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KAI-KURIOSE RUSUOS DALYSE 
SEKA VALSTIEČIU SUKILIMAI

LAIVYNŲ KONFERENCIJA LONDONE 
BEVEIK JAU SUIRUS

Kinijoj Kyla Natijas Karas
RUSIJOJE VALSTIEČIŲ 

SUKILIMAI
LONDONE KONFERENCI
JA BAIGIAS BE NIEKO

LONDONAS, kovo 22. — 
Žiniomis iš Varšavos, atvykę 
ten iš Rusijos žmonės prane
ša, kad Rusijoj vietomis se
ka. kruvini valstiečių sukili
mai. Vienur valstiečius malši
na juos žudydami čekos age- j 
litai, kitur — kariuomenė. Pa
staroji panaudojama malšin
ti tik didelius sukilimus.

Apie diktatoriaus Stalino) 
pašalinimų iš komunistų pa
rtijos kol-kas neturima pat-! 
virtinančiu žinių.

NEPAVYKO KOMUNIS
TAMS STREIKAS

HAVANA, Kuba, kovo 21. j 
— Skelbtas 24 valandų komu-1 
nistų streikas čia ir visoj Ku-' 
bos saloj nepavyko. Tik ma
ža dalis darbininkų paklausei 
raudonųjų agitatorių šauksmo , 
tuo budu protestuoti prieš va- I 
Idžia ir nedarbą.

NORI LLOYD GEORGE 
VIETOS

LONDONAS, kovo 22. — 
Karo laivynų konferencija bai 
gias — be nieko.

Visi vyriausieji Franeijos 
delegatai jau išvyko namo. 
Kiti dar pasilieka.

Nepavykusi konferencija y- 
ra skaudžiausias smūgis A- 
merikos delegacijai, kurios 
priešaky yra valstybės sekre
torius Stiinson.

Kadangi jokios sutarties 
negalima padaryti, iškelta du 
sumanymu. Kokiam laikui nu
traukti konferencijų arba pa
sižadėti per sekančius penke- 
ris metus laivynus palikti 
taip, kaip jie šiandie yra, iš
ėmus senų laivu naujais jia- 
keitimų.

Ne visos valstybės sutinka 
su tuo ar kitu sumanymu. 
Kad taip, tai vargini bus su
tarta tais klausimais.

Konferencijai visas laikas 
kliūčių statė Francija, Itali
ja ir .Japonija. Priešinosi Bri
tanijos ir Amerikos diktatū
rai.

AMERIKOS SUNKIOJI ORO ARTILERIJA ŽINIOS IŠ LIETUVOS
LIETUVOS MIŠKO 

EKSPORTAS

Žemės ūkid ministeris p. A-

, ton. už 4,193,900 lt.
Dabar palyginus 1929 rų.

miško eksportų su 1925 m., 
matome, kad 1925 m. miško iŠ

Teksą sakydavo, esu Lietuvos viso eksportuota 101,284.2 t. 
'miško eksportas kiekio atžvil- .(tame skaičiuje tik ncapdirlb- 
giu nuo senesnių laikų nėra Į to — rųstų 10,253.5 ton.), o 
padidėjęs, tik esu miškas dau-11929 m. iš viso miško ekspor- 
giau parduodamas ne žaliavos * tuota 374,799.6 ton. (tame, 

I pavidale, bet apdirbtame sto-i skaičiuje neajxlirbto — rųstų 
jvy, už kų gaunama didesnės 1250,102.0 ton. ir apdirbto ar 
pajamos. Kaip tikrumoje at- ba pusiau apdirbto perpus 
rodo miško eksportas, palygi- mažiau — 124,547 ton.), 
nūs jį nuo kelerių metų, mato-' Vadinasi, 1925 m. apdirbto 

jine iš š. m. Statistikos biule- miško eksjiortuota apie 10 ka- 
jtenio 1 nr. rtų daugiau, negu rųstų. O
Rąstų eksportas 1939 llk jau rųstų 2 kartus

j Popietmedžio eksportuota daugiau, negu apdirbto ar pu-
Atvaizduojami skrindą Dėdės Šamo bombiniai orlaiviai. Kiekvienas jų gali pa- 1929 m’ 1 “,216.4 ton. už 11,- siau apdirbtos medžiagos. A a-

