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METAI-VOL. XV

ŠV. PETRO BAZILIKOJ, ROMO), PA
MALDOS 112 RUSUOS KENTĖTOJUS
NAUJĄ LENKIJAI KABINETĄ SUDA- 

RYTI PAKVIESTAS SZYMANSKI

LAIVYNO KONFERENCIJOS DE LEGATŲ VAŠKINIAI MODELIAI

Sukilėliai Užėmė Peipingą
Naujos Žmonių Skerdynės Kinijoj; Prezidentas 

Hoover Žadąs Aplankyti Meksiką; Čekai 
Spaudžia Slovakus

DEŠIMTYS TŪKSTANČIUI SUKILĖLIAI UŽĖMĘ 
ŽMONIŲ ŠV. PETRO ! PEIPINGĄ

BAZILIKOJ

►

Įspūdžiai Iš Kelionės
Į Plečkaičio Bylą

j žurnalistų kambario prakalbę* 

Liudininkai, tai jau visai, ta už devynis šimtus su vir-

(Pabaiga).

tai jau

, internacionalus liudininkų ti- šunį Km.). O ten, kur dežu- 

pai: daug ką pamiršę, išsigan- mojantis redaktorius stenog- 

dę ir kiekvienas apie save ratuoja telefono būdelėje, ten 

daugiskaitoj atsiliepia. Pasi- jau žurnalistinis darbas ki- 

taiko ir gana juokingų mome- .taip eina. Ten kų gavę monie-

Atvaizduojama, kaip Londone dailininkai dirbdina iš vaško laivynų konferencijos ntų’ 1Pnas pusvaikio ūgio,ntaliai neša j linotipų skyrių;

ROMA, kovo 20. — šv. Pe
tro Bazilikoj vakar įvyko pa
maldos dėl krikščionių perse
kiojimų Rusijoj.

Bazilikų užpildė dešimtys
tūkstančių tikinčiųjų, taip kad
nei vienoj daly nebeliko tuš-;
čios vietos. į

1
Pirm 10:00 ryte pirmiausia 

procesijoje atėjo 18 kardino

lų. Neužilgo iškilmingai, mi

nioms krikštaujant, atlydėtas 

Šventasis Tėvas Pijus XI.

Šventas^ Tėvas atnašavo 

skaitytinas šv. Mišias. Tuo

jaus ]M) šv. Mišių viršuj Šv. 

Veronikos stovylos balkone 

pasirodė trys žmonės su šv. 

relikvijomis: dalimi tikrojo 

Kryžiaus; jėtimi ir Veronikos 

drobule.

Šv. Mišių laiku be nuolati

nio Bazilikos choro dar ir ru

sų choras giedojo slaviškas

vyriausiųjų delegatų modelines figūras. Šie vaškiniai delegatų pavydalai bus sustatyti ilu^nnnkas gyrėsi su Ileekai-iir ar rinkėjui diktuoja, aj*,| 
garsioj Londono vaškinių darbų galerijoj. ,čiu ėmęsis ir iš ;jo šautuvų iš- pats rinkėjas moka stenogra-

' sukęs. Plečkaitis paprašė jį fijos ir pats skaito iš paduo- 

Z"^T TT/*^ Ą /^OTT7 greta atsistoti ir prašė teis- tos stenogramos. Idęaludaba- 

; mo atkreipti akį j jų ūgį ir rtiniu metu laikoma, kad žur-

__________________ j įsitikinti, ar liudininkas ne- nalistas moka ne tik stenog*-

Dirba 64 vedusios moterys klysta taip tvirtindamas. rafuoti, liet ir savo raštus Jį- 
j Antrų dienų vakare pabai- notipu surinkti — parašyti, 

gė bylų nagrinėti, išsikalbėjo Kada mes to sulauksime, ka- 

visi kiek kam ant širdies ūžė- da Kauno laikraščiai ar bent

PROFESORIUS LENKŲ 
KABINETO PRIEŠAKY

VARŠAVA, kovo 20. —Į 

iLenkijbs prezidentas į minis

AŠTUOM KANADOS 
KENTĖTOJAI BUS PRI
PAŽINTI ŠVENTAISIAIS

VATIKANO MIESTAS, ko-

PEIPING (Pekinas), kovo»tprio pį^,,^ vįetų pakvie- vo 19. — Apeigų Kongrega- 

20. — Sukilėlių vadas Yen t- genato pjmuninkų prof. cija vakar Išsprendė pripaži-

Hsi-sban čia užėmė visus Ka
uki ngo valdžios administraci 

1 jos ofisus ir biurus.

Szymanskį, kituomet gyvenusį nti ir paskelbti Bažnyčios šve 

Chicagoj akių gydytojų. ntaisiais aštuonis Kanados

Didžiojo karo laiku prof. ’ kentėtojus,kada patvirtinta i- 

Szymanski gyveno Brazilijo-[vykusių stebuklų įrodymai.

GAL KURS NEPRIKLAU
SOMĄ VALDŽIĄ . , . .

__________________ Kada Lenkai užėmė Vilnių nomzavimo) iškilmes jvvks bk-

SHANGHAI kovo ->0 __ *r atidarė universitetųj iželio mėnesiu.

Nauji šventieji bus Šiauri-

Cbicagos aldermonų tary

bai reikalaujant ištirta, kad 

miestui dirba 64 vedusios mo

terys. Iš jų 26 yra policijoje.
jo. Teismas išėjo pasitarti ar- “Elta” turės dežumojančius

„ . , . .v , ti dvejeto laukimo valandų, redaktorius —stenografistus

Tas klausimas taryboje is-1
keltas, ar nebūtų galima ve- 

| dusių moterų paliuosuoti šio

gana atsiliodo visiems. Čia bu- spec., pigų tarifų telefonui, 

vo galima daugiau su savo sunku pasakyti. Atsisveikino-

jo, tonai išlaikė aki,, klinik,. | SwnUWxb paskolbi.no (ka didelio nedarbo laikui kad da- kolbomis pasikalbėti, susipa- mo, tačiau su kolegom, j, pro-

, , 2. , . zinti. Publikos ne tik nepama- tesijos paslaptis ir savybes ki-vus darbo tiems, kurie reika- ... , J , , ..' , , . .
zejo, bet net padaugėjo. Pa- tų kartų aprašysime. “R.

matę, kad jau sekretorius ei-! --------------------------------------------

na su popierių į teisėjų kam-:
barį, visi lengviau atsikvėpė,

1 tarvtum, nuo to sprendimas
Ties Granger, Ind., Grand v j ... ., _ .. '

Tnmk geležinkelio traukini. ,welnesm8 tur<8 P^.darjt,. OTTAAVA, Ont., Kanada, 
* .,! I. Sprendiny skaitė taip pat k#vo M

Dnnning, 21 m., ir'jo dvi se- P"1’1'1'-“, sėdint. Bendra, s- parlamente, ačiū katalikų at
segs, 16 ir U ,net„. Broli. <laUpaU *”*" ',a' «<"» P»™l»rhavfani, atmes-
seseris vežė iš mokvklos na-,1>*’ P“!U’ ° ie,‘ke,n"‘s.11 tas d.vors,, teismui kurti su-

Anot žinių, Shansi gubernato- pakviestas profesoriauti 

irius Yen Hsi-shaai užėmė Pei- -*-928 metais iš Vilniaus jis 

pingų (Pekinu). Sakoma, jis Pateko senatan ir isrin^ta® Į Šeši buvo Ji^zuitai. Juos užka 

ten žada sukurti nepriklauso- P^rni‘mn'cu* nkino Iroąupis indionai šalę

j nės Amerikos šventieji. .Jų

lingi dirbti.

Žuvo brolis su dviem 
seserim

PROTESTANTAI UŽ 
DIVORSUS

mų valdžių.

\NAUJOS ŽMONIŲ SKER
DYNĖS KINIJOJ

SHANGHAI, kovo 20. — 

Kiangsi provincijos Fuan di-

Prof, Szymanski yra Pilsu

dskio šalmiukas.

Midland, pat., Kanadoj. Kitu 
du Broliu ^uzftankiRta šalę A u- 
riesville N. Y.

BUVUSIS DIKTATORIUS 
PALAIDOTAS DARBUOJASI PAŠALINTI 

MAIŠTININKUS
MADRIDAS, kovo 20. —

'pompastinės. Valst. gynėjas manymas Ontario 

dažnai netaiku užsidėdavo bi- joje. 

retų, nelaiku ir nusiimdavo, i 

Bet tokia šeimyninė nuotaika,'

..................... | Dieve gink, neamžina teismo Parlamento didžiumų, pasida.

"ard nubarė prolnbicin.us a-į „ntori,pto Jei nepilnas irbaTO *»

geniu, „ž neteisot, lr ”'t'>-|dvd vala„das snskubo parašyti svarstyti. Ir Štai pirmuoja 

gmgų žmonių patrauk,mų per-,ino„„„.„dinų), ,,er dvi skaitymu protestantai jau lai- 

žengt, prolnlncjos .statymų. ,. nema mėjo.

mo. provmci-

striktų išnaujo užplūdo plėši- jjuyasjg Ispanijos diktatorius INDIANAPOLIS, Ind., ko-į Nubi 
hų gaujos ir išžudė virš 2,(XX), prįni0 je Rįvera, kurs ana-Jvo 20.— Anglekasių suvažia-, bederalis 

vyrų, moterų ir vaikų. Tai į-’ (ypn mįTp Paryžiuje, iškilmi- vime tarptautinis prezidentas

vyko šio mėnesio pradžioje. 

Plėšikams vadovavo jų vadas 

. gen. Chuteli.

ugai palaidotas. Laidotuves Lewis paskelbė, kad jis pa

jam surengė valstybė.' Tūk- kviesiųs visus anglekasių mai- 

stančiai žmonių pagerbė buvu- štininkų vadus, knrie tomisDiplomatai nebuvo specialiai(

lis iv be kvietimų dalyvavo, kto dar neapleidę. Yangtze u-.nUų valdydamas nepasižymė- rėjo suvažiavimų, ir reikalaus

Nubara agentus
teisėjas \Yood-

Protestantai, kurie sudaro

Agentai dažnai patys žmo

nes

mų ir už tai areštuoja

kviesti į pamaldas. Jų dange- Anot žinių, plėšiką, distn- sį savo diktatorių, kurs Ispa- dienomis bpnngiie.de, Ilk, tu-, e 1 ; . zų ir painių bylų (tiesa, nevi-

' “?s sugundo peržengti istaty-, . A . , . . .. . I
. v . ’ sai taip, kaip rodos, reikėtų),

Tarp kitų buvo Belgų amba-Hiėje patruliuoja svetimų vai- jo žiaurumu 

sadorius, Ungarijos, Lietuvos, stybių karo laivai.

Niką raguos, San Marino ir!---------------------------------------------

Cbile atstovai Vatikanui. Į HOOVER APLANKYSIĄS 
Am. J. Valstybių katalikus f MEKSIKĄ

atstovavo Cincinnati arkivvs-F -------------------------------

jų pildomųjai valdybai įrody- 

, ti, delko jie neturi būt paša-

kupas McNicholas ir monsign. #
Spellman iš Bostono.

MEXIC0 CITY, kovo 20.
— Meksikos prezidentas Ru- Hindenburg pasirašė preky-

PASIRAŠĖ SUTARTĮ SU linti iš organizacijos.

LENKIJA i !---------------------
_________________ I SPRINGEIELD, III., kovo

BERLYNAS, kovo 20. —.20. — Naujos anglekasių or-, 

Respublikos prezidentas von

Vogė automobilių ženklus
Suftnta du jaunu negru, ku-

, tai kas čia teismu gali skųs

tis.

MEKSIKOS PLĖŠIKAI 
PAGROBĖ AMERIKIETĮ

Kaltinamieji verčiant „jiems SAN ANGELO, Tex., kovoi 

. . . sprendimą atrodė daugiau nn-.^O. Vakariniuose Meksikos

riedu mėgino nuo vieno auto-1 tarytum net, kad jie- pakraščiuose plėšikai pagTobė

!ms toji byla atsibodus, negu amerikietį J. E. Bristom, zi-
mobiliaus atplėšti miestinį že-1

ganizacijos prezidentas Howat nkl^ Dag). burnotu išpažino, susirf • ftr susįjaudinę.abal° operatorių. Reikalauja 

pranešė, kad jis ir kiti Lewi- kad Jiedu pavogusiu apie ’>°;I)aupriau jauaįnosi publika ir.3,000- Pinigai plėšikams pa

Be katalikų buvo nemažas bio pakvietė Amerikos J. Vai- bos sutartį su Lenkija. Jis at so kvietimo neklausysią. A-

skaičins ir protestantų. Buvo ’ stybių prezidentų Hooverį ap- siliepė į vokiečius pramonin-!n°t Howat, Lewis jau nesąs

daugybė čia gyvenančių rusų.’lankyti Meksikos sostinę. Pre-:kus gelbėti vokiečiams ūkini-[anglekasių prezidentu. Jis e-

RESPUBLIKOS APSAUGA

BERLYNAS, kovo 20. — 

Vokietijos Reichstagas prave

dė naujų įstatjmų respublikos 

apsaugai. Senuoju įstatymu 

buvo uždrausta kaizeriui gry- 

žimas. Naujuoju-gi to neda

roma. Buvusis kaizeris 

gryžti ir gyventi kaipo papra

stas pilietis, jei jis to nori.

zidentas Rubio pranešė, kad1 nkams. 

prez. Hoover kvietimų pripa

žino. Kada tai įvyks, preziden

tas Rubio nepasakė.

sus vien lokalės unijos, Pana

ma, Ilk, nariu.

tų ženklų ir pairdavusiu po, - . , . i orlaiviu. , , . bendrai žiūrovai liudininkai, sn-lsT1 orlaiviu.

vieną dolerį.

VISI RAUPUOČIAI BUS 
ATVIENĖTl FRANCŪZAI KOVOJA 

SAUSUOSIUS

Pagrobė pinigų lr auto
mobilių

Du plėšiku užpuolė North 

Shore Delivery Co. ofisų, 927

ir net policija, negu nuteis

tieji.

Spaudos atstovai vėl išbė

giojo su savo raštais į telefo- i 

nų būdeles ir tik apie 20 vak

KARININKAI NĖRA 
BAILIAI

LIBERALAI VALDŽIOS 
PUSĖJE

ČEKAI PRIEŠ SLOVAKUS piu.

