visų tų žmonių, kurie lan 
ko jas su pirkimais, ir dėl tų, 
kurie finansuoja šių įstaigų. 
Kaip Cliicagos lietuviai, taip
gi visos Amerikos, Lietuvos, 
ir kitų šalių žino ir didžiuo
jasi tuom, kad Peoples Fur
niture kompanija yra didžiau
sia prekybinė įstaiga Ameri
koje, kuri skelbia lietuvių tau 
tos vardų pasaulyje ir parodo 
lietuvių gabumų ir žinojimų 
biznyje. Paminėjimui šių su
kaktuvių ir išreiškimui di
džiausios padėkos visiems šios 
įstaigos rėmėjams, yra nus
pręsta mokėti jiems dividen
dus, pavidale prekių už kiek 
galint žemesnę kainų, arba ki
taip sakant be uždarbio. To
dėl, visi seni ir nauji šių krau 
tuvių lankytojai, yra kviečia
mi naudotis šia proga. Pami
nėjimas arba išpardavimas 
prasidės subatoje, 10 dienų ge 
gūžės, ir tęsis per dvi satbi- 
ti: abejose Peoples krautuvė
se: 4177 Archer Avė., ir 2536 
W. 63rd St., Chicago, III. 

Nuosekliai veda biznį.
Peoples Furniture kompa

nija, būdama Amerikos lietu
vių prekybos vadu, ištikimai 
ir nuosekliai vesdama biznį, 
įvedė būdų ir paprotį tarpe 
lietuvių lankyti ir remti lietu
viškų įstaigų krautuves. Nes, 
iš papročio lietuviai buvo pra 
tę lankyti ir pirkti kitataučių 
krautuvėse. Duodant geresnės 
prekes ir patarnavimų', patrau 
kė lietuvius prie lietuviškų 
įstaigų, ir didžiulė dalis kre
dito priklauso Peopie.% įstai
gai dėl atsiradimo daug lietu
viškų krautuvių ir biznierių 
Chicagoje. Nes Peoples įstai
ga davė pavyzdį ir pasitikėji
mų, kad ir lietuviai gali taip 
pat, dar ir geriau tarnauti' 
lietuviams pirkimuose.

Todėl, lietuviai, drųsiai lan j 
kykite lietuviškas įstaigas dei, 
saugumo, lankykite jas origi-i 
nališkas, eikit į Peoples krau
tuves, ir nepraleiskite neatsfi- 
lankę per šį1 15 metų sukaktu
vių apvaikščiojimų.

Kodėl jai sekėsi.
Kodėl Peoples Furniture 

kompanijos įstaiga taip sėk
mingai auga f Tai yra vienas 
if paprastas utsakymas. 6i 
įstaiga dirba iš vieno su žmo
nėmis ir duoda tų, kų visuo
menė geidžia. Duoda visuome
nei geresnes ir pilnai atsako- 
mingas prekes. Duoda geres
nį ir mandagesnį patarnavi
mų, o ypatingai duotla teisin
gas ir kiek galint žeiniausįas > 
kainas ant prekių.

Peoples Furniture kompani-,— 
ja, paminėdama šias 15 melų ų,

nė finansiškai ir patyrime, 
negu kad bile katrais praei-

Išpardavimas.
Išpardavimas prasidės šu

tais metais buvo. Krautuvės j batoje, 1U dienų gegužės. To- 
didelės, nuosavuose namuose,' Jei, prisirengkite dalyvauti.
pilnos puikiausių prekių kaip 
tai: rakandų, radios, pianų, 
kaurų, pečių, elektrikinių ma
sinių, ir visokių namams reik

Nes tikrai išvysite didžiausias 
eiles puikiausių prekių nu

gų ir giminių surengta pami
nėjimas 10 metų ženybinio gy
venimo J. ir S. Ruracikų.

Svetelių skaitlingai prisi
rinko. Muzika buvo p. Ku- 
rausko, kuri puikiai rėžė, lin
ksmino visus ligi vėlumos.

Ant galo kalbėjo 
Rumcikus, ir p.

mams už dar nematytai ir ne- Svečiai šoko, dainavo, žaidė 
girdėtai žemas kainas, ypa- visokius žaidimus, kas kų su-'smintasi

pats p. 
Burnei

kienė, dėkodama rengėjoms ir 
dulyviams, svečiams už dide
lį vargų ir dovanas (parloi 
siute), kurių jie, esu, ueužsi- 
tarnavę.

Po vakarienės ilgai da link

Linkus — pirm., J. Kaniuše- Leokadijos “veselių”, geg 
nas — vice-pirm., S. Jurgaitė 24 d.
— rašt.

X Jau užsakė bažn. kad 
Marijona Dobilinskaitė išteku

LIETUVIAMS LAIŠKAI
CH1CAGOS PAŠTE

už Vladislovo Maslausko, geg. 
24 d.

X Town of Lake daug yra 
Sofijų. Jų vardinės pripuola 
geg. 15 d.

X Šitame sekm., geg. 11 d., 
Šv. Kryžiaus bažn. prasideda

32 Meškauskui Ray.
35 Montirdui Piter
36 Naumovichui Petrui

menų. Darbininkų ir visokių!tingai radios, kurias galite į- manė. Jaunimo buvo ir-gi gan. Vakaras praėjo švelniai, blai-^ valandų atlaidai.
amatninkų organizacija yra 
sudaryta iš pilnai patyrusiu 
ir atsakomingų asmenų taip 
kad jų patarnavimas yra tik-

sigyti geriausių išdirbysčių daug.
už pusę arba vienų ketvirtų j Ponia J. Čepienė iš West 
dalį tikros kainos. 1 Side ir Bridgeporto veikėjas

Įsitėmykit radios, už vienų;A. Vartiauskas pagamino la-
ras džiaugsmas šių krautuvių ketvirtų dalį tikros kainos. ;bai skanius valgius, kuriuos
lankytojams.