------ 4)83,700 litų; 1928 metais 126,- dmasi, santykis pasikeičia 20
) 156.9 ton. už 9,183,000 litų;.kartų.
,1927 m. 46,575.2 ton. už 2,868,-1 B“ to, tenka įžymėti, kad 
1000 litų; 1926 m. 159,156.9 ton. J939 »'• bendras miško ekspo- 
!už 11,419,300 litų; 1925 m. 78,- rtas yra daugiau padidėjęs,

kelti’ po 4,000 svarų bombų ir be pertraukos skristi 700 mailių.

NAUJAS NAMINIS KARAS i 
KINIJOJ

PEIPTNG, kovo 22. — Pra
dėjus Yangtze upe šiaurinės 
Kinijos plotai pradeda lieps
noti nauju naminiu karu. Su
kilėliai turi skaitlingų kariuo
menę. Nankingo valdžia prieš 
ją siunčia taipat galingas jė
gas.

Peipingą kuogreičiau aplei
do visi Nankingo valdžios au
kštesnieji valdininkai, kada šį 
miestų apvaldė sukilėliai.

Patirta, Nankingo kariuo
menė visupirma darbuosis at
gauti šių senovės sostinę.

ORLAIVIS ZEPPELIN AP
LANKYSIĄS J. VALSTYBES

CTTICACfVP PROHIBICIJAI VYKINTI 
N0RI KARO TARYBOS

Nuo kalėjimo išgelbėjo AVASHINGTON, kovo 21.140"1 ton- u* (><224,700 lt. negu 2 kartu.
Otto Collins, 21 m., pašauk-H »• «• kun. 1920 mJ rtatpoMoota I Taip pat 1925 ro. nž ekspor

tas teisman už arklio muši,,,,,.,'»™ 'i,lajini,! Moraliu „to-' m. 23.838.1 ton. už 2.438,-. toojąm. mwk» buvo gaunama 
Teisėįns Kriekson ii nubaudė ’komisionierium, kang-'1'"’ ‘»K 1928 ««‘®» 21,969.8 atntmka, na, propomnga. dau- 
50 „oi pubaX jis mZt-' juri.li.tin... kon,i,e,„i nt.on. už 2.388,300 lit,.,: 1927 n,negu ,929 “R.”

jo
man. ____ —......... - .

kiminui reikalinga sušaukti ,)99 Ltų; 1925 m. 12,372.3 ton. 
šalies gubernatorių ir teisėjų u* L369,4(M> lt
taryhų. Vykinti dar septyne- •rąshf, eksportuota 
rius metus. Ir jei tada vyki- ^939 lnf>tais 12,875.4 ton. už 
nimas neturėtų pavvkimo, į- LU5.700 litų; 1928 m. 11,424.0 
statymai būtų reikalingi per-11* 1,228,000 lt.; 1927 met. <,- 
taisymo.

nu., paūgimus, .jis nciure- - .................................... imfusnn 4 • i roi nn,, v** * • ė * i i —•• dv<lanifl< nrolii hipi toiVuIo ton. uz l.»)oljOQO litu z |pinigų ir turėjo eiti kaleji->(l- ,nas prommcijos HiKaie ■ - •;

m i , • -v • • ' nareiškė kad šin istatvinn vv D’-6 met. .»,t>48.4 ton. uz 424,-n. Tada teisme įs susimi- 1wivu»ki, kuo mo {blaivino vy- . _
kusių tarpo pakilo viena mo
teriškė ir u^giokėjo pabaudų. 
Jinai pareiškė, kad už tokį nu
sižengimų negalima jauno vy
ro keisti kaliniu.