MANILA, kovo 20. — Fili

pinų salų sveikumo departa- 

Į mantas parėdė visus raupais 

LONDONAS, kovo 20. —[sergančius žmones, kurie šia- 

Parlainento liberalai atstovai ndie liuosai gyvena, būtinai 

išsprendė dėl tautos gerovės pasiųst i į raupuočių kolonijų 

remti MacDonaldo valdžių lai Culion, G’alamian saloje. Nes 

vynų konferencijos laikotar- jie yra pavojingi visuomenei.

VIENNA, Austrija, kovo 20. 

— Neuhausele, Čekoslovakijoj, 

suimta 20 slovakų. Jie kalti

nami už Ungarijos tautinio 

himno giedojimų.

MIRĖ BRITŲ VALSTY
BININKAS

DAUGIAU BEDARBIŲ 
BRITANIJOJ

PARYŽIUS, kovo 19. — 

Franeuzai vyno gamintojai 

iškelia kovų svaigalų prohiGi- 

cijai ir visiems sausiesiems, 

kurie kenkia vyno išvežimui į 

užsienius (eksportui).

Francūzai nurodo į Indijos 

ir Azijos tautų išsigimimų, 

nes tenai islamizmas ir budiz

mas užgina vartoti vynų.

LONDONAS, kovo 20. —-

, i, , . OOQ pradėjo rinktis i restoranų.ĮI^aro’ sekretorius Tom SKamt.
Larrabee gat. 1 agrobe . .8. . llžkandžiaV0t kas Sneku. parlamente klausiamas

čiavo, kas atsisveikinti atėjo kad buvusio karo

į traukinį skubindamas. ne* vienas britų kairini

dolerių ir automobilių.

1 Žuvo, 20 sužeista
Pietrytuose nuo Arlington 

Heights susidaužė du trauki

niu. Žuvo vieno jų inžinierius. 

Sužeista virš 20 asmenų.

Del salės mažumo, mašinė-

parj

1 nenubaustas mirtimi už

lėm ten niekaa rašyti negalė-tn,9- pažymėjo, kadi
jo. Stenografistų ir maža bu- nas karininkas snsaudyte 

vo. Daugumas su pundais pai- žmogžudystę ir dezereij^ 

Sėliu portfelyje ir bloknotais kariuomenės pabėgimų) 

rankoje siuvo po salę valau- fl^ercijų.
TOKYO, kovo 20. — Kru 

tomųjų vaizdų teatre Kirin’e,’dikėm atsisegdami ir keliskart. 

Mandžiūrijoj, susprogo filmos. perrašinėdami tų patį įvairiais

LONDONAS, kovo 20. — 
! Mirė A. J. Balfour, įžymus 

Keli įžymieji slovakų vadai.britų valstybininkas, karo lai- 

jau senai yra kalėjime. Tarp ku buvęs užsienių sekretorius 
ftių yra ir prof. V. Tuką.

I/)N DONAS, kovo 19. — 
Darbo ministerija paskelbė, 
kad savaitės laiku ligi kovo 
10 dienos bedarbių skaičius 
Britanijoj priaugo 15,583. fiia-

ATVYKO BRITANIJOS 
AMBASADORIUS

Kilusiam gaisre 6 policininkai 
žuvo. Apie 200 asmenų sužei
sta.

CHICAGO IR 
KĖS. — Saulėta

APYLIN-
ir šilčiauNEVY YORK, kovo 19. At

vyko naujas Britanijos amba-I šiandie; rytdienai nusakomas 
paskiau admiraliteto lordas, ndie viso bedarbių 1^63,800. padorius Sir Ronald Lindsay. Šaltas orw.

■ ■—-i
S /'■ • ’ • -- *?• * ,i

..... /..... ,
f ■ ' f'k'1" a* <' * ‘'

- ............-..............................................................-

žodžiais — įvairiems laikraš- į 
čiams, kuriuos jie atstovavo. 

Tačiau, tai buvo daugiau ra

porto planas ir svarbesnės 

mintys, kurias jie telefonais1 

perdavinėjo, negu straipsnis 
ar korespondencija (per dvi 

dienas telefonais tik iš teismo

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų .. $10. 
Britanijos 1 av. sterl 4 87 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 13.98

Italijos 100 lirų 5.23
Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 100 markių 23J)

■—■■■■■

paskolbi.no
bpnngiie.de
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DIENOS KLAUSIMAI
TAUTOS NEORGANIZIOTUMO 

PAVOJAI.

ĮVAIRUS STKAiPSNiAl
LIETUVIAI IR BUSIMIEJI 

RINKIMAI.

kad tas mūsų politišką jėgų 

tyrimas išeitų mūsų naudai, j 

nes nuo to labai priklausys' 

visa mūsą politiško veikimo ' 

ateitis Chieagoje.

• Jei šitie rinkimai yra tokie 

svarbūs, tai išvada visiems 

turi būti aiški. Išlaikyti kvo

timus mums nieko kito uorei-1

Be abejo, visi gerai žino

me, kad Balandžio 8 d. įvyksta 

(Priniary) rinkiniai. Bet ka- 

jžin ar visi žinome, ką tie rin

kimai reiškiu mums, kaipo lie

tuviams.

kaip tik darbo savo ir

įr numetė žievę ant gatvės, 

bet turėtų būti žmogaus pri

gimtas jausmas, žiūrėti kur 

įgiu. lr nors Bobby Leucli i

BASAKOJIS SU PARUDU 

SIU VEIDU.

Pramonės įstaigose, ypatin

gai pavojingose atsitinka 

daug nelaimingų atsitikimų: 

pavyzdžiui, imkime kasyklas. 

Kasyklos turi būti visokiais į 

išradimais apsaugotos ir rei- i

i kia pripažinti pilną atsakomy-' 
atsiti-'

i

Naujoji Ispanijos vyriausybe randasi 

labai keblioje padėty: iš vienos pusės dikta

tūros laikais sudaryta krašte situacija rei

kalauja neatidėliotino grįžimo prie normalios, 

konstitucijoj nustatytos tvarkos, iš kitos, 

diktatūriškas valdymas pagamino tiek revo- 

liucijinės medžiagos krašte, jog visiems, kurie 

nepageidauja revoliucijos, yra aišku, kad 

bent kurį laiką dar reikia ruoštis, kraštą or

ganizuoti, organizuoti demokratines partijas, 

jei nenorima atiduoti’jo likimas į revoliucio- 

nizuotą masių rankas. Diktatūra Ispanijoje, 

kaip ir visur kitur, dezorganizavo vadinamas 

buržuazines partijas; kairiųjų, socialistinių ir 

komunistinių, kurios labiau yra pratę prie sia 

tpto veikimo, ji nepalietė; be to, nuslopinta 

laisvė, kasdieniai vargai, kurių niekad nie

kur netrūksta, tik sukėlė neapykantą prieš 

valdančius kraštutinių srovių naudai, o jos 

nesidrovi tą neapykantą kurstyti ir panau

doti,

norėdama, skelbiant tučtuojau rinki

mus į parlamentą, atiduoti daugumą parla

mente kairiųjų ir vargo sufanatizuotai miniai, 

kuri vaduodamas! momentu nesugeba pažiū

rėti į ateitį ir ją įvertinti, Ispanijos visuo

menė ir pati vyriausybė yra susirūpinusi su

organizuoti tautą, suburti ją i buržuazines 

demokratines partijas, kurias Primo de Ri- 

vera sugebėjo tik rezorganizuoti, nieko pozi

tyvaus jų vietoje nesukūręs, nes jo “Unio pa- 

triotica” (patriotų sąjunga)tėra tikros tau

tinės vienybės tik karikatūra, kuri dar lai

kėsi tol, kol naudodamasi privilegijomis iv 

stambiomis piniginėmis subsidijomis jos vei

kėjai buvo užinteresuoti. Vadinasi, Ispanijos

dezorganizuota. Dabart visiems aišku, kad to
kia dezorganizacija išeina naudom tik įvai
riems patamsio gaivalams, kuriems krašto rei 
kalai tėra priedanga saviems tikslams siekti.

Pas mus ir neretai galima išgirsti kal
bant ir rašant, kad partijos, įvairios organi
zacijos esančios nereikalingos, nes ardančios 
tautos vienybę ir savo rivalizacija kenkian
čios krašto pažangai, valstybinei kūrybai.
Jei ką neįtikina šių dienų Ispanijos ir kitų 

diktatoriškai valdomų kraštų gyvenimas, 

tas turėtų suprasti visiškos žmonių unifika-

cijos negalimumą tik pažvelgęs į pačius Iki šiol labai dažnai nusis- 

žmones ir jų reikalus. Čia netenka kalbėti, kūsdavome, kad mūsų tautos 

kad prieštarauja sau tie, kurie vardan taria-1 žmonės, profesionalai, biznie 

mų krašto reikalų siekia partijų panaikinimo.

Partijų teoretiniai nepripažindami visi dik

tatoriai faktinai nori, tik kitas partijas pa

naikinę jų vietoje įkurti vieną savą. Ir rau

donoje ir juodoje diktatūroje matome vieną 

ir tą patį reiškinį: kūrimas vienos režimą 

palaikančios partijos visų kitų partijų sąsku<- 

ton, skelbiant jas priešvalstybinėmis, nes jos 

pasisako prieš režimą.

I Teorijoje ir praktikoje pageidaujamoji 

į tautos vienybė gali ir turi būti siekiama tik 

į ,ne tais keliais, kuriuos sau pasirinko moder- 

nosios diktatūros. Jei prievartos keliu nebu

vo galima pasiekti tautose susiklausymo tais 

laikais, kada gyventojų kultūriniai ir ekono

miniai reikalai dar nebuvo taip įvairiopai iš

sišakoję ir kai žmogaus asmenybės suprati-Jtauską), Tas faktas, kad He

mas nebuvo tiek išsiplėtojęs, tai bergždžias y- tuviui duota proga eiti į taip 

ra darbas norėti tokios niveliacijos šiandieną.

Ir jei tiesa šiandien yra, kad niekšiškumo nie

kur nestinga ir kad už pinigą ir del pinigo 

modernių vergų galima nemažai pasisanidy- 

ti; tai, iš kitos pusės, lygiai yra tiesa, kad 

šitokių. “vienybininkų” vienybė tol tveria, 

kol be didelio riziko galima pasipelnyti, ir

kad jie išnyksta bematant, kai keičiantis apy-j,nuį. Ar mes kaipo organizuo- 

stovoms kyla, ar tik gali kilti jiems pa-j ta-vienata galime ką nors pa-

kitataučiu tarpe. Netik savo , , x , . . .
. , v'bę, kuomet nelaimingi
balsus privalome atiduoti uz . . . „ . ... ..1 kiniai užpuola. Šitą problemą 

} teisėjus, 1 . .. .....
1 turi kasyklų savininkai ir 

legisliaturos įstaigos išrišti. 

Bet ne pramonės šakose ran

dame daugiausia nelaimingų I 

atsitikimų. Stebėtina, kad dau! 

ginusia nelaimingų atsitikimų' 

įvyksta mūsų namuose. 19281 

m. namuose turėjome 24,000 ( 

baisių nelaimingų atsitikimų.i 

beveik 10,(XX) žmonių mirė 

nuo nupuolimo. Apsižiūrėji

v. . ..... lietuvį kandidatą į teisėjus,
nai, ar šiaip įau politikoje , , . , ,1 •' 1 J -liet ir kitataučių balsuotojus
nusimaną veikėjai, neprasimu-1. . . , v ,J . . i turime patraukti uz jį bai
sa į aukštesnes, ar tai bus 

miesto ar valstybės valdiškas 

pozicijas. To priežastys buvo: 

pirma, kad politiniame veiki

me neturėjome vienybės, o 

antra, kad negaudavome pro

gų.

Šiais metais padėtis pasikei

tė j geresnę pusę. Rinkimų 

sąrašuose matoma ir lietuvių 

kandidatų. Republikonų Par

tijos (Deneen’o grupės) kan

didatu i teisėjus tarpe mato

me advokatą F. Mast (Mas-

suoti.

Dirbdami politišką darbą, 

žinokime vieną dalyką, kad 

yra reikalinga laikytis tos 

partijos arba tos politiškos 

grupės, kuri yra mums netik 

prietelinga, bet iv duoda mu

ms progų prasimušti į politi

nio gyveninio aukštumas.
mas būtų tas mirtis nukrei 

Mes jau iš senesnių laikų pęs.

i

nukštą ir atsakomingą vietą, 

savaime mus jungia prie ben

dro politiško darbo. Nežiūrint 

kokių mes politinių įsitikini

mų nebūtume, visi vienaip su

prantame, kad tuomi mes lie

tuviai esame pastatyti ištyri

vojūs. Tą šiandieną matome nelaimingoje Is

panijoje: po šešerių metų diktatūriško valdy

mo krašto gyventojų geriausioji ir demokra

tiškoji (ialis mėtosi kryžkelėje, tik del toj 

kad ją diktatūra dezorganizavo, o “patriotų 

vienybė” (Unio patriotica), tiek kainojusi 

valstybės iždo pinigų ir noriai savo laikų 

skundikų bei žvalgi) roles pildžiusi, išnyko, pa 

likdama ir pati jos kūrėją, sprukusį užsienin 

ir savo globėją karalių vienus, bejėgius. Ir 

jei spaudimo neišlaikydama, ši vyriausybė Is-' 

panijos neapsaugos nuo revoliucijos su viso

daryti, ar ne t A r mes galėtu

me padaryti šįek tięk įtakos į 

šio miesto gyventojus, ar, ne? 

Dėlto ir privalome žiūrėti,
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esame patyrę, kad Senatorius 

Deneen’as yra mums priete- 

lingas; kad net tais laikais, 

kada lietuvių balsuotojų Chi

eagoje visai nedaug tebūdavo, 

vienok lietuvius į aukštas vie

tas pastatydavo. O kas gi da

bar mūsų žinoma lietuvį, uni

versiteto profesorių, p. F.

Mast (Mastauska) kandidatu 

į teisėjus pstatė, jei ne mūsų

prietelis Senatorius Deneen’-1 iššaukė gaisras, bet buvo per

as? vėlu išgelbėti savo kūdiki.

Dėlto Balandžio 8 dienos Kuomet iSvyko iš namu. matė. 

rinkimuose visi mnsų baisai kad "S'nis buv0 bevcik

Šimtai tūkstančių motei ų 

nepripažįsta pavojingumą ug

nies, elektros, benzino, žibalo 

ir gazolino. Rodos, mes ni?-' 

kad nepamatysime, kokią bl 

dį gali padarytį liepsnos. Ne-, 
senai skaitėme apie atsitik’-■ 

mą jaunos porelės, kuri išvyk j 

pasilinksminti ant vakaro, 

palikdami atdarą degantį lie

čiu, kūdikio kambaryje. Juos

Taip < cnį Whit-
tiers, Nebr., miestelio žmonės, 
nes vasarą jis visuomet 
vaikšto basas. Ir sveikas.