Augo su mažu uždarbiu.
Peoples Furniture Koinpani 

jos įstaiga išaugo į taip di
delę jėgų ne iš didelių uždar
bių, bet iš pasitikėjimo jos 
akcijonieriais, kurie matydami 
šios įstaigos visuomenei nau
dingus darbus veikiant, jie su
mokėjo šį kapitalų. Peoples 
Furniture kompanija būdama 
visų ir dėl visų žmonių įstai
ga, yra daug ko gero ir nau
dingo nuveikus kultūros ir lab 
darybės srityse. Remia įvai
rius lietuvių veikimus ir ge
rus užmanymus. Remia lietu
vių spaudų, draugijas, moky
klas, bažnyčias. Remia visas 
organizacijas, neskiriant jų 
pažiūrų. Todėl ši įstaiga yra 
vienintelė lietuvių įstaiga, tu
rinti didžiausia lietuvių para-

Reikalaukite išpardavimo j svečiai gyrė. 
numerio prekraščio “Peoples į Baigiant vakarieniauti, ren- 
Economist”. Ten rasite daug gėjos pp. Varputienė, T. Šim- 
žingeidžių bargenų. jkienė, Krasevičienė

Rašykite arba šaukite: Peo-1 pakvietė vakarui vadovauti, 
plės Furniture Co. 4177 Ar-jp-lę Petronėlę Staražinskaitę 
clier Avė. Lafayette 3171 ar- jgų nors nesveikatoj, paaiški-
ba 2536 W. 63 St., Hemlock 
8400.

Kompanijos direktoriai.
Peoples Furniture kompani

jos valdyba ir direktoriai esti: 
M. Kežas, P. A. Krukas, S. 
Krukas, A. Lapenas, G. Nak- 
rošis, V. Makaveckas, D. She- 
maitis, kurie taipgi vadovau
ja visose svarbiausiose preky
bos veikimuose. Man yra ma
lonu minėti šių įstaigą. Veliju 
jai ilgio amžiaus ir mums vi
siems lietuviams sekti jos pa
vyzdį ir pasisekimų.

J.

KAINOS NULUPTOS IKI KAULŲ
IŠPARDAVIMAS MININT 19 SUKAKTUVES

Radio Fada ir kitokių išdirbysčių nuo $35 ir augščiau. 
Floor lamp dykai su kiekvienu radio.

Lovos gražaus apdirbimo $4.75 ir augščiau. 
Valgomojo kambario setas iš 7 šmotų vertas $95,

nupiginta iki $43.50.
Parlorių setai augštos vertės moliair arba šilkiniai 

bei lininiai Frieze verti $255.00, nupiginti iki $99.50.
Vaikų bogi nuo $7.00 ir aukščiau.
Ice-boxiai, porcelino vidus ir išlauko nuo $9.00 ir

augščiau.
SPECUALIAI MOTINŲ DIENOS IŠPARDAVIMAS

Z. BASINSKI
1701 - 03 West 47 Street

Telefonas Boulevard 1751

r;;
JAUNIME!

Kitos tokios progos 
Jūsų gyvenime nebus. 
Todėl, naudokis ja dabar.

DIDELĖ VYČIŲ
Jaunimo Organizacijos

EKSKURSIJA 
LIETUVON Per 

KLAIPĖDĄ
Minėti VYTAUTO 500

Metų Sukaktuves

Skandinavų Amer.
Linijos Laivu

Maitk VIII’
LIEPOS 5 D., 1930

Laivas išplaukia iš New Yorko 11 vai. ryto
Nevėluokite! Užsakykite sau vietas dabar! Del 

kainų ir platesnių informacijų, kreipkitės j savo agen
tų arba tiesiai į

SCANŪINAVIAN AMERICAN LINE
130 N. LA SALLE STREET

CHJL’AUO, IbL.

viai, be girtavimo. Tai rete
nybė.

Daugiau tokių vakarų.
Viena iš viešnių.

X Ponai Česnai rengiasi 
prie didelių savo dukrelės —

RADIO ŽŽŽ.

Town of Lake. — šv. Kaz. 
ir kitos1,Ak. Rėmėjų skyriaus susirin-

no to vakaro tikslų ir pasvei
kino “jaunavedžius” dešimts 
metų sukaktuvėse, linkėdama 
sveikatos, ilgų, laimingų me
tų, kad savo šeimynų (turi 
vienų sūnų, kurs lanko šv. 
Jurgio mokyklų) augintų ka
talikiškoj dvasioj ir patys ne
atsitrauktų nuo brangaus 
Katalikų tikėjimo. Baigdama 
kalbėti dėkojo visoms, visiems 
kurie padėjo surengti vaka
rų.

kimas bus geg. 11 d., 2 vai.
X N. P. P. Š. mergaičių so 

dalicijos susirinkimas bus ir
gi geg. 11 d., 1 vai.

X Geg. 7 d. įvyko Town of 
[nke kolonijos darbuotojų su
sirinkimas reikale D. L. K. 
Vytauto 500 metų sukaktuvių 
apvaikščiojimo. Į komisijų iš
rinkta: Jonas Kaniušėnas, E. 
Jotka, Jonas Čepulis, Sopliia 
Jurgaitė, Marijona Sudeikie- 
nė, Anufras Rastenis, Anta
nas Jakimauskas ir kun. A. 
Linkus. Laikinai sudaryta ko
misijos valdyba — kun. A. 
__  " - 1 t -

PERVIRŠIS RŪGŠTIES 
SARGINA - PAŠA

LINK Jft!
Surugę viduriai, nevirškinimas, 

gesal. Tai ženklai, rodantys tik vie
ną, — rūgšties pervirš}. Pilvo vidu
riai * suerzinti. Perviršis rūgšties 
raugina valgį pilve Ir viduriuose.

Tą atitaisysi su alkaiais. Geriausi 
tam alkalal yra Phillips Milk of 
Magnesia. Tik paimk šaukštą to ne
kenksmingo, veik be skonio vaisto 
vandens stikle. Veikia tuoj'. Viduriai 
atsitaiso. I penkias minutas pralink- 
smėsi! Rėmuo, gesai, galvos skau
dėjimai, susierzinimai arba nevirš
kinimas pranyks!

Pažink Phillips Milk of Magnesia 
Ir busi pabaigęs su senais budais. 
Tai malonus badas — tikras būdas 
apvalyti sistemą; pašalinti rūgšties 
pervirš}.