ŠEN. HEFLIN ATSISUKO 
PRIEŠ SVETIMŠALIUS

LONDONAS, kovo 22. — 
Mrs. Maryr \V. Hamilton, da
rbo partijos narė iš Liverpoo-1 
lio, paskelbė, kad jinai kitnis 
rinkimais kandiduos j parla-1 
mentų priešais Lloyd George,
kurs 49 metų parlamente 
stovnuja.

at-1

BERLYNAS, kovo 22. — 
Pranešta, kad orlaivis “Graf 
Zeppelin” Į Pietų Amerikų iš- 

PORT-AU-PRINCE, Haiti, skrisiųs gegužės 10—15 d. Iš 
kovo 21. — Suvykę čia tautos ' ten gryšiųs per Lakehurst, N. 
atstovai laikinuoju Haiti pre- J

IŠRINKTAS LAIKINAS 
PREZIDENTAS

Pašalinami kitur gyveną 
tarnautojai

Evanstono miesto majoras 
paskelbė, kad iš šio miesto, ta
rnybos- būsią pašalinti visi 
miesto tarnautojai, kurie ne
gyvena miesto ribose.

GERIAUSIA PRIEMONĖ 

TAIKAI

286.7 ton. už 674,300 lt.; 1926 
m. 2,576.3 ton. už 285,900 lt.; 
1925 metais 2.293.3 ton. už 
330,900 litų.

Drebulinių rąstų ekspor
tuota 1929 m. 15,332.4 ton. už

PAMALDOS UŽ MARŠALĄ

PARYŽIUS, kovo 21. — 
Invalidų koplyčioje vakar Įvy
ko pamaldos už mirusį pirm 
vienerių metų maršalų Eoeb. 
Pamaldose buvo Franeijos 
ministeriai, diplomatai ir ki
ti aukštieji valdininkai.

zidentu išrinko bankininkų E. 
Roy. Ofisų jis užims gegužės 

15 d., pasibaigus prezidento 
Borno tarnybai. Roy preziden- 

I taus ligi rudens, kada Įvyks 
| kongreso atstovų ir preziden
to rinkimai.

PARYŽIUS TURĖS 
PARODĄ

PARYŽIUS, kovo 22. — 
1931 metais čia bus suruošta 
ilidelė Franeijos kolonijų tar
ptautinė paroda.

Vaikas žaidė granata

Nuo mažo vaiko Elston ga- 
i tvėje atimta, rankinė grana- 
ta, kuriųja jis žaidė. Vaikas 

i pasisakė, kad granatų radęs 
Į gatvaitėj.

ROCKFORD, III., kovo 21. ► 
i — Senatorius
i išnaujo yra kandidatu į se- 
!„at„ri„s, kalbėjo apie reika- 1827 m. 7,813.3 ton. „ž 892,9(10 
liūgam,! Am. J. Valstybėms ht,i: 1826 .n. 6,633.4 ton. už 

677,500 lt,; 1925 met. 6,528.7

l)enw„, kars 2,682^)0 litų; 1928 metais 14,.
•711.2 ton. už 1.978,100 litų:

WASHINGTON, kovo 21, 
— Šen. Hef lin neturi laiko 
senate pulti Katalikų Bažny
čių ir katalikus. Jis atsisuko 
prieš svetimšalius. Patiekė se
natui rezoliucijų, kad cenzo, 
(gyventojų surašymo) laiku 
būtų surašyti visi svetimša
liai. Kurie ju bus rasti į šių 
šalį Įėję neteisotai, tie turi 
būt iš šios šalies pašalinti. •-

ITALIJA PRIEŠINGA 
FORDUI

MILANAS, Italija, kovo 22. | 
— Pirm poros mėnesių H. Fo-1 
rdo atstovas pradėjo, derybas 
apimti Tsotta Frasbini auto
mobilių dirbtuvę, kur dirbdi- 
nami brangintini automobiliai.

Italijos valdžiai tam pasi
priešino ir derybos nukrank
tos.

KARIUOMENEI ORLAIVIAI

MISIONIERIUS 200 MY
LIŲ KELIAVO SU KĄ. 

TEKISTO LAVONU

FUSHAN, Mandžiūrija. — 
Misionierius kun. J. A. Swee- 
ney iš Nevv Britain, Conn., at
vyko čia iš didžiųjų Changpai 
miškų, kur kitnomet buvo se
novės Manču dinastijos sėdy
ba. Iš ten jis atgabeno miru
sį savo padėjėjų katekistų, ki
nietį Dr. Iloh.