1 L:..; . . .......į v;.ly'u savo pir
T tinęs. Bet ji atkirto “O, 

tėveli, tau niekas nepatinka, 

nėra jokio pavojaus”. Ir pinu 

negu tėvas galėjo ją sulaiky

ki, ji priėjo prie degančios ga- 

'zinės liepsnos, ir pamostigpjo 

rankas per liepsną. Ant syk 

medžiaga ekspliotiavo ir netik 

jos pirštai bet ir rankos su

žeistos buvo, ir ant gražaus 

veido iki šiai dienai nešioja 

ženklus. Bet keno buvo kaltė ? 

Reikia nuo pat mažens vai-
turi nueiti ųž Senatorių Den-;sus* “ neLikėjo, kad at. igai mokinti ąpie nelaimingų

.... ... . v V1.T1R.. i r ...i. . .. . J T. .een,’^ ir. jo kandidatų (

Pilietis.

Keno kalte?
Nesenai p-lė Ida Tarbell, Leach, 

garsi Amerikos rašytoja, da
vė prakalbą per radio apie

kuiis nieko nebijojo, 
apie 15 ar 20 metų atgal ste
bino visą pasauli, kuomet bač
koje buvo užkaltas ir įmestasnelaimingų atsitikimų kaltę.

mis jos pasėkomis, tai ir karalius ir visi, ku-|^eve*k nelaimingi atsiti- įį, Niagara. Talis, ii kuomet 

įie palaikė Primo de Riverą, galės už tailkimai ivykst» del nežinojimo pasiekė kitą pusę vandenyno,

dėkoti tik tai neprotingai politikai, kuri savoiar^a neatsargumo. Nuo pat 

stiprybę norėjo paremti tautos neorganizuo-' nia'^ens žmogus turi suprasti

tumu, išsklaidimu, dezorientavimu.

t
(Daugiau bus)

> jų atsakomybes, ir netik save 

apsaugoti, bet ir kitus pavo

jun nestatyti.

buvo iš- bačkos išimtas gy

vas. Bet vieną dieną Bobby 

Leacli bevaikščiodamas sker

sai gatvę užmynė apelsinos 

žievę ir ant syk sunkiai puo

lė, ir tas puolimas buvo jo 

mirties priežastis. Ar jis pri-

vins.' ». : . >. . -U I

SužeidimaL ir mirtys nuo

gazolino, benzino, žibalo ir 
naftos jau yra sena pasaka 
Moterys nepripažįsta, kad 
žaidžia su mirtimi, kuomet tai 
vartoja. Visi tie daiktai pil
ni eksplioduojančios medžia
gos, kuri kuogreičiausia atsi
gaivina. Visi tą žino, bet tik . 
vienais metais beveik 800 mo
terų žuvo Suv. Valstijose neat
sargiai vartodamos juos.

“Keli metai atgal”, sako

atsitikimų pavojus ir jiems 
įsakyti, kad bus jų kaltė jeigu 

neišvengs. Turime atsiminti, 

kad netik mes vieni kenčiame, 

kad visuomet me.3 užgauname 

kitus. Viršminėtą jauna mer

gaitė netik save susižeidė, bet 

ir tėvų namus sudegino.

Turime jausti atsakomybės 
jausmą. Turime kasdien atsi
mint, kad baisiausios tragedi
jos įvyko, del keno nors neap
sižiūrėjimo ir neatsargumo. 

'Gal nerasime nei vieno namo

“ Saugumo jausmas” sako 

Manantieji važiuoti į Eucharistinį Kon-'panelė Tarbell, “nėr išsivys- 

gresą bai. 22 d. laivu “Rochambeau”, pasis-ltęs iki to laipsnio kad žino-'sidėjo prie savo mirties ? Mes 

visuomenė atsidūrė pavojingame padėjime tik klibinkite užsisakyti vietas, nes jų nedaug be-'gus pats matytų ir vengtų pa (visi pripažįstame, kad kaltė 

dėka tam, kad ji liko diktatūros sumetimais liko. Nelaukite paskutinių dienų. 1 vojaiis. Gal atsimenate Bobby buvo to, kuris nulupo apelsinų

p-le Tarbell, atsimenu jauna ....... ,
1 .. , , A . .. ’ . šioje salyje, kur nebūtų ciga-
mergaitę, dukterį turtingų te- . «

° ’ v. * ” 1 retu rukvtojų, ir kur nerasime
vų ir namo pažįstamą. Ji vale ... .

‘ ..... netik tų rūkytoju paliktus ci-

savo pirštines virtuvėj, kur .
1 . . v. ' garėtus, bet kokios nors nuo

degė gazinis pečius. Tėvas.:
matydamas liepsną ir supras

damas jos pavojų, prašė, kad 

ji išeitų ant lauko arba nors

tų cigaretę padarytas pra

gaištis, ar tai stalo uždengsią 

(Tąsa ant 3 pusi.)

t '
M. Svyriūtė.

MERGELE is pasakos

Kas nežino malonaus senuko darži
ninko? Jo nameliai stovi netoli bažny
čios — gale kaštonų alėjos. Toli išgar
sėjo senukas savo gėlynu. Iš tolimųjų 
jdvarų atvažiuoja pas ji gėlių pirkti, o jis 

iats aprūpina mieste visus didžiųjų ponų 
Plynus. Senukas visuomet linksmus, pa
akintas, šnekus ir nepaprastai vikrus, 
las vaikščioja kaštonų alėja, tas dažnai 
įato jo pliką galvą blizgančią saulėje. 

Jis dėvi baltą drobinį švarką, kuris visuo
met esti švarus. Gal kam rodytus, kad 
jis tą vieną švarką teturi, bet labai ap
siriktų: senukas turi penkis baltus vie
nodai pusi litus drobinius švarkus, vienų 
juodą, panašų į fraką, ir dar kareivišką 
mundierį, kaip sakosi, iš Napoleono laikų, 
kurį labai brangina, niekad neužsivelka. 
Dar vienas brangintinas turtas, tai sena 
užkimusi smuiką, kuria griežia tik di
džiųjų švenčių metu: Kristaus gimimo 
dieną, Velykų rytą Jam prisikėlus ir šv.

Jono (Joninių) išvakarėse. Mat, jo var- tos bliuzelės rankovių matosi su duobutė- 

dinėms padovanojo tą smuiką ilgą laiką j mis alkūnėse gražios saule nudegintos ran 

buvęs jo nuodėmklausiu klebonas Gubre- 1 kos. Apytrumpis tamsiai žalsvas sijonėlis 

jos pačios rankų darbu papuoštus. Jei 

kada ir pakeičia “dekoraciją”, bet skonis 

vis lieka tas pats.

Be šių dviejų šeimos narių, yra dar 

trečias tylus, suvargintas padarėlis — 

tai jaunesnioji daržininko dnktė, Filo

mena. Liekna, išbalusi, šviesiai rausvo

mis lūpomis; tamsių plaukų dvi ilgos ka

sos nusvirę ant jos pečių. Akys melsvos, 

tik apvilktos pilku šydu, lyg miglota jū

ra. Ilgi blakstienai siųia jas, tarsi tankus 

miškas jūros krantų. Jos žvilgsniai reti, 

klaikūs ir šiurpulingi. Tačiau veidas ma

lonus, patraukiantis, nors ir paskendęs 

nusiminime. Ji visuomet lėtais žingsniais 

vaikščioja po gėlynų, nešioja ragažėle že

mes arba sodina laisto ir prižiūri gėles. Jį 

dirba dažniausiai viename nuošaliausia

me sodnelio kampe. Tai gyvas tylintis nu

siminimo šešėlis^ kuris slankioja po gėly

ną/temdydamas jo ir savo artimąją gie

drą. Ji dėvi plonus nublukusius rūbus,

lis. Jau keli metai, kai klebonas ilsisi ka

puose, bet senukas dar vis nepamiršta 

už jo vėlę sukalbėti po kelis poterius.

Be senuko nuolat darbuojasi darže

lyje žema, raudonveidė mergelė; tai Mor

ta, jaunesnioji daržininko dukrelė. Nie

kas neapsiriktų pavadinęs ją dukterimi, 

kad ir pirmąjį kartą pamatęs. Visu kuo 

ji panaši į tėvą: vikri, linksma, darbšti 

ir paklusni. Mergelė tik dvidešimtus me

tus tepradedanti, tačiau prityrusi ir lip

šni šeimininkė. Prieš ketverius metus ne

tekusi motutės, niekelio nepadedama tu

rėjo atlikti jos darbus, į kuriuos dabar 

visai įgudo. Senukas ja labai džiaugiasi 

ir gal visai teisingai vadina uogele. Ji iau 

dona ir pilnutė, lyg prisirpusi serbentą. 

Jos akys — mėlynos, plaukai geltoni, 

garbanuoti; trumpos, bet storos kaselės 

draikosi apie riebų kaklą. Dažniausiai 

vienplnukė, o jei ne, tai ryškiai raudona 

skarele susirišusi. Prijuostė marga, tarsi 

žydinti, nes akį veria. Iš po trumpų bal-

liemenį, teikia ypatingo gražumo. .Inu 

keturi metui, kai niekas nematė jos nu- 

sišypsant ir negirdėjo iš jos nė vieno žo

džio. Ji — akla ir nebylė. Akla, bet ma- j 
tanti dar siluetus, be spalvų ir aiškių li- pūstais žiedais?

nijų. Ji mato visų stambesniųjų daiktų į aguonų krūmą.

dėmes, paskendusias pilkuose rūkuose. j Mergelė nuleido galvų ir, nieko n. 

Kartą sustojo prie daržininko name- atsakiusi, tęsė savo darbą.

Ji pakėlė akis ir be žodžių palenkė 

galvą. Veide buvo tu pati ramybė ir nu

siminimas.

— Kaip vadinasi tos gėlės su pa- 
paklausė rodydamas

kurie, ankštai apsiviję apie jos liekną damas.

lių du širmi žirgai, nuo kurių nulipo jau

nas vaikinas Vitolis ir jaunesnė už jj 

sesuo, Eugenija. Abu linksniai šnekučiuo

jamu nuėjo pas senuką pirkti gėlių. Ten 

rado tesidarbuojančią Mortą ir kemšan

tį į pypkę tabaką senuką. Atsilankiusius 

įprastu meilumu pasitiko šeimininkas ir 

nuolankiai pasiteiravo apie reikalą. Euge

nija nurodė gėles, kurios jai reikalingos, 

o Morta su senuku jas skynė. Eugenija 

su broliu norėjo nusiųsti bukietą gėlių 

motinui, kuri sveikatos pataisyti buvo iš

važiavusi į kurortų, palikdama dvare 

vyrą ir abu vaiku. Vitolis tuo laiku sau 

vienas vaikštinėjo po gėlyną, kur netikė- * 

tai pamatė dirbančią Filomeną.

— Padėk, Dieve! — tarė prisiurtin

— Atleiskit aš Tamstai nenoriu nie

ko blogo. Bet būk tokia gera ir atsakyk 

į mano klausimą.
Jokio atsako. Jis, kiek pastovėjęs, nu

ėjo prie Eugenijos ir jai patylomis sako:

— Mačiau išblyškusią grožybę, kuri 

su manimi nekalba; tačiau aš del to ne

įsižeidžia ir būčiau dėkingas už kiekvie- 

ną jos žodį. Eik tu, Eugenija, gal su 

tavimi ji kalbės. Nuostabu. Mergelė lyg 

iš pasakos...

Vitolis pasiliko su senuku ir Morta, 

o Eugenija, pareiškusi norą apžiūrėti gė

lyną, nuėjo į nurodytą vietą.

(Bus daugiau)

lh
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Prof, Kampininkas pradėjo studijuoti “užeigų” 

susparas, kampus, akmeninius 

laiptus, gi Marksas visai 

jiems iš galvos vėjais išėjo. 

Nedyvni, nes ir patys marksi- 

nio socializmo skelbėjai jau 

kone išprotėję.

LABDARYBĖS SKYRIUS i LIETUVOJE
CENTRO SUSIRINKIMAS. labdarių didelė ir kilni iškil

tai nupirktojo ūkio a-

PROF. KAMPININKO RA
DIO.

Chicaga. — Lietuviškų “be

darbių” organo komisarai 

save karštu vandeniu nusišu- 

i tino. Jie vaizdu parodė, kad 

šiandie komunistų “rojuj” 

kunigai, popai, rabinai ir ki-

Neužilgo komu-1 tų tikėjimų dvasininkai gat- 

“ partijų” | ves šluoja. “O kur komisa

rai? Kų jie Veikia?” — klau

siu dabar “bedarbiai”. Tai 

tokia yra ‘darbininkų tėvynėj’ 

'žmonių lygybė?”

sikalbėti. Karys atsakė kad dis) yra toks, kad po metų 

kitaip nesuprantųs, kaip lie- Įgalimu pasidaryti daili kny- 

tuviškai. Čia sankrovos savi-Įga. Nelaukite ilgai.

Chicago.
nistai pradės savo 
“vystyti” (mazgoti). Pensyl- 
vanės komisaras Žaldokas sa
ko, kad (i d. kovo revoliucija 
parodė daug “brudo”: “ko
munistai, kurie turi geresnius
darbus arba šiaip geriau gy- Baltimore. — Dabar tik, iš 
vena nesirodė demonstracijoj. Lietuviško Skaptuko raporto 
Bijojo.” Taigi, priseis “čys- j Brooklyno Pruseikai paaiškė- 
tyti” ir atstatytas ofisas, nesi jo, kas čia kovo 6 d. sutrukdė

Pereitas Labdaringosios Sų

jungos centro susirinkimas bu

vo labai skaitlingas. Tikimės, 

kad ir ateinantis susirinkimas, 

kuris būs kovo 26 d., Aušros 

Vartų par. salėje, taipgi būs 

skaitlingas. Prašome atvykti 

visų labdarių kuopų atstovų, 

o taipgi ir draugijų bei orga

nizacijų atstovų, kad visi ga

lėtumėme susipažinti su Lab

daringosios Sųjungos darbais 

ir bendrai pasidarbuoti savo 

artimo labui ir tautos gerovei. 

Jei visi lietuviai bendrai dirb

sime, daug naudos padarysi

me ir atsieksime tų tikslų, ku

riuos esame užsibrėžę.

Tat, visus kviečiame į talkų!

Centro pirm.

MUKŲ IŠKILME.