Phillips Milk of Magnesia per 50 
metų buvo standartas pas daktarus. 
25c. ir GOc. buteliai visose aptieko- 
se. Žiūrėk, kad tikrą gautum.

“Milk of Magnesia“ buvo Chas. 
H. Phillips Chemical kompanijos 
Suv. Valstijų registruotas vaizbos 
ženklas ir jo pirmtakuno. Chas. H. 
Phillips nuo 1875.

BEFORE hopping on 
the gas, why not hop 

to a Combinotion Auto 
Policy-one that will hop 
you over trouble!— 
anywhere!

Over 20,000 Aetna agenta, iocatcd 
from Maine to California. aoure 
Aetna Service to Aetna policrbold. 

era, wherever they may bei

/E T N A-IŽE

V. RUKŠTALIS 
Insurance

2423 W. Marųuette Rd. 
Telephone Hemlock 621S 

Loop Office 
One La Šalie St. 

Telephone State 3380

Samdyk 
Vietos Žmones

STATYK
SAVO

Nekuomet nebuvo geresnio 
laiko kai Dabar!

CHICAGO 
ĄlJRORA E1 G,/j
’ ; o a * i pn/\n —-

Cldengo South Kliore 
and South Ilcnd Kailroad 

Į RYTUS

Chicago Nortli Shorc 
and MUwaukcc Kailroad

Chicago Aurora and F.lgtn 
Itailroad-Thc Sunsrt Lines

I AIAlItV I VAKARUS

TAI KELIAI ten Nuvykti

PILNAS EGZAMINAS 

$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit 

tikrą specialistą, ne pas koki nepa- 
tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet payakyi pats, 
po pilno lšegaaminaVimo. Ju» sutau
pysit laiką ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to. kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymul žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Scope — Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakterlologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu ąš pąimąlu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirąiiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatismo. kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigp turit kokią užslaenėjugią, {at
kerėjusią, chronišką ligą, kur} ne

šei]pasidavė net gabiam 
dytojui. neatidėliokit
mane.

leimynos gy- 
neatėję pas

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 1018
20 W. JAOKSON BLVD.

Arti SUte Gatvės 
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 6 iki f

Nedėliotais nuo 10 ryto iki 1
po pietų

A food forpro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele
mente for health 
and strength are 
found i n good 
cheese. Andai) 
the essential ele- 
menta of good 
cheese are fow»d 
in Kraft Cheese.

KRAndOCHEESE

KRAFT-PHĘNIX 
CHEESE COMPANY
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GRABORIAI:

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuoplglau- 
Bla. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 Arba 2518

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

1439 S. 49 Court Cicero, III.
Tei. Cicero 6927

C H I C A G O J E

ŽUliy-BNELĖS

luose. Pasinaudokit ta proga, R*» Tel- *Wway ((U 
nes pamatysit daug naujų da- 

iiykų; ypač tie, kurie da nė-' 
piknikui trokų. sat matę. Turiu priminti, kadVartų par

Tas piknikas įvyks birželio šie paveikslai bus/rodomi pas-

DAKTARAI:

DR. R. C. CUPLIR

Simpatifcfcas —
Mandagi®

Geresnis ir Piges-I 
ūis už kitų patar-’
Davimas.

J, F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 H 1741 
SKYRIUS

4447 So. Fairflold AveAUe 
SKYRIUS

1410 So. 4» Ct. Cicero 
Tel. Cicero 7794 

SKYRIUS
1201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

, CHICApOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todcl, kad priklau
sau prie grabų lš- 
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Halsted Street, Te!. 
Victory 4088.

Phon® Bonlmrd 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimu 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes netart- 
me išlaidų užlaikymui 
•kyrlų.

Nauja, graži k® 
frfyčįa dykai

3307 Auburn Aveniu

l X Moterų Sųjungos 55 kp. 
j turės “bunco party”, gegu
žės 18 d., Aušros Vartų par.} 
salėj. Komisija yra labai vei
kli ir gauna daug gerų dova
nų. Ypatingai darbuojasi po
nios Dobravolskienė, Karlavi- 
eienė ir Brazaitienė.

X Kaz. Žekas, Brigliton 
Parko real estatininkas, va
žiuos su buriu draugų į Mar- 
ųuette Parko lietuvių par. 
piknikų. Norintieji sykiu su 
juo vykti kreipkitės po num. 
4454 So. Western Avė.

X Labdarių komisija išvy
ko į farmų prirengti jų pik
nikui, busiančiam birželio 1 
d.

X Pirmojo pikniko kolegi
jos naudai tikietų platintojai 
prašomi siųsti pinigus už ti- 
kietus surinktus.

X Apie busianti Marąue- 
tte Parko parapijos piknikų 
girdisi daug kalbų ir pasike- 
tinimų ten vykti. Tų kalbų 
girdisi ne vien Marųuette 
Parke, o ir kitose Chicngos 
lietuvių kolonijose. Mat oras 
gražus, gamta lik atgijus vi
sus vilioja užmiestin. Piknikas 
įvyks sekmadienį, gegužio 11 
d. Černausko darže.

X Stanislovas Fabijonas, 
West Sidės expressininkas, iš 
vyko į Lietuvų vakacijom ir 
aplankyti gimines. Išvažiuo
damas pažadėjo veltui Aušros

29 Bergmano darže.

“MOTINŲ DIENA.” 
OPERETE.

'kutinį kartų, nes kitų motų 
.vėl bus rodomi nauji.

Raporteris.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Arenus Ir 24-tas Street 

Teiaf. Canal 1718-9241

Valandos: 2 iki 4 p. p. Panedėllalt 
Ir Ketvergals vakare

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrų, ofisą (su Dr. Laural- 
1 člu — viršuj Belakto-Rakšči o aptle-

North Side. — Šv. Mykolo 
parapijos choras rengia ope
retę “Ekskursija į Vilnių”.
Bus tai įdomus dalykas, ko-j^g^ pO nr 2423 west uarąuette r<i.

nebuvo. Valandos: nuo 2 iki 4 po plet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas ofisas toj pačio] vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rea. 4441 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

Ofiso Tel. Vlrginla 0038
Rezidencijos: Van Buren 68(8

DR. T. DUNDULIS

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; 9 Iki 18. 1 Iki 8 

dieną, tr 8:18 Iki 9:89 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 46th Street Chicago, UL

Tele/onaa Yards 1118

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobiliui visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKLHJAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7682

kio da Nortli Side 
Pirmų kartų bus statoma sce
noj. Visi northsidiečiai ir a- 
pielinkės lietuviai atsilanky- 
kit sekmadieny, gegužės 18 d., 
į parapijos svetainę 7 vai. va
kare. Pamatysit ko da nema
tėt. Šv. Mykolo parapijos 
choras “išvaduos” Vilnių iš 
lenkų erelo nagų.