Kun. Sweeney ilgus metus 
tolimam miške kartu su Dr. 
TTob darbavosi. Deja, pasta
rasis susirgo plaučių uždegi
mu ir mirė. Kadangi velionis
buvo labai ištikimas tarnybo- 

\VAKII INGTON, kovo 22. j je, tad misionierius išsprendė 
— Valdžia užsakė padirbdin- ■ įnirusio lavonų paimti j krikš- 
ti 73 bombinius orlaivius ir Nionių centrų ir suteikti krik- 
50 puolimui. Orlaiviai skiria-Į ščioniškų palaidojimų. Tuo ti- 
mi kariuomenei. kslu padėjo lavonų anf roge

lių ir apie 200 mylių pats ve
žė į Fuslian.

Miręs Dr. Hoh misionieriui 
buvo brangintinu padėjėju. 
Be jo kun. Siveeney nebūtų 
galėjęs pereiti šiuos miškus, 
kur siaučia daug plėšikų ir 
visur susiduriama su kitokiais 
pavojais. Ne kartų abu lmvo 
I>atekę nelaimėn, bet visuomet 
pavyko šiaip taip išsisukti.

Miškų dikumose išsisklaidę 
gyvena nemažai katalikų ki
niečių su šeimynomis. Kad tie 
likimo blaškomi žmonės nea- 
titoltų nuo tikėjimo, jiems rei
kalingas dvasinis patarnavi
mas.

Kun. Sueeney yra Maryk
noll misionierium. Jis pirmu
tinis Cbangjjai miškus perė
jo. Tie plotai labai reikalingi 
misionierių.

Vaistai būsią pigesni
Chicago Medikalės Draugi

jos prezidentas Dr. C. B. Reed 
paskelbė, kad būsiu pasidar
buota papiginti vaistinėse pe
rkamus vaistus. Jo nuomone, 
tuo būdu sergantiems Chica- 
goj į metus būsiu sutaupyta 
apie keturi milionai dolerių.

kalbėjo 

Am. J.

prisidėti prie pasaulio teismo 
Hagoj. Nes tas teismas yra t,,n' 762,700 litų.
‘•dorinė jėga” palaikyti pa-l eksportuo-
sau!v taikų. ta 1929 m. 20,900.3 ton. už

SENATUI APIE BE
DARBIUS

TRYS VAIKAI ŽUVO 
MOKYKLOJ

CHANDLER, Okla., kovo 
22. — Pleasant Valley distri
kte. sudegė viešoji mokykla. 
Žuvo trys vaikai. Apie 80 
vaikų su 2 mokytojom išsigel
bėjo.

Nužudytas anglių pirklys
Nežinomas piktadaris nušo

vė anglių pirklį C. Bąeile, 58 I 
m., 642 So. Morgan avė.

Mirė nuo apsvillmo
Mrs. L. Manei, 40 m., na

rnų rūsy, 4718 N. S. Louis 
avė., gazolino valė drabužius. 
Gazoliną sprogo ir moteriškės 
drabužini užsiliepsnojo. Mirė 
paimta į ligoninę.

Nugalabintas žmogžudis
Vakar ryto Micbigan City 

kalėjimo elektros kėdėje nu

galabintas teismo nubaustas 

žmogžudis negras J. Britt.

MEKSIKOS VYSKUPAI
PRIEŠ NEPADORIUS 

PARĖDUS

• MEN ICO CITY, kovo 22.

— Keli Meksikos vyskupą’ 
paskelbė gnnytojinius laiškus. 
Smerkia nepadorius 
parėdus.

099,100 lt.; 1928 m. 2,799,2 
'ton. už 391,100 lt.; 1927 me
stais 1,570.2 ton. už 140,600 lt.; 
1926 m. 1,832.1 ton. už 213,- 
700 lt.; 1925 met. 2,909.1 ton. 
už 400,200 litų.
Apdirbtos ir pusiau apdirb

tos medžiagos eksportas
Faneros eksportuota 1929 

m. 7,535.4 ton. už 15,810,000 
lt.; 1928 m. 6,570.2 ton. už 

,11.707,300 lt.; 1927 m. 4,502.1 
t. už 6,029,700 lt.; 1926 m. 4,-
747.7 ton. už 5,400,400 lt.; 1925 
m. 4,983.2 ton. už 3.898,900 lt.