Birželio 1 dienų būs mūsų,

Esu vienas iš pirmųjų Lie

tuvos kariuomenės savanorių 

tidarymas su tam tikru progra , Kūrėjų ir Lietuvos, kaip vi

nie

mu. Kuopos jau ruošiasi, kad 

gerai prisirengus prie to ati

darymo arba išvažiavimo. Mo

bilizuojama automobilistai, 

kurie publikų nuveš j ūkį, pla

tinami tikietai, planuojama 

būdai, kaip geriau malonūs

sų bendros tėvynės, reikalai 

man labai apeina. Kariuome

nę aš skaitau lietuvybės ir 

valstybiškumo židiniu, nes ka

me daugiau Lietuvoje Lietuvų 

rasi, jei ne toje rinktinėje

ninkas nusistebėjo, kad Lie

tuvos pilietis ir dargi karei

vis kitaip, kaip lietuviškai su- dės eiti Lietuvon, 

sikalbėti nemoka. Po šitokio Į Užsakymus siųskite 

reiškinio karys, užuot išėjęs 

iš sankrovos, pasiliko joje 

stovįs, sumišęs ir net susigė

dinęs. Žodžiu, atrodė lyg, kad 

jis Lietuvos karys — jautė

gėdų nemokėdamas kitaip ka- i

Siųskite pinigus 

jau ir “Moterų Dirva”

Lietuvos bernelių organizaci

sveteliai pasitikus ir juos pa- kuri vadinasi kariuome- *lbėti, kaip lietuviškai.

ne! Juk dabartinė karinome-( Ir dar niekuomet negaliu 

nė, tai įpėdinė tos narsios ka-! užmiršti to niekšingo vaizde- 

riuomenės, kuri kadaise sma-1 Uo, tuo labiau, kad panašaus 

rkiai talšė prie Žalgirio kry-Į esu ir dar nekartų matęs.

vaisinus.

Tat, gerb. skaitytojai, pra

šome nepamiršti, kad birželio 

1 d. yra labdarių iškilmė. Ta 

j dienų kitu kuo neužsiimkite, 

o atvykite į labdarių ūkį, kur 

savo laiku būs pastatyta se

nelių ir našlaičių prieglaudos.

Labd.

Nuo Redakcijos. Pritrūkus 
vietos, šių savaite visų labd. 

raštų negalėjo sutalpinti. Juos 

sudėsinie kitų savaitę.

tuo-
pra-

šiuo

adresu:

“MOTERŲ DIRVA”,

2239 AVest 23 Place 

Cbicago, III.

GAVENIOS
KNYGOS

iš jo tik vienas dženitorius de
monstruodamas pro Halsted 
ir 18 str., sako, liežuvį į kai
rę pusę iškišęs laikė. Visi-gį 
kiti, turintieji gerus darbus 
ir visokių fondų apiekunai, 
ramiausia ofise sėdėjo. Ar tai 
ne “brudas”?

Chicaga,

Priešistorinėj gadynėj ir čia 
buvo lietuviškų marksinių so
cialistų, kurie evoliucijos ke
liu išvirto į kampinius, suspa- 
rinius ir akmeninius sočiaiis-

komunistams sovietus įsteig
ti. Bažnyčios varpas! Kada 
“revoliucionieriai” buvo su
sirinkę prie “ sity liai” ir 
tarėsi, kaip čia įsigauti į vi
dų ir paimti Floridoj išsimau-

KUN. SAURUSAITIS, BLAIVYBES 
APAŠTALAS.

Kada rusai Lietuvoje, su’rgus žemės). Būdamas vos pe-

džiusį ir tik kų grįžusį majorų koriku Muraviovu ir jo įpėdi- 

sušaudyinui, laikrodis rodė 12 niais, panorėjo lietuvius suru-

netolimoj bažnyčioj sinti, išplėšti jų tikėjimų, jie 

West Side. — pradėjo varpu skambinti. Jo yis9 Lietuvų sėte užsėjo kar- 

balsas revoliucionierius užglu- mamomis. Rusai manė, kad su 

šino ir niekaip negalėjo tarp suvargusiais lietuviais, o da- 

savęs susikalbėti. Jei ne 12 bar da, ir girtais, bus galima 

vai. ir baržinyčios. varpas, šian- padaryti, kų tik norėsi. Bet 

die Baltimore jau vadintųsi ^uo laiku užėjo ant gyvenimo

val. ir

tus, t. y., užuot Marksų, jie Leninmore.

>4
z

KENO KALTE?

(Tąsa nuo 2 pusi.)
apdegusį, ar net patį stalų ar 
.poperių krepšelį.

GAL AS KLYSTU?
Rašo John A. Skelly.

Patarimas draugui.

Į arenos drųsus ir išmintingas 

! kovotojas vyskupas Motiejus 

Valančius. Veik visų Lietuva 

jis suvystė blaivybės draugijų 

tinklu. O kad žmonės liitosų 

valandų turėtų užsiėmimo, ma

lonumo, jis pasirūpino, kati 

lietuviai turėtų gražių ir nau

Du draugu, beeidamu pasi
Bot jeigu tik tiek pragaiš- vaikMioti, vienas nuolat dingą literai,ir, (knygą). Ir

nkių metų, jis galėjo jau gra

žiai skaityti iš lietuviškos ma

ldaknygės. (Jo tėvas slapta 

mokino kaimynų vaikus, lietu

viškai skaityti, sykiu ir savo 

Petrelį). Sulaukęs septynių 

metų jis paliko tikru našlai

čiu: be tėvo ir motinos. Augo 

pas savo vyresnę seserį. Ne

mažai teko jam kentėti, sun

kiai dirbti. Galų gale pramo

ko kaimiškos kriUučystės, o 

turėdamas trisifėšfmts metų, 

atvažiavo į Amerikų ir greitu 

laiku įstojo į tėvų Pranciško

nų vienuolynų, kaipo broliu

kas. Po kelių mėnesių buvi

mo vienuolyne, perdėtinis pa-

žeivius!

Tačiau, štai, kų aš kartais 

pastebiu.

Nepaslaptis, kad daugelis 

mūsų piliečių, nežiūrint to, 

kad Lietuva nepriklausoma 

gyvuoja jau dešimtį metų, ne

sistengia išmokti lietuvių ka

lbos. Yra ir tiesiai akiplėšiš

ko nusistatymo kalbamų pilie

čių; jie gėdina tuos, kurie su 

.jais nekalba kitaip, kaip lie

tuviškai! Daugelis mūsų žmo

nių tam nesipriešina ir patai

kauja svetimųjų norams. Pa

galiau, gėdinti šiuo reikalu 

inteligentus nėra šių mano žo

džių paskyrimas. Aš esu pas

tebėjęs tų, kas mane dar la

biau jaudina, negu mūsų in

teligentų pataikavimas neri

mtiems piliečiams. Čia palie-

t
siu karius. Kartų mačiau, 

kaip į sankrovų įėjo gana žva

lus mūsų karys ir kažin ko 

paprašė lietuviškai. Sankro

vos savininkas paklausė jo 

rusiškai, duodamas suprasti, 

kad lietuviškai, esu, sunku su-

Man, stačiai skauda širdis dėl 

tokių savo brolių lietuvių, ku

rie, sau laisvę savo krašte at

kovoję, savęs gėdinasi. Kiek

vienam tokiam, kaip aprašy

tasis, norėčia sušukti iš pačių 

dvasios gelmių; — Kary, auk

ščiau galvų — tu lietuvis! 

Atsargos riršila Arėjas 
(Leonas) Vitkauskas.

ties būtų, tai dar šeimyna lai
minga būtų. Bet randasi atsi
tikimų kur ir namai tokiu bū
du uždegami, pavyzdžiui: nu
metant dektukų į popierų 
krepšeli.

Taip padarė žmogus kuomet 
užsidegė Eąuitable Life Insu
rance draugystės namas 1912 
m., kuomet šeši žmonės nete
ko gyvasties ir nuostolių bu
vo padaryta iki dviejų mili
jonų dolerių.

Neleisk niekad išmatoms su
sirinkti tavo rūšyje ar lote! 
Tokios išmatos buvo priežas

spiaudč šalygatvėji. Patėmijęs vyskupas Valančius pergalėjo. į tėmyįo naujame broliuke ga

tai antrasis tarė:

— Draugei, aš patarčiau tau

užeit pas pliumberį.
— Kam tenai eiti? Kas pra-,

ki uro?

— Man ding 

prakiurus.

Bušų sumanymas surusinti lie-1 bumus ir liepė mokintis į ku

tuvius virto niekais.

Bet ir čia, ant amerikoniš

kos žemės, alkoholis tapo pa

vojingu priešu. Tas girtybės

tavo burna

Centras Kūmučių.

dievaitis Bachus ir jo karčia

ms, lietuviams grūmojo pra- 

' žūtimi. Bet Apveizda lietuvių 

' neapleido. Į kova su tuo die

vaičiu stojo kun. Petras Sau-

Anų dienų oficialinis plepa- rusaitis ir po daugelio metų 

Ių statistikas parodė, kad bu- darbuotės padarė daug lietu- 

černėse ir groseriuose gali viams gera, o taipgi, iš da

vimų dienų išgirsti daugiau lies, ir tikriems amerikona- 

naujienų, negu skaitydamas ms, nes, mokėdamas anglų ka

rtimi didelio gaisro Peabody,'laikraS€ius I**r tris dienas- lblb ir turėdamas gabių plun- 

Mass., kuomet 22 vaikai nete- Kūmučių fantazija ištikrųjų ksnų, prie kiekvienos progos, 

ko gyvasties didelė. Tik pasiklausykite! kovojo su yda.

Nedegink Kalėdų egiajtę i Kelios dienos atgal, anksti ry-1 Lapkrity, 28 d., pereitų me-

žvakėmis. Oklabomoj kalėdų rasta» lje Sulintis Sat‘ Mcntelloj,. Mass:, buvo lie- 

vėje žmogus. Policija nugabe- tuvių blaivininkų seimas. Tai 

no ligoninėn. Ar manote vis- buvo kaipo ir apžvalga (lide- 

kas tuomi užsibaigė? Na, vi- lio kun. Saurusaičio darbo.

vakare 1924 m. uždegtos žva

kės uždegė namų ir 36 vai

kai žuvo.

Neatidaryk automobiliaus 

mašinos dengiantį viršų su 

cigaretų burnoje! Taip darė 

nesenai išmintingas žmogus 

Chicagoje, ir pasekmėj bnvo 

baisi ekspliozija, kuri netiki 

jjį užmušė, bet ir kitų žmogų, 

kuris ė,jo pro šalį.

sai ne! Tik pasiklausykite kas 

girdėt kūmučių centre. Viena 

sako, radę žmogų ant jos 

“strvto” su pervertu pilvu, 

peilis buvęs pusantros pėdos 

ilgio. Kita tvirtina, kad jam į 

iper makaule užrėžta “paipa”

Į ir apvogtas. Pasibaisėtina!

Kun. Saurusaitis gimė Lie

tuvoj, prieš kokius 75-kis me

tus iš neturtingi) tėvų (jo tė

vai turėjo iš viso vos tris mn-

nigus. Per dešimtį metų bro

lis Saurusaitis baigė mokslų 

ir kada jį šventino į kunigus, 

turėjo 41 metus.

Kad geriau, sėkmingiau ga

lėtų darbuotis lietuvių tarpe, 

gavo leidimų apleisti vienuo

lynų. Ir taip, kaip Lietuvoj 

vyskupas Valančius, taip kun. 

Saurusaitis Amerikoj ėmės 

skleisti pilnųjų blaivybę. Da- 

jug jis parašė knygelių, leido 

laikraščius, per pamokslus vi

suomet peikė girtybę ir ragi

no skaityti geras knygas ir 

laikraščius.

Paskiausiu laiku, suvargin

tas darbuotės dėl senumo vėl 

užsigeidė įstoti į vienuolynų. 

Dabar įstojo į lietuviškų, vie

nuolynų — Tėvų Marijonų.

Nors kun. S. yra jau sene

lis, nors riša jį vienuolyno į- 

statai, vienok ir dabar kiek 

tik gali, darbuojas kilniausiai

Kiekviena. K mūs.) laikome Fak,a!‘*i- >™<1 žmogelis, per- 

* 2, 21. ..y ~ — __ i „
gyvastį ir sniertį savo ranko

se. Per neapmųstytų veiksmų 

netik mes kenčiame, bet ir ki

ti. Teisingai pripažinkime, 

kad jeigu kaikurie iš mūsų 

nepermainvsime savo neatsar

gi] pasielgimų tai tik Dievo 

valia sulaikys baisias pasek-

F. L. I. S.

daug įsikaušes, neradęs namų 

naktį gatvėje praleido.

Bet, reikia atsiminti: jeigu 

moters neplepėtų, vyrai nieko 

naujo ir įdomaus nesužinotų. 

.Valio, moterims!

— Kur tamsta busi vakarie
nės metui

— Nu, vakarienėje.

pasauly idėjai — Pilnųjai 

blaivybei tarp žmonių.

Lai Apveizda Dievo sergsti 

Jį dar ilgus metus dėl labo 

Tautos!

K. V.

GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI.
Jūsų giminės ir pažįstami 

Lietuvoj, be abejo, nori žino

ti, kų veikia Amerikoj kata

likės moterys. Atsiųskite 2 

dol. ir 50c. “Moterų Dirvai”, 

o ji per ištisus metus keliaus 

Lietuvon ir visų papasakos.

“Moterų Dirva” yra viena

tinis Amerikos lietuvių kata

likių moterų žurnalas, leidžia

mas Moterų Sųjungos. Joje 

šalę straipsnių aktualiais mo 

terų klausiniais, šalę žinių iš 

viso pasaulio moterų gyveni 

mo, nuolatos eina šie sky

riai: 1. Vaikų auklėjimas, 2. 

Sveikata, 3. Namų Ūkis, 4 

Mandagumas. 5. Literatūros 

skyrius ir kiti.

“Moterų Dirva” yra pa

puošta gražiais viršeliais ir 

vinjetėmis. Jos formatas (di-

Gavėnios knyga, vertė kun. 

A. Sabaliauskas, labai nau

dinga pasiskaityti kasdiena 

j per ištisų gavėnių, kaina '65c.

Kančia Viešpaties Jėzaus.
Dievobaimingi apmųstymai. 

per gavėnių su Evangelijo- 

mis. Kaina ........................................... 35c.

Dieviškasis Išganytojas. Iš

vokiečių kalbos vertė kun. B. 

Andruška, S. J. Didelė kny

ga, kaina ..................   $2.00

Gyvenimas Išganytojaus.

Viešpaties mūsų Jėzaus Kris

taus. Kaina........................................... 75c.

Viršminėtas knygas galima 

gauti

“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 So. Oakley Avenue

Chicago, 111.