P. K. P.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

Vai.: 11 ryto Iki 1 po piety 
2 iki 4 ir 6 iki 8 v. v. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3418 Franklln Blvd. 

Vai.: nuo 8:30 iki 8:30 vak.

DR. J. J. KOWARSIIS
GYDYTOJAS ir CHIEUKGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. W estam Aveniu 

Tel. Prospect 1988 
Rezidencija 8358 So. Leavltt M. 

Tai. Canal 2889
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v. 

Nedalioj pagal susitarimą

Ofiso Tel. Victory 3687

Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso VaJ. Nuo 9-12 rytais: puo 7-9 

Į vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
Įplet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Republto 8444

DR. A. BASKUS

LIETUVA PAVEIKSLUOSE

Gegužės 10 ir 11 d. vakarais 
bus rodomi paveikslai iš Lietu 
vos Town of Lake — I\r.en- 
či&us salėj. P. Jonas Milius 
atvaizduos Lietuvų paveiks-

I■
AUGUSTAS MACAS

Tel. Heimleck 8700 
Rez. Tel.

DR. B. ARON
Prospect 0610

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzie

Rez. 6622 So. Whipple 
Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

.1900 S. HALSTED STREET

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. D.rexel 9191

DR. A. A. ROTH

A. PETKUS
GRABORIUS 

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

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

Tel.- Virginia 1290

EZEBSKI
LIETUVIS GRABORIU8

Ofisas
4603 S. Marsbfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

mirė geguž. 8, 1930 r< C vai. 
ryt. 41 metų amžiaus. Kilo iš 
Panevėžio Apskričio. Ramyga
los Parap. ir m. Amerikoje iš
gyveno 20 metus.

Palijo dideliame nuliudime 
PlgBeserę Glaiznicnę .
gimines.

Kūnas pašarvotas Eudeikio 
koplyčioj 4605 So. Hermitage 
Avė. Laidotuvės įvyks subatoj 
gegužio 10. Iš koplyčios 8 vai. 
bus atlydėtas j šv. Kryžiaus 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą. 
Po paimaldų bus nulydėtas į 
Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:
Pusseserė ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Yards 1741

a

DR. NORMANTAS
NAPRAPATAS

Persikėlė po num.

3236 S. HALSTED STREET
Tel. Victory 6965

Valandos: 2-5 po pietų, 6-8 vakare '

NAMAI

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

ADVOKATAI

PAUL. M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

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

Tel. Randolph 5130-5131. Vai. 10-6 
Vakarais: 2221 W. 22nd Street 

(Su Adv. John Kuchinsku) 
Vai.: 5-8; ser. ir pėt 5-6.

Tel. Canal 2552

< fe

ADVOKATAS
11 So. La Šalie St.. Room 1701 

Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-8 
Vakarais

8241 SO. HALSTED STREET 
Tel. Vlcfory 0562

7-9 vai. vak. apart Fanedėllo Ir 
Pėtnyčios

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

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
Kampas 31 Street 

VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomis ir šventadieniais 10-12

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKA3 
Gydo staigias ir chroniškas ilgas

vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomia tik 

lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 5791

AKIŲ GYDYTOJAI:

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AJKIU SPECIALISTAS

f! ; At,

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Vai.: 10-12, 1-3, 6-3; Ned. 10-12 
Rez. 2506 West 69 Street 

Vai. 4-5:30 vai. vak.

DR. VAITUSH, 0. P. D.

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR

4650 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7878 

Nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vak.

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

Office: 4459 S. Califomia Avė.
Nedėlioję pagal sutarti.

Ofiso ir Res. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3464 SO. HALSTED STREET

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

Res. 3201 S. WALLACE STREET į

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER

J. Lulevi&us
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia v'eltųl.
sioi S. Halsted
St Chicago, UL

Tel. Victory 118®

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 We«t 46th Street
Kampas 46tn Ir Pauliną gta 

Tel. Blvd. (398

Nulludlrao valandoje kreipkitės 
prie manęs. patarnausiu slmpatlH- 
k»l. mandagiai. gerai Ir pigiau 
segu kitur. Koplytla dėl šermenų 
tykai.

BUTKUS
UNDERTAKINO CO.

p. B. Hadley Lic. 
Koplyčia Dykai

no West 18th Street
Canal 8181 ______

ONA KOKANAUSKIENĖ 
PO TfiVAIS ŠTULYTfi

Mirė Gegužės 8 dA 1930 m., 5:20 vai. vai’. 55 metų 
amžiaus. Kilo iš Raseinių apskričio, Skirsnemunės 
parap., Veneloyiškių kaimo. Amerikoje išgyyeno 35 
metus.

I’aliko dideliame nuliudime vyrų Kazimierų, 2 duk
teris: Kazimierų ir Stanislavų; sūnų Leonų, marčių 
Antanina ir anūkų Antanukų, seserį Magdelenų ir 
brolį Antanų, o Lietuvoj tėvų Motiejų, 2 seseri: Ma
rijonų ir Elzbietų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1312 So. 49 Avė., Cicero, UI. 
Laidotuvės įvyks Pūnedėlyj, Gegužės 12 d., iš namų 
8 vai. bus atlydėta į Šv. Antano parap. bažnyčių, 
kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionės sielų. 
Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystamus-mas dalyvauti šioae laidotuvėse.

Nubudę: Vyras, Dukterys, Sūnus, Marti ir Gimi
nės.