Celutoaos eksportuota 1929 
metais 60,780.9 ton. už 38,270,- 
900 lt.; 1928 metais 47,879.9 
ton. už 26,976,500 litų; 1927

moterų',n. 40,480 ton. už 23,790,800 
llitų; 1926 m. 40,083.8 ton. už 
26,300,900 lt.; 1925 m. 37,512.7 
ton. už 21,050,700 litų.

Lendu eksportuota 1929 m.
56.230.7 ton už 15,269,300 li
tų; 1928 metais 51,501.3 ton. 
už 13,578,600 litų; 1927 me 
tais 48,376.2 ton. už 11,482,000 
litų; 1926 m. 26,395.3 ton. už 
6,306^500 litų; 1925 m. 16,277.8

AVASHINGTON, kovo 22.
- Senato prekybos komisijai 

apie nedarbu vakar pasakojo 
New Yorko valstybės pramo
nės komisijos narys Fr. Per- 
kins. Nevv Yorko mieste di
delis nedarbas ir begalinis 
skurdas. Labdarybės organi
zacijos jau nebeturi kuom ir 
kaip bedarbius šelpti. Perkins 
reikalavo, kari Kongresas pa
sidarbuotų kokiu-nors būriu 
palengvinti Išdarbiams.

PAVOJINGAI SERGA 
KARDINOLAS

FLORENCIJA, Italija, ko

vo 21. — Pavojingai serga Jo 

Emin. kardinolas Mistrangelo.

INDIANA SAUSŲJŲ 
PARTIJA

INDIANAPOLIS, Ind., ko- 

vo 22. — Indiana valstybės 

prchibicionistų i>artija turėjo 

suvažiavimų. Dalyvavo... 11 a- 

tstovų.

CHICAGO IR APYLIN- 
KĖS. — Saulėta; maža tem
peratūroje atmaina.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų n. $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.87 
Franeijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 
Italijos 100 lirų
Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 100 markių 23.9J

13.98
5.23
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PRENUMERATOS KAINA: Metams — *«.00, Pu
sei Metų — $3.50, Trims Mėnesiais — $2.00, Vienam 
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams *7.00, Pusei Me
tų — *4.00, Kopija .03c.

Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrą- 
Mna, jei neprašoma tai padaryti tr neprisiunėluma tam 
tikslui pašto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vaL 
kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

Vuvę gražu, jei Eucharistiniame kongrese būt 
bnvę galima sudaryti bent keletą atskirų, lie
tuvių konferencijų. Iš to būtų buvus kelerio
pa nauda.

Į Eucharistinius kongresus, paprastai, 

suvažiuoja žmonių iš viso pasaulio kraštų. Del 

to vargu butų galima rasti tinkamesnę progų 

lietuvių tautos vardo pagarsinimui. Taigi, kas 

šiemet važiuojate į Lietuvų, pasinaudokite šia 

reta proga. Iš to ir sau turėsite naudos ir 

tautai pasitarnausite.

DKHOOAS
PATY1 BOLttVIKAI APIE 

SAVO EKONOMINĘ
PAĖANGĄ’.

Šeštadienis, Kovo 22,

KUN. JUAZAPAS 
6U2AUSKAS
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BUBSCR1PTIONS: One Year — *«.00. Sfac Months

— *3.60, Three Months — *2.00, One Month — 75c. 
Europe — One Year — *7.00, Six Months — *4.00 
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Advertising in “DRAUGAS” brlngs best results, 
Advertising rates on application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

AR YRA KOMUNISTŲ PAVOJUS?

PASKUTINĖS DIENOS.

Rusijos sovietų valdžia 

šmeižia Šventąjį Tėvų, kad 

Jis paragino krikščioniškų 

pasaulį melstis už persekioja

mus krikščionis Rusijoj. Bol

ševikai sako, kad popežius e- 

sųs sąmoksle su kapitalistinė

mis valstybėmis. Girdi, tas su

moksiąs atkreiptas prieš bo! 