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

AU JOS DAINOS
LIAUDIES DAINOS MIŠRAM CHORUI HARMONIZAVO

STASYS NAVICKAS

1. Tai aukštas, aukštas-Oi, geso užgeso (Mišram Chorui) 30c

2. Kur giria žaliuoja-0 kad aš jojau (Mišram Chorui) .. 30c

3. Ko liūdi mergužėlė ?-Oi eičiau, eičiau (Mišram Chorui) 30c

4. Aukštas krčantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c

1. Močiutė mano-Pas motinėlė (Chorui) .................................................... 30c

2. Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) ............................ 30c

3. Oi, žalia, žalia-Augau pas močiutę, (Chorui) ............................30e

4. Ant ežero krantelio-Atvažiuoja piršlys (Chorui) .. 30c

5. Oi, tu dzieme-dziemedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c

6. Oi, broliai, broliai-Margytė Mano (Chorui) .................... 30c

7. Einu per dvarelį-Žalioj girelėj, (Chorui) .................................... 30c

8. Vai dariau lyseles-Motinėlė mano, (Chorui) ............................ 30c

9. Vai augom, augom Jau saulutė leidos, (Chorui) .............. 30c

10. Eina garsas nuo pat Vilniaus-Leiskit į Tėvynę (Ch.) 30c

Daugiau perkante duodame nuošimtį. 

Reikalaukite tuojau

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 S. Oakley Avenue, . Chicago, Illinois

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St.
Tel. Lincoln 3044

Rašt. P. Fabijonaitis 
2350 So. Oakley Avė.

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

AGITATORIAI;
Kun. K. Matulaitis

2334 S. Oakley Avė.
V. Duoba

2328 W. 23rd St.

i. Dimša
3230 So. Emerald Avė.,

M. Šlikas
10555 So. State St. 

Visokiais Labdarybės rei
kalais kreiptis į valdyba arba 
agitatorius.

STACIJOS
Su atvaizdais,

Graudūs Verksmai
•R

Kai kurios Gavėnios 
Giesmės

Išimtos iš “Ramybė Jums”
KAINA 10c

Nauja Laida. Daug per
kantiems duodame nuolaidą.

“DRAUGAS” PUB. CO.

2334 So. Oakley Avė. 
Chicago, III.
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Iš Politikos Lauko.

ketvirtadienis, ftuvtt 55, IffiSfi

PRANEŠIMAS.
Lietuvių R. K. federacijos 

Rytinių Valstybių Seimelio, 

buvusio gruodžio 29 d., 1929 

m., išrinktoji Lietuvių Dienos

Ežerėnų apskrities. Kaip Ka- 

nadon atvyko, jau apie 2 me

lai laiko. Atvykęs į Toronto 

lietuvių kolonijų įstojo į Sv. 

Jono Kr. pašelpos draugijų 

1929 m., sausio mėn. 6 d. ir 

visų laikų pildė draugijos kon-

Rengimo Komisija laikė susi- stitucij4 bei t,jo tikr0 

rinkimą, sausio 26 die.nų, pir-
nario

pareigas.
nių \ olandų po pietų, liet. Šv. i rpjj. veijonįuį Toronte begy- 

Irejjbi's paiapijos svetainėj,'venant įr bedirbant, dirbtuvė-

Newark, N. J.

Komisija pasikvietė dvasios

vadų, kun. lg. Kelmelį, kad 

geriau galėtų užduotų darbų 

atlikti ir suteikti didesnę pi

niginę paramų Bernaičių Ko

legijai ir Jėzaus Nukryžiuoto 

seserų vedamam vienuolynui.; 

Komisija pasiskirstė darbais 

šiaip: pirm. — J. J. Liudvinai- 

tis, vice-pirm. — AI. Šertvitie- 

nė, iždininkas — A. Kazlas. 

Nariai ir iždo globėjai — O. 

Grimalauskienė, kun. Ig. Kel

melis, rašt. — J. E. Žemaitis. 

Nutarta rengti antrų Rytinių 

Valstybių Lietuvių Dienų,

je ištinka nelaimė — jaunuo

liui spalio mėn. 11 d. sužeidžia 

kojų, net ir kaulų įlaužia, pa- į 
guldo jaunuolį lovon. Begulint 

skausmuose, gauna žinių, kad 

motina Lietuvoje pasimirė, 

tuo dar ligonio skausmai pa

didėjo. Tuomet iš rūpesčio pri

simeta vidurių liga. Padaryta 

operacija. Po operacijos svei

kata truputį pagerėjo, bet ne

ilgam, _ ir .vėl visi skausmai 

jaunuoli suspaudė, gi 7 d. ko- 

į vo m. atsiskyrė su šia ašarų 

pakalne.

Velionies laidotuvėse daly

vavo brolis iš Suvienytų Vai

viešų mokyklų, Y. M. C. A. va

karinę aukštesnę mokyklų ir 

Chicago—Kent College o f 

La\v, teisių kolegijų. Iš prak

tiškos pusės kalbant, galiu 

pasisakyti, kad esu išdirbęs 7 

metus prie Alichigan Central 

gelžkelio už “derk” prie 

Chicago Rock Island Pacific

binti gvetinotauėiua, kad taip 

put balsuotų už mane ant 

“Primary”, Balandžio (April) 

8, 1930, 41 už mano rėmėjus 

James L. Brogan už Ward 

Committeeman ir Charles A. 

AVilliams už State Senator 11 

Distrikto.

Didelis politinis Lietuvių 
judėjimas.

tionai Republican Party, tuid 
pledge our motai and phy$i- 
cal strėngth to Frank Mast. 
as well as tlie ivhole National 
Republican Party in the State 
of Illinois.

“IT IS FURTUER RE 
SOI,VED, that copies of this 

resolntion be signed by the 

President and attested by the 

secretary of the Lithunian 

Real Estate Board and sent

Lietuvių Real Eųtate fiųjun- 
ga, viename iš paskutiniųjų 

savo susirinkimų, priėmė šio

kia rezoliucijų:

‘‘VVHEREAS, The National 

Republican Party — the De- 

neen Group has endorsed and 

piaced Frank Mast on the Ju- 

dicial tieket and

“AVHEREAS, The National 

Republican Party by so doing 

has signified its confidence inPrasidėjus dideliam politi-

niam judėjimui, ir mums lie- 
7 metus Peoples . . , ,

tuviams gyvai parūpo, kad 

nors kartų atsistojus ant tvir 

tų pagrindų politiškame gy

ivenime.
dainas gavau inspiracijų mo-

| gelžkelio 3 metus
uz

i i time

Adv. j. J. Grigus keepei " ir
463i s. Ashland av. National Bank and Trust Com 

Chicago. III.

Tel. Boulevard 2800

šiais 1939 

metais reiš

kiasi didelis 

politinis ju

dėjimas tar

pe lietuvių 

Cliioagoj, nes 

lietuviai kan 

didatuoja į 

įvairias val

diškas vie

tas.
Republikonų

partija būdama daugiau pa

lankesnė mūsų tautai pakvie

tė rašytojų šio skyriaus, kai

po kandidatų į Illinois valsti

jos legislaturų, Springfielde. 

Tr ta proga gal buvo pirmu-

pony of Chicago, 47th ir 

Ashland avenue. Čionai bedirb

tinė pasiūlyta dėl mūsų tau- randasi per didumų vienas ui

tos mano asmenyje, ir nenorė

damas atmesti tų progų, Ran

tlie past Services and sterling to the National Republican 

ųualities of Frank Alast, of Party, 105 W. Madison St., 

Lithuanian extraction for Chicago, III., to the Lithua-

whom the whole National Re

publican Partty pledged its 

support to have said Frank 

Alast nominated and eleeted. 

“BE IT THEREFORE RE- 

bus žymūs kalbėtojai lietuviai feOLVED,. that we, the Lith-

Kovo 26 d. AVest Sidėj įvyk

sta didelis lietuviu masinis
kytis ant advokato ir, kol dir

bau šioj įstaigoj, savo patari- .A. v. ,

.v .... ,. ... . mitingas Meldazio salele, kui
mais esu įsgelbejęs imansiskai , 2 .

tūkstančius savo tautiečių. Gal

n i a n Press and to Frank Mast.

August Saldukas, vice-pres.) 
Jos. Yushkewitz, sec’y.

ki tas, katras nebuvo patenkin

tas mano žodžiu ar patarnavi-

didatuojant ant tos vietos, aš invi. bet tokių bus iš tūkstan-j

apsiėmiau tų naštų, kurį netik 

yra sunki ir varginga, bet 

dar man kainuojanti keletu 

tūkstančių dolerių, kuriuos 

man tenka iš mano ypatiško 

iždo paimti.

ir svetimtaučiai. Būs nurody

ta balsuotojams kokio nusis

tatymo laikytis bal. 8 d. rin

kimuose. Visi lietuviai, ku-

uanian Real Estate Board un 

conditionally endorse the Na-

riems tik rūpi švari politika 

ir lietuvių gerovė, privalo į 

į tų mitingų ateiti. Kvieslys.

cio vienas.

1914 metais apsivedžiau su

Monika Misevičaite ir buvom _________________________

apdovanoti 5 kūdikiais. Dvi'REAL ESTAITININKAT RF.

mergaitės jau mirusios. Dabar j 

tinę šeimvna susideda iš sū-!
RIA ADV. F. MAST 

(MASTAUSKĄ).biižeko 29 d., s. m., Linden, jįr vietiniai giminės ir 

N. J., 1 rogress Club parke. paįįstaini. Velionis mirė ka- 

Nutarta laiškais kviesti šios i fuhkiškai, priėmęs sv. Sakra-

anvlinkės kunitrus klebonus, mentus ir su sv. Aiisiomis pa- j»:,, - tu t ..... - • • c< » • no visus Chicagos ir anielin-
apjiuine.-, huiueu« junii.,. ... .v siaurės, State gatves is rytų,, šio. Su savo šeimyna gyvenu y
kad daugiau būtų užuojautos Į laidotas. Draugija taip pat iš

mūsų darbe. Chorus kviesti savo pusės pasistengę gražiai

ll.-tas Senatoriai distriktas naus Theodoro, 19 metų senu-

kur balsuotojai galės balsuo- ino, dukters Ritos, 3 metų ir,

įti, prasideda nuo 55 gatvės iš 'sūnaus Juozapo, vieno mėne

i Adv. F. Alast (Alastausko)

- , kandidatūra į teisėjus sujudi-

atsilankant į jų susirinkimus. 

Komisija prašo visų šios

dalyvauti laidotuvėse. Per 

dvi nakti budėjo pas velionį

apielinkės parapijų ir draugi-/‘rauSU°s nariai. 9 dienų, va 

jų, kad minėtų dienų nieko ne

rengtų, kad nebūtų pakenkimo

Lietuvių Dienos išvažiavimui 

ir kad visi dalyvautumėt mū

sų suvažiavime. Programa y- 

ra rengiama labai įdomi: Lie 

tuvos Vyčiai šios apielinkės 

yra jau paėmę Lindino parkų 

tai dienai, loš baseball. Visa 

komisija apsiėmė dirbt veltui. 

Antras komisijos susirinkimas 

bus kovo mėnesy, Newark, N. 

J. - . : .?•

J. E. žemaitis, rašt.

BOSELAND, ILL.
Neatsiliekame ir mes.

kare, skaičiuje 29 vyrų drau

gijos narių su klebonu, tapo 

1 aplankytas velionis, atkalbė

tas rąžančius ir atskaitytos už 

mirusį maldos. Be to, draugija 

nupirko vainikų, išmokėjo po

mirtinę pašelpų.

Draugijos nariai paskutinį 

patarnavimų suteikė paskuti

nėje velionies kelionėje, grabų 

nešdami.

Lietuvoje liko velionies tik 

viena sesutė apie 13 m. Liūd

na begaliniai, kad jaunų, kaip 

gėlę nuskynė iš mūsų katalikų 

eilių, bet ne kų padarysi. 

Aukščiausiam patiko, tai pa

sišaukė pas save.

Ilsėkis ramiai, mielas drau-

197-tos gatvės iš pietų ir Ci

cero Avenue iš vakarų. Šita

me distrikte randasi apie 200,- 

000 balsuotojų įvairių tautų ir 

čionai, galima aiškiai suprasti, 

kad be svetimtaučių pagelbos 

lietuvis negali būt išrinktas.

Dabar, dėl mano kandida

tūros, daug pasižadėti nega

liu, kol neatsieksiu tų vietų, 

bet tiek guftn pasakyt, kad 

per visų amžių darbavaus su 

lietuviais ir darbuosiuos atei

tyje.

Del mano kvalifikacijų 

trumpai pareikšiu, kad esu 

gimęs ir augęs Chicagos įnies-

nuosaviani name “bungalow”t tietuvius. Visur jaučiama 

6515 So. IMtuell St., Cliica- tos vienodas supratimas, kad 

dabar gyvename tokiame pe- 

teko dirbti nu° Labai daug

go, jau 6 metus.

Kadangi man

darių dienomis ir lankyti mo- P'iklausys . mCs« tolimesnis 
'politinis) veikimas.

Tų susidomėjimų rodo visa 

mūsų visuomenė: organizaci

jos, draugijos, klubai, profe

sionalai ir biznieriai.

kyklų naktimis ir būdamas su 

šeimyna, jums bus aišku, kad 

aš esu pilnas energijos ir su 

tokia pat energija ieškau pa

ramos nu(v visų savo tautie

čių gyvenančių II-tame Dis

trikte.

Del mano dalyvavimo įvai- 

įriose draugijose, seimuose, pa 

rupijose, yra visiems gerai ži

noma ir tai nėra reikalo at-Į 

kartoti. Todėl prašyčiau visų

pačių žmonių'talba

nėra kito tiokio linitnento, ku
ris veiktų taip urnai, teip pa
tenkinančiai kaip PAIN - EX- 
PELLERIS. Jie naudoja jį nna 
Peršalimų, Skausmų, Krutinėję, 
Galvot Skaudėjimų, Pečių Gėli
mo, Skaudamų Muskulų, Sustin
gusių Sąnarių, Išsinąrinimų. Nu- 
simušimų, Keumatiškų Skausmų, 
Neuralgijos ir t. t. Ir greitai jie 
susilaukia neįkainuojamos pa
galbos. ............................

Tik persitikrinkite, kad gauna
te tikrąjį- INKARO vaisbazenklis 
ant pakelio yra jūsų apsaugotoji!. 
Savo turiniu brangi ir įdomi kny
gutė yra Modama su kiekviena 
PAIN-EXPELLERIO bonka. 

Parsiduoda visose vaistinėse. 
Kaina 35 ir 70 centų bonka.

• t ...................... - .