Laidotuvėms patarnauja graborius Eudeikis. Te
lefonas Yards 1741.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavltt St Tel. Canal 6222 
Rezidencija: 6640 So. Haplevrood 

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

Nedėlioj:* 10 — 12 ryto

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 66(9
DENTISTAS 1

4901 W. 14 St. Gteerbf Iii. «
X-Ray ir Gas

Valandos: 10-12 ryt., 1:30—5 ir 6-9
vai. vak. Seredotnis ir Ned. susitarus Gydytojas ir Chirurgas

DR. P. Z. ZALATORIS

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

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

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

Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

JOHN UNSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 Weat 22nd Street

Arti Leavitt Street 
Telefonas Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredaoois ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iki 6.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvina aklų Įtempimą kuris 
sstl priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karštį. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractua 
Atitaisau trumpą regystę ir toUmą 

' regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose 

atsitikimuose. egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mėžia n _ 
slas klaidas.

Spėriai ė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 19 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 19 ryto Iki 
18 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7580

J. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Franklln 4177
Nuo 9 Iki 1 Išėmus Subatas

52 East 107-th Street
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950
Nuo * Iki 9 vak. Ir Subatomls

Telephone Central 1921

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

114 Nortb LaSalle Street 
CHICAGO. ILLINOIS

Nuo 9:19 Iki ( vai. vak.
<seal Office; 1919 So. Union Ava.

TeL Roosavalt 1719 
▼ai auo I Ud 9 s»L vak.

DR. ŽMIHDZINAS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drexel 6323 

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

1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė, 
i Valandos 11 ryto Iki 3 po pietų

6 Iki 8:30 vakare

I

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numerių

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų
PO

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washlngton 
10-12, -2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd. VaL: ryto nuo 10—12 nuo 2
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2460-2451 pietų: 7—8:19 vakare

Nedėliomis II Iki 12

DR. S. A. DOIVIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Telef. Midway 2880

Rezidencija 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Tel. Boulevard 1491
Nedėliomis , 

Susitarus

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 5107
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte; 
Nuo 6 iki 8 valandai vakare

apart šventadienio ir ketvirtadienio

DR. Y. A. ŠIMKUS
Gydytojas, Chirurgu Ir Akušeris

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 3 — 4 n. ®.

7—9 vakare

DENTIST AI

Office Boulevard 7948

25 METĮĮ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTA3

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTA8

4145 So. Ashland Avenas 
Ant Zaleskio Aptlekos

Ekspertu tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akintų

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kssnp. 18 St. 2 aukštu 

Pastebėk lt mano Iškabu
Valandos nuo 9:19 ryto iki 9:36 va
karo. Seredomls nuo 9:30 Iki 13 ▼. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room 8 
Phona Canal 9638

TsL Canal 1333

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampu Leavltt St)

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

Seredoj pagal sutartį

DR. HERZMAN
II RUSIJOS

Gerai Uatuvlams žinomu par M 
metus kaipo patyręs gydytojas, ahl- 
rurgąs Ir akušeris.

Gydo stalgiu Ir chronišku 13- 
gasvyrų, moterų Ir valkų pagal n®ų- 
jausfus metodus X-Ray Ir kitokiu 
elektros prietaisas,

Ofisas ir Laboratorija 
KetoU Morgan Streat

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 19 — II platų M 
nuo 6 Iki 7:89 vai, vakaro.
Tol. ofiso Canal 3119 Res. So. Vkon 
2388. arba Randolph 6811.

Boulevard 7899
Rea. Hemlock 7891

DR. A. P. KAZLJUJSKIS
D ENTIBTAB 

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

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nedd. nuo 10 Iki 13 dieną ‘
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CHLGAGOJE
tų gražių kalbų ir už suteik
imų žinių iš sveikatos srities.

Taipgi nuoširdžiai ačiū Mo
terų Sąjungos 4 kuopos cho- 

augo" ir The Peoples Furni-'rui ir jo vedėjui Maskolai- 
ture Co. koncertas iš VVHFCčiui už sudainuotas daineles,

‘DRAUGO” IR PEOPLES 
RADIO KONCERTAS.

Ir praeitam pirmadieny ‘Dr

Gerb. narės, malonėkit su
sirinkti tuojau po pamaldų 
šv. Kryžiaus par. svetainėn, 
nes turime daug svarbių rei
kalų aptarti dr-jos labui.

Susirinkimas atkeltas i 
sekmadienio iš priežasties 40 
vai. atlaidų.

Valdyba.

PREZIDENTAS KVIEČIA
MAS SUVAŽIAVIMAN

radio stoties gražiai išėjo. Jis 
buvo įvairus. Buvo muzikos 
ir gražių dainų. Solo gražiai 
dainavo p-lė E. Jovaišaitė, 
p-ni S. Lauraitienė ir p. A. 
Ciapas. Duetus dainavo: p-ni 
O. Piežienė ir p-lė G. Tamku- 
toniutė; p-ni S. Lauraitienė ir 
p. A. č’iapas; p-ni S. Laurai
tienė ir p-ni E. Benaitienė. 
Duetai išėjo labai gražiai. 
Juokingų diologų pasakė p. J. 
Giedraitis ir p. J. Klebonas. 
Pranešėju buvo stud. J. Bule- 
vičius. Pianu akompanavo p- 
lė Josephine Schultz.

Paskelbta, kad kitas kon
certas bus ateinantį

kurios žmonėms labai patiko. 
Ačiū visiems to vakaro dar
bininkams ir darbininkėms. 
Vakaras pasisekė gerai. Nors 
jau buvo gana šilta, bet žmo
nių prisirinko daug ir pelno 
nemaža .padaryta. Rengimo 
komisija da kartų taria vi
siems ačiū už pasidarbavimų.

Beje, vakare gauta apie 15 
naujų narių mūsų draugijom

Komisija.

REDAKCIJOS ATSAKAI.

Gintauto Ainiui. — Prane. 
Šimas atėjo per vėlai trečia
dienio numeriui, dėl to ir ne
tilpo. Taigi, ar nebūt buvę 
geriau, jei būtumėt ankščiau 
išsiuntę?

WASHINGTON, geg. 8. — 
Prezidentui Hoover įteikta 
Massachusetts valstybės gube- 

i/matoriaus ir Bostono majo- 
iro laiškai. Prezidentas kvie
čiamas dalyvauti Amerikos 
Legiono suvažiavime ateinan
tį rudenį Bostone. To suva
žiavimo metu bus minimos ir 
100 metų Massachusetts vals
tybės įkūrimo sukaktuvės.

ties manadžeris ir teismo nu
baustas už tai, kad sekmadie
nį jis leidęs skrajoti orlaivia
ms pelno tikslais. Nubaustas 
išsprendė apeliuoti.