ševistinę Rusiją. Girdi, bolše

vikų valdoma Rusija ekono

miškai pažangiuojanti. Tos 

pažangos, esu, labai biją kapi

talistinės valstybės. Tad, esu, 

tuo pagrindu ir sukeliama 

Maskvos valdžiai kova.

Tai paprasti bolševikų ple

palai. Melstis už persekiojimus 

nėra jokia kova. Tai patiems 

bolševikams didelė pagelba. 

Krikščioniškas pasaulis mel

džias, kad bolševikants atsida-

Prof. Kampininkas

Balandžio 22 dienų, kurioje išplaukia A- 

merikos katalikai maldininkai į Eucharistinį 

ko'ęresų Kartaginoje, jau nebetoli. Del to 

mat: iniems važiuot jau laikas užsiregistruo

ti. nes paskui nebeteks laive vietos ir per

mažai liks laiko prisiruošti į kelionę.

Praeitų savaitę gavome pranešimų', kad 

sn ekskursija Į Eucharistinį kongresų laivu 

* ‘Rochambeaų” tik keletu desėtkų vietų be

liko. Galimas daiktas, kad laukiant kito mė

nesio, ir norint jau nebebus galimybės vykti 

su šia istorine maldininkų kelione.

, Reikia pasakyti, kad kol kas dar visai 

nedaug lietuvių te užsi rašė važiuoti į Kartagi

ną, o kaip girdisi, važiuojančių į Lietuvų šiais 

metais bus gana daug. Iš to tenka spėti, kad 

pas mus visai nedaug yra žmonių, kurie su

pranta Eucharistinių kongresų be galo dide

lę reikšmę ir norinčių pamatyti pasaulį, bei ', 

pasinaudoti malonėmis, kokias teikia maldi

ninkų kelionės ir šventų vietų aplankymas. 

Rodos, kad geresnės progos, kaip šiemet, 

nereikia. Ir Eucharistinis kongresas, ir ju

biliejiniai Popiežiaus metai, ir Vytauto Di

džiojo 500 metų sukaktuvės Lietuvoje. Tat 

vienais metais, viena kelione yra galima pa

siekti keletu kilnių tikslų ir visai nedaug tam 

tikslui extra pinigų išleidžiant. Tokios progos 

retai kada gyvenime tepasitaiko.

A. L. R. K. Federacija tai gerai suprato. 

Del to ji padėjo daug pastangų, kad ir lietu

viams būtų galima tų retų progą, išnaudoti. 

Jos valdyba rūpinosi susitarti su Am. maldi

ninkų kelionės vadais, sudaryti lietuvių būrelį 

kuris Eucharistiniame kongrese, Romoje ir 

kitur mus atstovautų ir garsintų lietuvių tau

tos vardų. Nors tokia astovybė susidarė, ta

čiau ji galėjo būti žymiai skaitlingesnė. Būt

Šis klausimas: Ar yra komunistų pavo

jaus Jungtinėse Valstybėse, ar ne, pasidarė 

gana aktualus. .Ii svarsto dienraščiai ir žur

nalai, kalbama apie tai susirinkimuose, gin

čijamus! mažesniuose’ ir didesniuose rateliuo

se. Vieni sako ir rašo, kad komunistai visai 

nėra pavojingi Jungtinėms Valstybėms, o kiti 

tvirtina, kad to pavojaus yra.

Komunistų klausinių gyvesniu čia pada

rė Rusijos diktatoriaus Stalino įsakymu su

ruoštosios didesniuose miestuose komunistų

demonstracijos. Nors tos demonstracijos fak- rv(|j akySj ka(, SUH|,rartl) 

tinai išėjo tik tiasco, tačiau jos tuo yra cha- ’ jog

rakteringos, kad tie žmonės, kurie atstovauja

dvidešimtojo amžiaus barbarus-bolševikus,

tikinčiųjų žmonių persekioji-

Baisus socialistų papo 
sėlio priepolis.

Piju-

mano viešpatie, — drebančiu 

bulsu prabilo Pijušėlis ir sie

kė Marksui bučiuoti rankų.

— Markso barzda pradėjo 

vilniuotis, sieros kvapas iš 

burnos vulkanu pradėjo verž

tis, veidas iš pykčio pajuodo, 

o akys ugnį ir pragaro baisy

bes rodė.