F.AeL RICHTER Cy CO.
BIRRY AND SOUTH PI FTH STS-

brooklyn, n.v

Kl LLS PAIN'

. PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI 15.00

SPECIALISTAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas

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

Mano Radio — Bcąpe — Raggi 
X-Ray Roentgeno Aparatas lr vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, tr jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užsįaanėjosią, įsi
kerojusią, chronišką ligą, kuri ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėjo paa 
mane. ‘ - s C-v- •' ■ •

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIAJUSTAS 

Inėjimas Rūmas 191$
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės ■
Ofiso Valandos: Nuo J® ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo S ikt 7

Nedėliomis nuo .10 ryto iki 1 
no pietų

Roselandiečiai lietuviai vi- šaltoje žemelėje

suomet gana aktyviai politikoj 

dalyvaudavo. Bet šįmet ypa

tingai jie susidomėjo. Kaipo 

geriems lietuviams rūpi gera 

miesto ir valstybės tvarka, 

o ir pačių lietuvių gerovė ir 

tvarka.

Kovo 27 d. Strumilo svetai

nėje lietuviai ruošia didelį po

litiškų masinį milingų, kuria

me kalbės p. F. Mast (Alas- 

tauskas), kandidatas į teisė

jus ir visa eilė kitų žymių ir 

gerų kalbėtojų.

Tame mitinge Ims nurodyta 

kelias, kurio einant mes lietu

viai galėtumėm lengviau pra

simušti i tas politiškas aukš

tumas, kurių jau gana senai 

siekiame.

Nepolitikas.

J. Krasauskas.

143,000 svarų varpas.
Rusijoj išgarsėjusiam Troic 

ko Sugijevskoru vienuolyne y- 

ra didžiausias visoj Rusijoj 

varpas, sveriųs 143,000 svarų. 

Varpas nuliedintas tam pa

čiam vienuolyne carienės Elz

bietos įsakymu 1748 m. Kai 

juo skambindavo, girdėdavosi 

už 40 mylių. Šįmet bolševikai, 

varžydami tikinčiuosius, var

pų nuėmė ir nori iš jo pamin

klus savo vadams liedinti.

S5 38
This new cheese 

treat

TORONTO, KANADA.
A. A. N. Imbrešas.

Š. m. kovo mėn. 7 d. atsis

kyrė iš Šv. .Jono Kr. pašelpos 

draugijos narys N. Imbrešas. 

Labai apguilėtimi velionies, 

kad vos jaunystė pnižydo tar

pe 22 metų amžiaus ir pasi

šaukė nelaimingoji mirtis.

Velionis pareina iš Lietu

vos, Cepiejn k., Salako valš..

te ir pažįstu Chicagų ir jos;savo draugų, prietelių patarė- 

politikų. Esu baigęs pradinę j jų balsuoti už mane ir kal-

HARDWARE & PAINTS

Loomls maliava balta ir 
visokių spalvų. Galima var
toti iš lauko arba viduje.
Tik .......................... .$1.48 gni.

Champion varnlsh: varni- 
shis dėl visokių vartojimų. 
Tik ..................... $r.39 gal.

Boys Bali Bearing Skeltai geros IS- 
dirbystės, ilgam dėvėjimui. $1.75 ver- 
čios special .............................................. $1.29

Uftaikom Union 
žema kaina.

Hardivare skeltus. Step—Ladders 6 pėdų, ge
rai padarytas bargenas $1.29

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street Tel. Lafayette 4689

Išėjo Iš Spaudoš Nauja

‘KRISTAUS PATARIMU KELIAIS'
— Parašė —

KUN. DR. K. MATULAITIS, M. I. C.

Knyga yra naudinga visiems, kurie siekia dva
sinės tobulybės. Knyga paskirstyta į tris dalis. 1. 
Apie Tobulybę, 2. Apie dvasios vadovybę, 3. Apie 
bendrąsias priemones tobulėti.

Pirmoje knygos dalyje sužinosite daug naujų 
dalykų apie dvasinį gyvenimą, dorovinę dvasią, 
sielos takus ete. Antroje dalyje rasite apie žmo
gaus būdą, temperamentus, pašaukimus ete. Tre
čioje dalyje yra nurodyta dvylika tobulinimosi 
priemonių.

Knyga turi 215 p. teksto, gražiais “fabrikoid” 
aptaisais. KAINA VIENAS DOLERIS.

Rašykite: .į.įfeF

“DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, III.

Now—Kraft- 
tnent! Rich

„newachievr- 
)w cheese flavor

plūs added health qualities in 
whole9t>me, digestible form.

Velveeta retains all th&vahiahle 
elements of rien miik. Miik sugar. 
calcium and mtnerals. Ettry one 
caneatitfredyl ■,

Velveeta sptead3. slices, melts 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.

KRAFT

Velveeta
The Delicious New Cheese Food

; a> S* V -gsj

PROBAK

i

ABIEM PUSfcM 
ACTRUS

Geriausias skustuvas
— arba grąžiname 

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis j mus 
50c. už 5 — $1 už ją 

Sempelis — ioc.
- • if * • * * <

PROBAK CORPORATIOM

•MnuTSviMvi M(WTMZ

TUBBY Tough Luck,

V



CHICAGOJE
VĖL GERA NAUJIENA. Rėmėjos 4 sk. iš “Rožių že

mės’
Kas pereiti} sekmadienį bu

vo Kimball Hali, pasakys, kad 

L. V. ‘‘Dainos” choras da 

niekad nėra davęs gražesnio

Iš Roselando Sv. Kazimiero 

Akademijos rėmėjų veikimo 

galima džiaugtis ir didžiuotis.

Skyrius auga, kaip ant mie-

programo už Ihiboiso veikalų lių. o visos rėmėjos dirba

“Septyni žodžiai nuo Kry

žiaus”. Su kuo tik po vaidi-

kaip bitutės. Skyriui pirmi

ninkauja darbšti ir siunani p-

nimo nesuėjai, visi sakė, kad lė Rusteikaitė, 

negalima praleisti nepakarto- Jaunutės rožytės išdygo ir 
jus to gražaus veikalo, taip Roselande.
gerai išpildyto, atskirose mu-

d., Meldažio svet., 2244 W. d., Meldažio svet. 2242 W. R* imi
23 Place, 7:30 vai. vak. 23rd PI., 8 vai. vak. bus virš

XT v. , • ... . šimto “prizes” ir “refresli-
Nuosirdziai Kviečiame visus «

, .. j*.. . ,7 .. ments . Rengia Vyčių 36
atsilankyti, vpatingai Vyčių J *

kuopa Spaustuves namo fon

dui. Red Oherry.
jaiuiimų iš kitų kuopų ir pa

remti mūsų jaunimo pastan

gas. Už atsilankymą iš kalno 

tariame širdingai ačių.

Lietuvos Vyčių 36 kp.

NORTH SIDES ŽINUTĖS.

DR. R. C. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Arenu* ir 24-taa Btreet 

Telef. Canal 1711-4241

Valandos: 8 Iki 4 p. p. Panedėllah 
Ir Ketvergals vakar*

'Ofiso Tel. Virginia 0011 .
I Rezidencijos: Va* Buren 5810

dr. t. Dundulis

daktarai
Telefoną* Boulevard 1188

DR. S. A. BRENZA
. k* '

Ofiso Valandos: 8 113 18, 8 Iki I 
dlea* tr 1:10 Iki 1;M vakar* 

4608 S. ASHLAND AVE.
Netoli 44th Street Chicago. IU.

j PRANEŠIMAS

! DR. M. T. STRIKOL
! GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1 atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurat- 
, čtu — "iršuj Belsklo-Rakšfilo aptle-

___________ kos) po nr. 2423 Wcst Marąuette Rd.
Valandos: nuo 2 iki 4 po plet. Tel.

Kovo 23 d. mūsų bažnyčio- Prospect 1930.

. ' , . ... , , ... Senas ofisas toj pačioj vietoj:
je įvyksta 40 valandų atlai- <joi go. Ashland Ave. Valandos: nuo
d»i ii rn n o i in vrn1* iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820dai. .Dauguma draugijų yia R#i M<1 8 Albar,y Ave PrM. 

nutariusios eiti “in corpore” p0ct 1#3°- Nedėiomis tik pagal au-Jaunamečių skyrius čion 

sų kolonijose — parapijose, susiorganizavo iš 38 narių ir prie šv. Komunijos. Pereitų 

nes ne visi lietuviai gali ir tu- jų atstovės sus-me dalyvavo, nedėlių klebonas iš sakyklos

tarti.

OFI8AI:
ri noro į vidurmiestį važinėti. Sveikino nuo jaunučių rėmė- pranešė, kad iš vak 

O neišgirsti to veikalo, reiks- pjį Lekavičiūtė, gražius svetimų kunigų, todėl
akaro bus i44« s. 49 ct. 2924 Washingion 

, 10-18, 8-4. 7-9 12-2, 4-4. Blvd.
. ,)US Sa' Tel. Cicero 142 Tel. Kedzle 2450-8451

ty daug Ko giuzausi iteuzgiisti. j ]įji]£gjįmus centrui ir visai A. Įima lengvai prieiti išpažin-

Ir po koncerto dailioje vidur- R p reikšdama. Joms nuo- ties. 

miesčio valgykloje, 70 clioris-! širdžiai centras dėkojo ir jau

ti} suėjusių užkandžiui, gerb. j noULS Jarbuotojonis reiškė šir-

i DR. S. A. DOWIAT
Kovo 30 d., parapijos sve-

diasiskių ir pasauliečių veikė-j jįjjg.j “IVelcome” A. R. Dr-jtainėj Vyčių 5 kuopa stato Tei. cicero 2888 
jų pareikštai ten pat minčiai, Jon. Lscenoje juokingų komedijų

kad veikalas turi būti pakai-'

totas parapijose, vienbalsiai 

pritarė. Gerb. kun. Alhavičius,

Dievo Apveizdos parap. kle

bonas, dalyvavęs užkandy, pir

mas išsitarė, kad Aštuoniolik

toji kolonija pirmutinė priims

Gydytojas Ir Chirurgai 
REZIDENCIJA
4729 W. 18 PI. Nedėliomis

Susitarus

r t er v/ a v» a

Pirmosios jaunametės rėmė- į (Prohibicijos Darželis) ir Į A. L. DAVIDONIS, M. D. 
jos. j daug kitų naujanybių. Nepa- Į

Šv. Kazimiero Akademijos mirškite nusipirkti iš anksto4910 So. Michigan Avenue

Rėmėjų, 10 skyrius, West Si- tikietų. Paremkite Vyčius at- 

dėje, turi jaunamečių skyrių šliaukydami į jų vakarų, 

jau suvirs metai laiko. Jas į -------------------------------
Vai.

Tel. Kenwood 5107 
nuo 9 iki 11 vai. ryte;

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Aveuu*

Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 
2 iki 4 Ir < Iki 8 v. v. 

Nedėliomis nn* 10 Iki 12 ryto 
Namų Ofisas 8418 Franklin Blvd. 

Vai.: nuo 8:80 Iki 9:30 vak.

DR. J. J. KOWARSKIS
JYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė .80. We*t*ra Irenai 

Tel. Prospect 1088 
Rezidencija 9859 80. Leavitt Bt 

Tel. Canal 8885
Valandos: 8-4 po pietų Ir 7-8 v. ▼. 

NedelloJ pagal susitarimų

Ofiso Tel. Victory 8587
Of. Ir Rea. TeL Hemlock 8874

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

I Antras ofisas Ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVE.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-8 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-6 po 
plet. Utarn. ir Subat Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6744 Republic 8444

Ofise Tel. Canal 2118
Namų TeL Lafayette 0098

DR. A. L YUŠKA
I OFISAS
•l900 S. HALSTED STREET
Į

NAMAI

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

Ofiso Tel. Kedzle 0482 
Rezidencios Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas- Gydytojas Ir Chirurgas 

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

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

Nedėliomis ir šventadieniais 10-12.

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS 

Gydo staigias ir chroniškas ligas
vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS

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

Nedėliomis ir seredomla tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija

Ir X-RAY
2130 WEST 22nd STREET

CHICAGO

nuo 6 iki 8 vai. vak. apart
. globoja brangi darbuotoja,, p. ’ Pereitų nedėlių northsidie-, gventadienį0 ir ketvirtadienio

tų sumanymų. Ir, staų jau su-' y Butkienė. Kituose skyriuo- čiai gražiai pagerbė savo .  «

tarta — ‘ Septynis Žodžius ! jauJianietės organizuojasi ir gerb. klebonų jo vardo dieno-

nuo Kryžiaus’ pakartoti Die- įkį n geiinui pasįro(jyti je. Žmonių prisirinko kupina

vo Apveizdos bažnyčioje kovo <<Junior Auxiliary” visame svetainė. Matėsi ir svečių,

ADVOKATAI

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

OR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

f____________________________

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

Valandos: 12 Iki 2 Ir 4 iki 8 P. II. 
8eredos vakare uždaryta 

Nedėiioj pagal sutartj

Ofiso tr Re* Tel Boulevard 6919

30 d., 3 vai. po pietų.

Dievo Apveizdos bažnyčia 

x yra didelė, daili,

rų akustikų. Vargonai moder

ninės struktūros. Taigi, reikia 

manyti, kad kantata išeis ne

blogiau negu išėjo Kimball 

, .Hali. Kas vargonais kantatai 

akompanuos, da neteko patir

ti. Harold’as Cobb, jaunas

žmogus

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J, JAVOIš
Vai: 2 iki 6 po pietų, 7 Iki 9 vak. 
Office: 4459 S. California Ave. 

Nedėlioję pagal sutartj.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 4228 
Rezidencija: 6640 So. Maplevrood 

Avenue Tel. Republic 7848 
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. v. 

Nedėiioj: 10 — 12 ryto

DR. A. J. BERTASH
84V4 80 HALSTED 8TREB7 

Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po 
pietų Ir 4 Iki 8 vai vakare 

Rea 8241 S. WALLACE STREET

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

kaip pp. Vileišienė, p. Sabo

nis su dukterim, kun. Paškaus

turinti <>o i Pradedant didžiai gerb. šv. kas, Mastauskas, Žaldokas ir spite 721 First National Bank uidg. 
° Kryžiaus parap. klebonu, kun. kiti. I 38 S. DEARBORN ST.

A. Skrypko, visų parapijų'-------------------------------

klebonai nuoširdžiai pritaria Parapijos choras gražiai

savo gražume.