Man reik žmonių—vyrų ar 
moterų virš 30 metų amžiaus. 
Darbas ant visados. Geras už
mokestis. Gali dirbti pilnų lai 
kų ar pusę. Taipgi ir į kitus 
miestus. Atsišaukti:

3133 So. Halsted Street 
Chicago, III.

PRANEŠIMAI.
Marąuette Park. — Svarbus 

pirma- Į pranešimas. Šiuomi praneša- 
dienį, kurį, išpildys Šv. Jur-įme, jog Marąuette Parko Na- 
gio par. choras, komp. A. Po-Įmų Savininkų Sąjungos 
eini vadovaujant.

PADĖKA.

R. K.
mas-mitingas šaukiamas
penktadieny, gegužės 9 d., 
7:30| vai. vakare.

Gerb. Marąuette Parko Na
mų Savininkai! Visiems žino-

North Side. šv. Cecilijos nia> }<at] svarbus daiktas yra 
draugijos pereito vakaro ren- j aprūpinti savo namų reikalus 
gimo komisija taria nuoširdų visais atžvilgiais, kad niekas!
ačiū pp. P. ir E. Maskolai- 
eiams už suloštų labai gra
žių komedijų. Taipgi ir lošė
jams, kurie savo užduotis pui 
kiaušiai atliko. Be to, ačiū 
Dr. A. Rakauskui už pasaky-

“MAY FROLIC”
ARBA

ŠOKIAI
Rengia

* Šv. Grigaliaus Choras

SUBATOJ, GEGUŽIO 10,

Šv. Antano par. salėj

Kampas 14 St. ir 49 Court 
Cicero, III.

Muzika Sherman Syncopaters 
Pusė pelno ėis parpaijos

naudai.

mus neišnaudotų ir kad 
viskas butų tvarkoje, kad bū
tų gatvės apvalytos. Ši Są
junga kaip tik ir rūpinasi 
tuomi reikalu. Tai kiekvienas 
nepraleiskite progos, ateikite 
į mass-mitinga, kuris įvyks 
parapijos svetainėj, 68 ir

Washtenaw.
Visus kviečia

Valdyba.

Bridgeport. — Šv, Onos dr- 
ja laikys susirinkimų gegužės 
12 d., 1930, Šv. Jurgio sve
tainėj.

Narės malonėsit susirinkti, 
įneš yra daug reikalų svarsty- 
! mui. Valdyba.

Town Of Lake. — Dr-ja Šv. 
Veronikos mot. ir merg. lai- 

Visi smagaus pasilinksmini- kys susirinkimų penktadienio
mo mėgėjai maloniai kviečia
mi atsilankyti.

Komitetas.

J. MEZLAIŠKIS
Generalis Kontraktorius

Budavoju naujus namus ant 
orderių. Senus priimu į mai
nus.

2453 WEST 71 STREET 
Tel. Republic 4537

vakare, gegužės 9 d., 1930.

PRANEŠIMAS

«PlETKIEWięZ&(g

CONTRACTORS

Real estate
Statau naujus namus ir se

nus priimu į mainus.
2608 WEST 47 STREET 

Tel. Lafayette 1083

Dr. Geo. Serner, Lietuvis a- 
kių gydytojas praneša, kad 
nuo Gegužio — May 1, 1930 
persikėlė į naujų ofisų po nu
meriu 756 W. 35th Street, 
kampas Halsted St., du blokai 
nuo 3265 So. Halsted Street, 
kur pirmiau jo ofisas buvo.

Naujas ofisas yra prireng
tas su Genothalmic Refracting 
Room Eąuipment, kuris susi- 

Įdeda iš vėliausiai išdirbtų 
J prietaisų koks galima gauti 
[akių gydytojams.

Ofiso valandos nuo 10-12, 
1-3, 6-8. Telephone Yards 1829 
Rezidencija: 2506 W. 69 St.

Vai.: 4-5:30 vai. vak.

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

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

ROMA, geg. 9. — Italija 
patvirtino Youngo atpildymų 
planų (sutartį).

{VAIRŪS KONTRAKTORIA)

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas
Elektros kontraktorius

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Kauras ir gražus didelis, riešuto 
medžio naujausios elektros radio. 740. 
3937 No. Long.

National cash registar, naujas, O. 
C. Lindh, 2846 Lincoln, Buckingham 
1959.

Seklyčios rakandai 3 mėn. varto
ti. Pigiai. Mrs. Myers, 9147 So. Ash
land avė.

Mokyklų deskos, sėdynės, išviso 
100. Turime jų daug parduoti. Pi
giai. Mldwcst Furnituro House, 1345 
W. Madison St.

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Cbicagoj

Pėtnyčioj ir Sub. Gegužio 
9, 10

“THIS MAD W0RLD”
Dalyvauja Basil Ratlibone. 

Ir
“The Phantom Rider”

Dalyvauja Tom Tyler

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

“MĖLYNASIS JSTATY- 
i MAS” BALTIMOREJE

BALTIMORE, Md., geg. 9. 
— Einant taip vadinamais 
“mėlynaisiais įstatymais” a- 
reštuotas vienos orlaivių sto

OPEKATORIAI — reik su paty
rimu prie dreslų. Lipson Bros. 325 
W. Adams St.

STANLEY CIBULSKIS
MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Poperioju, moliavoju ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653

Gražus 9 šmotų valgomosios se
tas. $7 5. 1318 Norwood St.

REAL ESTATE

BIZNIO PROGOS

Valgių ir smulkmenis Storas, gy
venimui kamb., puiki vieta porai, 
name su 100 apt., geras stakas. Liga. 
Už jūsų pasiūlymą. 2358 Indiana Avė.

Pilni valgyklos ir poolroomo Į- 
rengimai. 3 pool ir 1 bilijardo sta
lai. 2 valgyklos kauntejiai, 14 kė
džių, cigarų, indų padėjimai ir vir
tuvės Įrengimai. Ice-boxes ir tt. Ver
ti $«,000. Gausi Už 11,800. Sol Rubin, 
3837 RoOBeveĮt Rd„ Rockwell 5811.