Gerb. klebonai pritaria.
OPTEMITBISTAI

Tel. Randolph 5130-5131. Vai. 10-5

ir ragina jaunametės organi- pasirodęs vargonininko kon- 

zuoti. Gerb. klebonai rūpinasi, certe, Melrose Parke, taipgi 

kad jaunuomenę palaikius ir,klebono pagerbimo vakario- į 

kuoarčiausiai prie parapijos ir nčje, -nepertraukia pamoku, 

s, bet vargonų valdyme * bažnyčios. Už tai jie pramato, nes svetainė yra paimta ge-į 

kad, beorganizuojant jauna- gūžės m. Bus tada kas nors 

mėtės rėmėjas, jie tų tikslų nepaprasto. Pamatysim, 

kaip tik atsieks. Nes mokyk-

atrodo išėjęs “visas klesas”. 

Taigi visi, kurie negalėjo

nuvykti į Kimball Hali pa jOjje užmegstas draugingumas ' Moterų Sųjungos vietinė 

klausyti taip gražiai išpildyto} lftrpe jaunuolių, pasilieka vi- kuopa ruošiasi balandžio mė- 

gavėnios. veikalo, dabar tuiėtų,sam aulįįuį Jaunametės rėmė- nesy prie didelio vakaro. Bus 

pasižymėti dienų ir atsilanky- jas organįzuojaBt> pratinama atvaidinta gražus veikalas ir

ti į Dievo Apveizdos bažnyčia. 

Be abejonės, suvažiuos žmonių 

ir iš kitų kolonijų, ir net tie, 

kurie jau girdėjo, net neužten

ka sykį paklausyti tokio vei

kalo ir tokio gražaus jo iš

pildymo.

Taigi visi įsidėmėkite; Du- 

bois Kantata “Septyni Žo

džiai nuo Kryžiaus” bus gie

dami Dievo Apveizdos bažny

čioj su vargonais kovo (Mar

eli) 30 d., 3 vai. po pietų.

Girdėjęs.

ir mokinama' jas dirbti organi dar kas tai nepaprasto. Nepa- 

zuota darbų. Skiepijama jau-(niirškite.

nuolių širdyse dėkingumo jau-! -------------------------------

smas mokytojams, parapijai Parapijos išleistos knygos 

ir tokios jaunuolės išaugs ge- skelbimų rinkimo komisija jau 

romis visuomeninkėmis ir uo-išvežiojo ir išdalino knygas 

liomis parapijonkomis.

Apskričio nutarimai.

Iš ŠV. KAZIMIERO AKA
DEMIJOS RĖMĖJŲ 
DR-JOS CHICAGOS

APSKRIČIO SU
SIRINKIMO.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Saite St., Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-4 

Vakarais
2241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Victory 0542
7-9 vai. vak. apart Paneilėllo Ir 

Pėtnyčlos

JOHN 0. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 3090 

Name; S Iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonu Canal 2552

i biznieriams, kurie buvo pasi

garsinę toje knygoje. Knygų

...... . 'maloniai priima, užsimoka už

Vienbalsiai nutarta 11-tajį , n • • j , •. ,
skelbimų ir dar kai kurie uz- 

Seimų rengti sekmadienyje, . „ , i , 11

- ... moka uz knyga, nes, sako, kad, ;b.; c.nn ««gegužės 18 d. Nutarta papra- - ... v. - , valandos 9 ryto, iki 8.00 va-

kn™a J1™ tlkral «*azi lr bos kare. Seredjmja ir Pelnyčio-
syti gerb. klebono A. Baltu

čio užleist parapijinę svetai

nę seimo sesijoms, o Šv. Ka

zimiero Vienuolyno Auditori

joje po sesijų įvyks vakarie-

ilgai atminčiai.

mis nuo 9 iki C.

Tel. Victory 4278

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

Nedėiioj 10-12

DR. VAITUSH, 0. P. D.

Vietinis Politikos klubas

šiuo tarpu dirba išsijuosęs,

. kad kaip nors pagelbėjus niū- 

nė su programų pagerbimui i A ,. v- . .
1 ° 1 - sų tautiečiams laimėti siuose

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

seimo delegačių — delegatų, i , .
rinkimuose siekiančius vietas. 

Didžiai gerb. kun. A. Bal- . , , , . . „ . . , .. •
° . j Visi balsuotojai žada balsuoti į

tis pernui teikėsi uzleist sa-1 v , i-1 . rP .
uz lietuvius kandidatus. Taip i

tutis pernai 

vo parapijos svetainę 10 A. R 

D. Šeinio sesijoms, lr jau iš- 

anksto buvo pažadėjęs, kad ' 

A. R. D. Seimus priims i savo > 

svetainę. Šv. Kazimiero Aka-j

ADVOKATAS
'* 14631 S. Ashland Ave. (2 lubos)

Telef. Boulevard 2800

LIETUVIS AKIŲ 

SPIGIAUSIAS
Palengvina akių {tempimų kuria 

eatl prležaattm galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karštį. Atital 
sau kreivas aklų nulmu cataractu* 
▲tltalaau trumpų regyst* lr tolimų 
regystę.

Prirengiu teisingai akiniu* visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mu *u elektra, parodančia mažiau
siu klaida*

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiam*

Valandos nuo 14 ryto Iki S va
kare. Nedėliomis nuo 15 ryto iki 
12 po pietų'.

Kainos pigesnės, kaip kitur

<712 S. ASHLAND AVE.

Tel. Boulevard 7589

rel Hemlock 8101

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS' 

8485 Weet 49 Street 
v*l.: 9—11 ryta i—4 p p. i—g 

v. v Nedėiioj *u*ltarua

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS
4740 Dorchester Avenue 

Tel. Drezel 6323 
Vai.: 8 Iki 10 ryto 

4-8 vai. vakare

DENTISTAI

Office Boulevard 7548

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4445 8o. Ashland Avenoe 
Ant Zaleskio Aptlekos

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 6600 So. Artesian Av* 
Valandos 11 ryto iki 9 po pietų 

6 iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECIJALISTĄS

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

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

Telef. Midway 2880

TUL Canal 5989

DR. 6.1. BLOŽIS
[DB M T I ■ TA 8

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt Bt.)

* 'A ;f t ‘ •

tamsos* Nno • Iki 18 ryto 
nuo 1 lld 8 vakare

IB^rtl

Tel. Boulevard 1441

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

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 9 — Ina 

7—9 vakare

Sekmudieny, kovo 16 d., jio 

pietų įvyko Šv. Kazimiero A- 

kademijos Rėmėjų Chicagos 

Aps. mėnesinis susirinkimas.

Susirinko iš skyrių net oo ąt-! jena jos Rėmėjų dr-ja reiškia Į 

stovės, ir malonu P»žyn>«i,1 giliausios patKkos ir '

kad susirinkime dalyvavo ir g(.rh klcbonui A Baltučiui 

jaunamečių utstovėg iš 1-mo-

sų draugijai.

(Ihibaiga bus)

ir reikia.

Elkas’

STOTIS BPG.

RESIDENCIJA: 
<515 So. Rockwell Street 

Telef. Republic 9722

I

jo sk. Jaunamečių valdyba ir 

įgaliotinė p-lė B. Šedaitė gra

žia, aiškia lietuviška kalba 

plačiai informavo apie jauna- 

meČių skyriaus veikimų, šisai 

skyrius susiorganizavo iš 150 

narių. Jau surengė “bunco” 

ir gryno pelno padarė $25.00. 

Sveikiname Tow,n of Lake 

žvaigždutės ir linkime joms 

sėkmingai darbuotis.

X Zig. Vyšniauskas (J.

Clierry) 2517 VV. 43 St. daug

rašo apie Vyčių 36 kuopų į 

už nuoširdų jo palankom., inū- ..j,cKiatey park News.,

Viena iš visų.

PRAŽYDO NUVYTUSIOS 
GĖLĖS”.

X Jau baigiasi’ Vyčių va- 

Jjus. Kurie da neprisirnšė, lai 

i prisirašo į Brighton Vyčių 

36 kuopų. Susirinkimus kp. lai 

j ko kas ketvergi}, McKinley 

fPark Field House, 39-tos ir

Brighton Park. — L. Vy- i Westem Blvd., 8 vai. vak. Y- 
čių 36 kuopa stato scenoj 3 P«« “baseballninkiai” kviečia 

veiksmų komedijų “Pražydo mi prisirašyti.
nuvytusios gėlės”, kovo 23 X “Bunco Party”, kovo 29

J. P. WAITGHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampas Michigan AV* 

Tel. Pullman 6950 lr 4877

Miesto Ofise Pagal Sutarti:
127 N. Dearborn Street

Rooms 998 Ir 985
Tel. Franklin 4177

Telaphone Central 4985

F. W, CHERNAUGKAS
ADVOKATAS

184 North LaSalle Street 
CHICAOO. ILLINOIS

Nuo 9:81 Iki 5 vai. vak. 
Office: 1905 So. Union Av*

Tel Roosevelt 8719 
Tai. b»o l Iki t vai vak.

25 METy PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0, D.
OPTOMETRISTAS

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

OR. HERZMAN
IR RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas par 89 
metus kaipo patyrė* gydytoja* ehl 
rurgaa Ir akušeri*

Gydo staigias lr chroniška* U- 
gasvyrų, moterų lr valkų pagal naš
iausius metodus X-Ray lr kitokius 
elektros prietaisu*

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

Ekspertas tyrimo aklų lr pritaikymo
akinių , .

1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., knanp. II St. 9 aukitaa 
Paatcbėklt mano Iškabas

Valandos nuo 9:80 ryto Iki 8:20 va
karo. Seredomla nuo 9:30 Iki 12 v. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room S 
Phone Canal 9598

1025 WEST 18 STREET
Hemlock 7491 VALANDOS: Nuo 14 — 19 pietų p

DR. A. P. KAZLAUSKIS
Boulevard 7681

Ė

DENTISTAS
<712 So. Ashland Aveniu
Vai.: Nuo 8 ryto lld S vakar*

Tel. Armitage 1740

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)

Dentlstae
1608 Mlhvaukee Ave.

Kampas North Ave. 
Northvrest Tower Bldg. Room 209 

Vai.: 9—U ryto: 1—8:80 vai. vak

nuo 4 Ikt 7:89 vai. vakar*
Tel. ofiso Canal 8114 Rez. Bo. *h«N 
2238, arba Randolpb <844.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE 
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaaa >848
VALANDOS:

Nuo 14 Iki 18 dienų.
Nuo 9 Iki S po platų.
Nuo 7 Iki 4 vakar*
Nedėl. nuo 14 Iki 18 dleaų. «
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DRAUOAS

GRABORIAI:

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 

Patarnauja laidotu- Į 
vėso kuopigiausia. Rei 
kale meldžiu atsišauk- j 
H, o mano darbu busi
te užganėdinti.

Tel. Roosevelt 3615 
Arba 2515

2814 W. 23rd Place 
Chicago, III.

RADIO ŽŽŽ.

GOJĘ
Arkivyskupui Quigley nurodė 

lietuvį kun. Bukaveckų ir ve

lkiu išprašė kun. Ambrazaičio

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

Town of Lake. — Kovo 16 

d. par. salėje draugija Šv. A- perkėlimų. Westsidėn. 

gotos surengė “Bunco” ir X Aušros Vartų sidabrinio! 

užkandžius. Prisirinko, daug jubiliejaus rengėjų komisija Gerbiamieji: 

publikos ir išdalinta gerti do- dėkoja Bernardui Vabrinskui j Pereitų pirmadienio vakarų

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

Ivanų. Vakaras pasisekė. I už suteiktas raštu žinias ir pra nian klausytis lietuviškų

dykinu*, kad mes savo kandi

datus remiame.

Anthony Naugžemis,
Raštininkas.

Ketvirtadienis, Kovo 20, 1930

REAL ESTATE

Simpatiškas —

Mandagus —

Geresnis ir Piges

nis nž kitų patar-' 

navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 li 174S 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

141# So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero f79« 

SKYRIUS
8291 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 8201

X Kovo 16 d. mirė a. a. šo Antano Radomskio, Jono programų rengiamų Draugo 

Jonas Bernotas. Velionis tik Jaukščio, Antano Brožio, VIa-;ir Peoples Furniture Compa- 

pernai baigė Šv. Kryžiaus do Neffo, Mykolo Meldažio, ^tikrųjų, tai buvo gra-

par. mokyklų'. Mokslo sandrau J. Borden—Bagdžiuno ir vi- šiaušia kurių kada aš girdė- 

gai už veliamo sielų aukojo sų, kurie kų-nors įdomaus pri- .iaa- Jbsų darbas vra ištikrųjų 

du dvasiniu (Šv. Mišių) bu-įsimena iš Westsidės lietuvių gerbtinas, nes gerai žinau,

gražiai pasirodė. Tariame šir

dingai ačiū ir lauksim kito 

pirmadienio.

Petras Grebas
su šeimyna.

X Bridgeporto Šv. Pranciš

kaus vienuolyno Rėmėjų sky

rius rengia Bunco Party an

tradieny, kovo 25. Tų pramoga 

buvo rengiama kovo 23 dienai, 

bet dėl misijų nukelta į kovo 

25 d. Įvyks šv. Jurgio par. sa

lėj.

Stucco nnmąs, 5 kamb., geram sto
vy, karėtas vanduo, 2 kari) gnradžlus 

'didelis lotas, 37*4x175, apart, apy
linkė. Rogers I’ark 1935- Morso Avė. 
Mažas jneftiinas, $12,500. Briar 1179

U< $25.000 gausi 2 įįtoru ant trans- 
• f erinių punktų, 4 mašinų ga radžiu ir 
šapą. Rendos $6,840. Morgičial $20.- 
000 — 5% — 6 metams. Jokių Įmo- 
kėjnnų. Rus J mainus mažesnę nuo
savybę. \V. C. Itegejin, 10 So. La 
Salle.

lx>gan Kųuarc Barmenas
7 kamb. medinė rezidencija, geras 

stovis, 2 karų garadžius. Kpaulding 
9569, 2528 No. Drake.

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS UBT. GRABORIUS. 

CHICAOOJE
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
lr pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabu 1*- 
dlrbyatės.

OFJSA8
(•S VVest lt Bt. 
Tel. Canal <174 
■EI RIUS: SStt
So. Halsted Street 
Tel. Victory 49M

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

. - • . • 1
Kasų patarnavimas 

rtenomet sąžiningas lr 
nebrangus, nes netart
ais Išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži k* 
piyčia dykai.

3307 Aukuru Avenne

ketu.

X Kovo 23 d. narės drau

gystės Šv. Pranciškos Rym. 

‘in corpore” eis prie Šv.

Komunijos, 7:45 vai. Mišiose.

X Kovo 23 d. įvyks Lab

daringos Sų-gos 1 kuopos su

sirinkimas, 2 v. Kviečiami 

nauji prisirašyti.