I S R E N D A VIM U I
I 324 W. 52 St. 4 Šviesus, naujai 15- 
’taisyti kamb. gesas, elektra. Pigiai.

PIGIOS STORU KENIJOS 
Gerose vietose, tinka bte kokiam

bizniui.
1049 E. 75 ST. KAMP. JEFFERY 

AVENUE
7773 EXUHANGE AVĖ. PRIEŠ 

f. C. STOTI

AUTOMOBILIAI

Tel. Kafayetfe 7139

NAUJI STUDEBAKER
Kaina $895.00

114 W. S. 
Atstovauja

MIDLAND MOTOR SALES
4492 ARCHER AVĖ.
A. KASIULIS. Savininkas

NAUJI GERIAUSI 
AUTOMOBILIAI

GRAHAM PAIGE
Kaina $845.00 F. O. B.

Jei manai pirkti karų, pirmiausiai
ateik pas mus ir persitikrink, kad 
pas mus rasite geriausios rųšies au
tomobilius už žemų kainų.

Taipgi turime ivalrių Įvairiausių 
vartotų karų už labai mažų kainų.

BRIGHTON MOTOR SALES
INC.

Savininkai: J. Bagdonas, Vainoras 
J. Lcskys

Telefonas Lafayette 0000 
3962 Archer Avenue

VIENATINĖ LIETUVIŲ 
AGENTŪRA

GENERAL MOTORS

PONTIAC IR OAKLAND

MILDA AUTO SALES
D. KURAITIS. Sav. 

800—8 West 31 Street 
Tel. Victory 1808

WILLYS, WILLYS KNIGHT 
IR WHIPPET

Taipgi didelis pasirinkimas varto
tų karų už labai mažų kainų.

Norėdami pirkti pigiai gerų karų 
kreipkitės Į ynus

WHITE SOI MOTOR SALES 

610 West 35 Street
Tel. Tards 0698

ATLAS PHOTO STUDIO

J. W. Staneika
Naujas Savininkas

Gerai, pigiai ir greitai atlie
kam visokį fotografijos darbų.

4090 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 0265

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5514

4 kamb. naujas med. namas. $3,- 
800. Cash |500. Geros išiyg. 10357 
So. Homao, Beverty Hills.

|2,000 už 3 kamb. namų, 2 lotu, 
po 30 p. gar1. Cash $500. 4257 W. 
22 St.

AUTOMOBILIŲ CHAMPIONAS

BUiCK
Per 90 Matus Užima Pirmenybė. 

Pirm negu pirksi'automobilių, pamė
gink BUfCjC lt MARQUETTE
ARCHEfe BUICK CO. 

4400 Afcliėr Avenue
Vlrginlį 2400 

1 Blokas Nuo Kedzie Avė.
JONAS ŠLEGAITIS
Li^n^g^Am)AVĖjAs

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjoms ir 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 galt papuošti- US tokias pri
einamas kainas pas
BALZEKAS MOTOR SALĖJ

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

PUIKIAUSI KARAI

DE SDTŪ, REG IR , 
PLYMOUTH

Pigus važinėjimas.
Labai žemos Kainos

Didžiausias pasirinkimas Vartotų 
Karų už Labai Pigių Kalnų.

ROKE MOTOR SALES
907 W. 35 St. Yards 4500
Galite pirkti Cash ar išmokėjimu

LEAVITT STREET 
GARAGE

Viktoras Yuknis, Savininkas

Visokis automobilių dar
bas. Kainos prieinamos, dar
bas garantuotas. Red Crown 
gazolinas.

2226-30 So. Leavitt St.
Tel Canal 6954

TAISOME
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS 
Sutalsom medžio, geležies, sėdy
nes, naujus viršus Ir kas tiktai 
reikalingų prie mašinos viskų 

padarom.

Drillings Auto Body 
834 W. 35th St.,

Phona Tarda 1103 
Chieago, III.

__

Tel. Virginia 2481

A. S. PRECIN ■
fPREČINAUSKAS)

Fotografas

Vestuvės - musų spėcijalybė
4309 Archer Avė. Prie 43 St.
(5 durys į vak. nuo Albany)

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZPRESS

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
Telėf. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius

4556 So. Rockwell Street

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogerlausla.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafavette 8227

V. PAUKŠTIS
HARDWARE STORE 
2701 West 47 Street 

Tel. Lafayette 1237
Jei jūsų kas neužganėdina, tai 
atsilankykite į musų krautuvę. 
Musų patarnavimu pilnai bu
sit užganėdinti.

Pri statom į visas miesto da
lis.

I

Wm. J. Kareiva
Savininkas 

Del geriausios rųšlee 
Ir patarnavimo. Saukit 

GREEN VALLEV 
PRODUCT8 

Olseils šviežių ktaušl- 
aių. sviesto ir sūrių.

4644 So. Paulina St
Tel. Boulevard IBM

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 1339

Pasiuvu Dreses
Moterys nusiplrkit materijolų, o 
aš padarysiu gražių dreslukę pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings
(Burba)

4174 Archer Avė.
Pbone Lafayette 2238 

Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai. 
vakare, utarnlnke, ketverge ir su- 

batoms iki 9 vai. vakaro.

MORGIČIAI-PASKOLOS
' AR NORI PINIGŲ
! ANT PIRMU MOROieiŲ

Skolinam pinigus ant medi
niu ir mariniu namu. Komiias 
tik 2%. Kreipkitės į

Public Mortgage Exchange

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

BARGENAS mūrinis 2 fintai, po 
penkis kambarius, pirmas flatos su 
hot water heat, antras nuo kampo 
su 2 karu murintu garadžiu, randa
si Marąuette Park, blokas nuo gat- 
vekarių po num. 7004 S. Campbell 

Avė. Del tolimesnės žinios, atki- 
šaukite pas

B. W. PALUTSIS 

2115 West Coulter Street

Roosevelt 8410
BARG. didelei šeimynai, Central, 

Mayvrood, 6 kamb. medinė rez., 
kambariai labai dideli, furnace apš., 
puikus kamp. lotas 3714x132, dide
li medžiai, 2 karų gar., 3 blokai į 
"17’ 1 bl. Į strytk. ,37,000. Geros iš
lygos. i

JOHN CUMMINGS L1NDOP 
1807 So. 17 Avė. Mayuood

Tel. Maywood 1070

7 kamb. bung., pagerinimai, karšt, 
vand. šild. 32,000 cash arba mai
nymui. 2827 No. Kildare.

ES
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, apmurinam 
medinį namų po vienų plytų. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne- 
reik pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 7674

1739 CEDAR ROAD
Puikus naujas 6 kamb. angliško 

typo plytų namas, tailių maudlnė. 
Jauki vieta gyvenimui. Aptaisytas 
lotas 45x183, gar., matykit nedė- 
lioj. Kaina 310,500. Cowing Bros. 
Ine. Holnewood, Iii. Tel. Homewood 
600.

Pardavimui Siaut*. Minnesotoj eže
rų distrikte, geras vasarnamis. Di
delis namas su valg. kamb., 18 na
melių ir kiti budinkal. Visi iš rųstų. 
Pilnai Įrengti. Laivai, įrengimai. 
Žvejojmas ir medžiojimas nuo gegu
žio iki Gruodžio. Geras keliaa Pirk
si nuo savininko. Greitam pardavi
mui. Kamb. 202, 1004 Marąuette ,
Avė., Minnea polis, Mlnn. į

8 kafeib. namas, išfornlšiuotas. 
Lotas 90 p. prie ežero. Mrs. D. J. 
Hotchkiss, Fox Lake, Wis.

Pigiai, geros išlygos 5 kamb. na
mas, Charles Harbaugh Lumber Co. 
Hlghland Park, III.

5 kamb. plytų bung., furnace šlid.,
2 karų gar., g-vė ir jėla išpeivyta 
Ir išmokėta- Kaina 38,500. Cash $2,- 
500. 2247 No. Kilpatrick Avė.

3700 ĮMOKĖTI
Naujas gražus 5 kamb, kampų 

bung. augštos rųšies, sienos insu- 
liuotos su balzamu, kieto medžio tri- 
šningai, gražios dekoracijos, geriau
sios rųšies elektros ir piumingo fik- 
šėieriai, geri porėtai. Nupiginta ant 
31.000. Sav. Kildare 5894:

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojlmo Kontraktortos

Maliavų ir sieninės popleros krau
tuvė. Naujas stakas.

2334 So. LEAVITT ST. CHICAGO

LIETUVIS KAHPENTERIS 
Atlieku visokĮ darbų, kaip tai:

taisau namus, porėtus, dirbu šėpas 
ir kitokį darbų. Taipgi atlieku pi
mento darbų. Prie namų darbo tu
riu patyrimo per 30 metų.

CHARLES VUSHAS 
2223 W. 28rd Place 
Telef. Roosevelt 2721

WM. BENECKIS
MALEVOJU IR POPIERUOJU 

Naujausios mados popiera. 
Pigiai. Greit. Darbų garantuoju 

Reikale telefonuoklt 
Lafayette 7554

SVEIKATOS KOMISIJOMS 
RIUS PATARIA UŽLAIKY

TI GYVENAMUS 
KAMBARIUS 

SVEIKUS
Mes pasirengų Išgražytt jūsų kam

barius 10% pigiau už visų darbų. 
Maliavojam, ir popleniojam ir aps
kritai padirbam pagal jūsų norų. 
Teisingas ir greitaas patarnavimas 
už prieinamų kalnų. Nesvarbu, kaip 
Tam įstos toli gyvenat, pašaukit, o 
mes prtbusim Ir apkalnuoslm visai 
dykai. Taipgi padarom ant lengvų 
išmokėjimų. .

A. K. VALIUKAS 
Paintlng A Dccoratlng Contractor 

3039 Weet 0S Place
Tel. Republic 4139

Arti Rock Island gelžk. Halsted 
st. karų linija, 6 kamb. graži bung., 
karštu vand. šild., tailių maudinė, 
didelė ugniavietė, knygų šėpa, iš
grįstas atikas, plieno konstr. Plaste- 
riuotas beizinentas, vaisioms skiepas, 
anglių vieta, lotas 30x125. Aptverta. 
39,800, geros išlygos. Matyk 8923 
Ir 8927 Aberdeen St. Vak. nuo 3-5 
v. arba Šauk Beverly 4709. Savinin
kas.

6 kamb. bung. tailių maudlnė, e- 
isktros šald., 2 karų gar. Sav. 8328 
Merrill Avė.

CONCESS1ONIERIAI — Didelis 
žemės plotas ant 8. V. vieškelio Bar- 
rington, 30,000 autų praeina kas
dien dėl auto cooster, šokių, barbe- 
que, geso stoties, ėlužinėjlmų, ir tt. 
S. S. Berry, 19 So. Ia Šalie St.

2 fl. plytų, 4-4 furnace aps. gar. 
arti Parko. 35,800, cash $1,000. Ge
ros išlygoa 3531 W. North Avė.

PARMOS.

NEGIRDftTAI PIGIAI — $13,500. 
Gero* išlygos, 7169 Normai, mod.

8 kamb. stucco rez. ‘ norint su for- 
niėiais, 2 karų apš. gar. geriausias 
pietuose. 42 traukiniu Rock I. kas
dien, >3 min. Į mlenti. Sav. Cbųs. W. 
Brown, 6768 So. Halsted, Went- 
vrorth 0987.

IOWA 200 ak. jauki vieta, mo
kykla ant farmos. 90 ak. avižų, 45 
dobilų, 85 komų, klt. ganykla. Ga
lime tuoj perleisti. Randasi prie kie
to kelio 6 mali. Į vak. nuo Oskalo- 
osa, Mahaska kauntė, Iowa, Harry 
F. Whlte, sav., Oskaloosa, Wls.

115 akrų žemės su budin- 
kais, gyvuliais ir mašineri
jom, 100 mylių nuo Chicago s. 
Žemė derlinga, parduos pigiai 
arba mainys ant namo. Prie
žastis senatvė.

CHAS. ZEKAS 
4454 S. Westem Avė.