X Kovo 15 d. Mundelein, 

III., Šv. Marijos seminarijoj 

Petras Katauskas priėmė, sub- 

diakonatų.

X Serga Juozas Toleikis, 

4622 So. Wood St.

WEST SIDE.
__________________ <

X Bernardas Vabrinskas 

prisiuntė Aušros Vartų para

pijos sidabrinio jubiliejaus 

rengėjų komisijai iš savo at

siminimų gražų aprašymų iš 

AVestsidės lietuvių darbavimo

si nuo 1904 ligi 1906 metų.

X Antanas Radomskis ta

me aprašyme nurodytas kaipo 

pirmasis tarpe parapijos stei

gėjų darbuotojas, kuris tuomet 

buvo policmonu ir .gerai mo

kėjo angliškai kalbėti, tad sri 
parapijos rekialais visur leng

vai galėjo, prieiti. Jisai pirmas

kolonijos ir Aušros Vartų kad visoje Amerikoje lietu- 

parapijos gyvavimo savo at- .viai klausydami šių progra- 

siminimus, nors trumpai lietu- . atgauna sav0 lietuviškų 

viškai arba angliškai, užrašy- 'dvasių ir labai dėkingi yra 

ti ir komisijai prisiųsti adre- jums už tai, Tų vakarų man 

su; Aušros Vartų parapijos o--'ypatingai patiko Marcelės Ku 

fisas 2327 W. 23rd Place, Chi- taitės solo — Schuberto Sere-

cago, III.

X Pereitame pirmadienyje 

per radio šv. Antano parapi

jos Choro ir solisčių giesmės 

westsidiečiams labai patiko. 

Labai norėtųsi dar kada nors 

jų pasiklausyti. Dabar pirma

dieniais westsįiliečiai grupuo

jasi prie radio, kad tik išgir

dus ir palyginus musų artis

tus ir įvairių kolonijų chorus.

IBSENO “NORA”.

Bal. 13 d. L. Vyčių 4 kp. 

vaidins Ibseno dramų “No

ra”, Dievo Apveizdos parapi

jos salėj.

nada. Puikiai^padainavo. Su 

pagarba

Stud. Eduardas J. Kubaitis.

Gerbiama “Draugo” Red: 

Mes rašom keletu žodelių

dėl tamstų programos. Progra- 

ima buvo labai linksma klausy

tis. Labai gražiai daineles dai 

navo. Kaip ir yra garsus ci- 

ceriečių choras, taip ir labai

Dear Sir:

I hav'e enjoyed your pro- 

grain very much. I liked the 

two girls tbat sang so beauti- 

fuly. The clioir sang good būt 

I tbink the girls were the 

best.

Miss P. Zulanas.

Dear Sir.:

We listened to your pro- 

gram tonight and liked it 

very much. We would likę 

to tbank “Draugas” & Tbe 

Peoples Furniture Company 

for tbeir fine program. We 

liked everything especially 

the malė clioir and the band 

numbers. We are eayrly wai-

ting tbe coming Monday.

Stanley Nonvieh.

u PRANEŠIMAI.
Brighton Park. — Lithua

nian Republican Club of Brig- 

liton speeial susirinkimas bus 

ketverge kovo 20, 8 vai. vaka

re Gramonto salėje, 4535 So. 

Rockwell St. Visi kliubiečiai

drįso teatre vaizduoti šeimy-' sidarbavųsi Įz<:Vyčių ir kito- Prasoml atsilankyti į sį susi- 

nos gyvenimo trūkstančiug ry- se jaunimo 'J‘organiaacijose.

Linkime greitai x sustiprėti, o 

jos sūnui sveikam augti ir ei-

POŠKAI SUSILAUKĖ 
SUKAUS.

P-ni Poškienė, žinomo dr. 

Jono Poškos visuomenės vei- 

įkėjo, žmona susilaukė sveiko 

Šis veikalas, kada jis pasi--ir gražaus sunaus. Randasi

rodė, sukėlė eiles diskusijų1 Mother Gabrini ligoninėj, 

po visų pasaulį. Kaip-gi iš-j P-ni Poškienė yra daug pa-

driKft teatro vniv.dnnti šdimv. viriorLnvnsi PgaVvnin ir Iritn.

Sius? — klausė tūkstartčiai. 

Stebėjosi visi autoriaus nėr-

■ ■ n ■ ■ ■ ■■ ■■

Wm. J. Kareiva
Savininkus

Del geriausios rųiles 
Ir patarnavimo, laukti

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsslls Šviežių klauM- 
alų, sviesto Ir sūrių.

4644 So. Paulina SL
Tek Boulevard 1SS9

MARQUETTE JEtfELRY 
& RADIO

Savininkas R. AndreNunas
Užlaikau visokių 

Auksinių lr sita- 
orlnlų daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių, 
rekordų If t. L 
Taisau laikrodžius 
Ir muslkos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8889

{VAIRŪS kontraktoriai

STANLEY CIBULSKIS
MOI.IAVO.IIMO KONTRAKTORIIS

Popp.riojū, moliavoju ir atlieku vi
sokias namų dękorącijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653

5 kambarių plytų bungalow, 
>6,500.

30 p. lotas, štymu apšildomas, 
mažu i įmokėti, visi improvemental 
įtaisyti ir Išmokėti. Bryar & Blish, 
1628 E. 79 st. Saginaw 2100.

Tikras bargenas.
8 kambarių medinis namas, visi 

dideli ir šviesus, 5 miegamieji kam
bariai. Puse > bloko iki Racine st. 
kar.ų linijos. Cemento pamatai. Fur- 
naee apšildymas. Kaina $5-,500. Len
gvi išmokėjimai. 5743 So. Elizabeth. 
Tei. Normai 7888.

Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 

Cfiicago, Tll.

A. PETKUS
GRABORIUS

Ofisas

3238 S. IIALSTED STREET

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

Tel. Virginia 1290

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7582

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas

4603 S. Marsbfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

DVIEJU MICTV MIRTIES 
SUKAKTUVES

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAM lOrOJ AS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Modemiš
ka koplyčia veltui.
8103 S. Halsted 
St. Chicago, III.

Tel. Victory tll*

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street
Kampas 441 n Ir Paulina Sta 

Tel. Blvd. 4198

Nuliūdimo valandoje kreipkltSs 
prie manės. patarnausiu slmpatll- 
kai. mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. KoplrSla dėl Šermenų 
tykai.

RUTKUS
UlįfDERTAKING CO.

P. B. Hadley Llc. 
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal >181

Ifl
JUOZAPAS DAYNELIS

Mirę kovo 16, 1928, palaido
ta* kovo 21, 1928 ftv. Kazi
miero kapinėse, sulaukęs 46 
metų. Oimęa Sakių Apskr. Griš
kabūdžio par. Kaimo, Varniškės. 
Atminties dv. Mlfltos su ektelc- 
vljom įvyks Pėtnyčioj kovo 21. 
1990 ta . 7:30 A. M. dv. An
tano bažnyčioj Cicero.

A. a. Juozapo Daynello visi 
gimines, draugai Ir pažįstami 
ssato nuoširdžiai kviečiame da
lyvauti pamaldose.

Nuliūdę liekame moteris Mag 
dclena, dukteris Antanina, A- 
pela, Oaa, žentas, sesuo Ona, 
brolis Jonan ir Ivogerlai.

Ilsėkis mano mylimas tėvs- 
H. Įgubdamas musu atetnanCtų.

suniu, bet Ibsen’as tik teisy- ti pavyzdingų’ tėvų pėdomis, 

bę parašė, ir kuo toliau tuo 

daugiau matome, kokių galin 

gų įtakų Ibsenas padarė dra

moj. Ibsenas yra tėvas moder- T®wa ot Lake. — šv. Pran- 

ninės dramos. Iš pradžių jo Riškaus Rėmėjų 3 skyrius ren- 

nepriėmė, šiandie gi jo veika- giasi prie “Bunco party”, kil

ius vaidina po visų pasaulį, ris įvyks kovo 123 d., Šv. Kry- 

Daug veikalų yra Ibsenas žiaus parapijos svetainėj 6 

parašęs prieš “Norų”, ir daug vai. vakare. Rėmėjos visrig ša

po “Nora”, bet su “Nora Ib-|Vo geradarius kviečia atsilan- 

senas pasižymi pirmų kart kyti. Sesutės Pranciškietės ne- 

kiiipo pasaulinis rašytojas. senai yra susitvėrusios ir pa- 

Dramos mylėtojai su nekan-' raina joms labai reikalinga, 

trumu laukia bal. 13 d., kada nes didelės skolos slegia vie- 

“Nora” bus pirmų kart vaidi- j nuo’.ynų. Taigi atsilankydami 

narna Chicagoje lietuvių kai- paremsite brangių visiems įs-

Šimų iš vietinių ir kitų kandi

datų, kurie bus klubo pakvies

ti. Lietuviai iš Brighton Park 

malonėkite atsilankyti. Paro-

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ
Telefonas Hemlock 5521

FARMOS.

399% akerių, pigiai; visa gera, 
lygi, išdirbta žemė, 120 m. nuo St. 
Louis. Federalė paskola, duosim 
didelį 2-rą, marglčių; ‘A mailė« kie
to kelio, 12 karnb. namas. 2 didelės 
barnės, geros tvoros, imtų j mai
nus namus. H. L Wright, Cairo, 
Iii.

PIRKIT FARMAS
Turiu visokių farmų ant 

pardavimo ir mainymo kainuo 

ja nuo $2,000.00. Lig $25,000.- 

00. Norėdami farmos meldžiu 

parašyti kokią farmų norite, 

kiek norite mokėti už farmų 

ir taip-gi parašykite kiek no

rite už savo propertę.

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

BIZNIO PROGOS

RENGIA “BUNCO’

taigų-vienuolynų.

Rėmėja.

DVIEJŲ METŲ SU
KAKTUVES

A. “J" A.
DOMINIKAS
PUNDINAS

Mirė kovo 22 d., 1928, 

o palaidotas kovo 28 d., 

Šv. Kazimiero kapinėse.

Buvo sulaukęs 46 me

tų, kilęs iš Girdiškės par. 

Lingių sodos.

Atmintinės šv. Mišios 

įvyks pėtnyčioj, kovo 21 

d., Dievo Apveizdos par. 

bažnyčioj, 7:30 vai. ryte.

Visus gimines, draugus 

pažįstamus ir kaimynus 

širdingai kviečiu atsilan

kyti ir pasimelsti už a. a. 

Dominiko sielų.

’ Nuliudusi Moteris Pe

tronėlė, Hunai ir Duktė. 

908 W. 19 PI.

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

Šiandie Kovo 20
“THE SACRED FLAME”
Dalyvauja Pauline Conrad, 

Frederiek Nagel ir kiti žy

mus artistai.

Vitaphone Vodevilio aktai

Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

Gen. Ręsto ros Diržai — $65 cash. 
Mrs. name, 7115 Bennett Avė., 
Fairfsyc 8437.

Orocernė, Delicatessen, kamp., 
senas biznis, turi paaukuoti, su ki
tais bizniais pelno $250 mėn. 5 gie- 
tų listas, $60 mėn. rendos. Pigiai. 
Agentų nereikia 3434 Montrose Avė.

JULIUS ŠLICKIS
Namų taisymo ir statymo

KONTRAKTORIUS.
Turiu namus, kuriuos mainy

siu ant ūkio Lietuvoj.

2150 So. Hoyne Avė.
Tei . Canal 5529

MORTGECIAI-PASItūlOJ

JONAS YUSKA
I

Mirė kovu 17 d., 1930 m., 5:10 
va), vub. 4$ metų aftižiaus. Ki
lo ii Raaeintų apskričio. Kra
žių parapijos, Bruki; kaimo.

Ataųrtkoje liryveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliudime 

motdK Johanų, 3 dukteris. Ma
rijonų. Juzefų ir Heleną, sūnų 
Kazin!lesų, pusbroli Joną, bro
lienę Kačinskus ir gimtu, s, o 
Lietuvoj broli Kazimierų, sese
ri Voronlkų.

Kūnas pašarvotas 4431 So. 
Marabfisld. Laidotuvės Įvyks 
pėtayčlsj, kovo 21 d., li namų 
I V»l. bus atlydėtas J ftv. Kry- 
žlaun balnyčių, kurioj (vyks ge
dulingo* pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas 1 iv. Kazimiero kapines

Nuoilrdžiųi kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tamas- man dalyvauti glose lai- 
doiuvėpo.

Nubudę: Moteris, Dukterys, 
Hunųų is Giminės.

laidotuvėms patarnauja gra- 
boriup JPųdrikls. Yards 1741.

HOTELIS
Dideli, gražūs, švarūs kam

bariai nuo $3.00 savaitėj ir 

aukščiau. Karštu vandeniu šil

domi, maudinės.

2047 W. 21 Street

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vienų dienų. 
Parkams real estate kontrafctna

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas $500,909.99 
8994 SO. KEDZIE AVENO* 

Tel. Latayetta <738-1714

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Bndavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 

konkryto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 

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

{
įaskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kaa 

iudija musų teisngumų. Senus namus taisome ant leng^ 

vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 
mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojam fla- 

tuę. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa

nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofiBa: 

2621 W. 71rt St., Hemlock 0367 Ren, Grovehill 1«B0

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Koncertinos, Bandonionai, Armo
nikos parduodama, išmainoma, tal- 
sesna Otto E. Georgi, 1738 No. Ca- 
llfornia.

National Cash reglsteyis kaip nau
jas, O. C. Lindh, 2946 Lincoln avė. 
Bucklngham 1959.

Rakandai 6 apt. kaunbarių, proga 
llstą gauti. 2-ras apt. 6346 Mary- 
land Avė.

PRIVERSTI PARDUOTI.
Ui $475 gausi gražius ra

kandus 4 kamb., tik 60 dienų 

vartotus. 3 šmotų šilko rayon 

parloriaus setas, du 9x12 Wil- 

ton kaurai, 8 šmotų riešuto 

medžio valgomosios setas, 4 

šmotų miegamosios setas, lem

pos, veidrodis, 5 šmotų dinette 

setas, įvairiems reikalams sta

las, peiliai, šakelės, paveiks

lai. Viskas už $475. Pristatysi

me, padnodam ir skyrium. 

8228 Maryland avė. 1 apt., 1 

blokas į rytns nuo Cottage 

Grove avė., Chicago, III., Tel. 

Stewart 1875.

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZPRESS

Mes permufuojame-perveža- 

me pianus, forniČius ir kito

kius dalykas.

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

7128 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

Mee pervežame daiktus ir į
□tu? miestus.

A'