— Viešpatie! — sugriaudė 

Marksas. — Vargais, negalais 

išsiprašęs liucipero atėjau ta

ve, didžiausias griešninke, iš- 

spavėdoti. Už tavo dabartinius 

darbus aš turiu pragare dvi

gubai smalos išgerti. Pasakyk 

man, kų gera man ir mano

Pavalgęs anų dienų pietus,
Chicago Ileiglits, III., lietu- Chicagoj lietuviškų socialistų 

vių klebonas. Jį gerbiantieji Pal as 1 i.jušėlis, kaip paprastai 

ir mylintieji parapijonai ren-•lds'!'^do sa'° kčden, įsikando į moksjuį pa<jareįf 

gia jam šaunias vardines ry-lcibuk*> atsi,oSė ir’ leisdamas

M. Svyriūtė.

MERGELĖ IŠ PASAKOS

(Tąsa)

— Brangioji j>onia, kų tai galėtų 

reikšti?! Filomena nuskynė žiedų nuo sa

vo dievinamosios rožės. Jau keturi metai, 

kai nė vienas žiedas nuo jos nėra nus

kintas.

— O kodėl ji tų rožę taip brangina? 

— klausia Eugenija.

— Ak, panelė, tui ilga istorija. Trum

pai galiu pasakyti, kad ta rožė - - jų pir

moji ir paskutinė meilė.

— Pasakyk, meldžiamoji, daugiau kų 
nors apie tai.

— Jūs gailitės jos to<iel, kad ji yra 

nebylė. Bet dar ne viskas: Filomena ak

la. O kaip ji myli, kaip kenčia. Dievas vie 

nas težino. Jos meilė nuvarė motinų į 

kapus — tęsė verkšlenduma Morta.

— Nesuprantu, tamstos • tarė Kn- 

gėbi.įa. — Kaip dukters meilė galėjo nu

varyti moliną į kapus?...

— O štai kaip. Prieš keletą metų Fi

— Viešpatie, visa dariau, 

kas buvo tavo įsakyta ir pa

rašyta. Žmones mulkinau, kiek 

ir : • > socializmas

giliaitoj, kovo 23 d. paprastoje ita-įaukbt'n

atvės. į užsisvajojo. Svajojo, svajojo..
<ą svajojo. Apie

augštu svečių ir iš Chieagos ir ,Plaeit!» al’>« j' /kdintų sočia- Amerjkos jK.įltx u ė-.-.vj mi
kitų kolonijų. į liziną,* apie patikrintų ant ž- •,Kį<]aręg jjg antras Dėdės Sa-

i i i • imė« žmonių lygvbe, brolvbt Į . , . . . , ...
Gerb. dvasios vadui prie, - ‘ * 'įmo doleris; visi tamsuoliai

šios progos velijame daug/1 ^abaa’ ka*^ b“ . plakės prie jo, kaip musės prie

lų salėje prie 14-tos 

Be vietinių parapijonų

mai vra vienas ju pikčiausių sveikatos ir geriausios kloties 

tiek daug nekaltų žmonų išžudžiusių, išdrįso darbų ju0BC‘s,žte5 atsi_jo darbuose.

viešai pasirodyti šiame kultūringame krašte 

ir pasiskelbti, kad jie! nori įvesti ir čia tokių

lieptų, jog ižmonių persekioji-

durnu;-

i gotas. Pro jo galvų, kaip pr > Į i?kepVjs

. , ... .. t> •• x in&is ir žudymais nesuras sau patį aovietų valdžia, pareis-
tvarkų, kur, savo laiku gukngų Rus,,, aut; ir neat8,ekį val.

šono parbloškė. Belaku, kad jie pajuto, ,ioy. ;o,llajai valttylK1 Sroves, 

dabar Jungtinėse Valstybėse yra tokie laikai, Į

kuriais net ir tokie ga valai, kaip komunistai, 5 Bdsevikai turi žinoti, kad 

gali iš rūsių išlysti ir viešai skelbti revoliu-bi’3 .negali išgriauti krikščiony-j 'uo augiau javų gru ų paga 

cijų. Taigi, komunistų drųsų reikia vadinti ne”- ’^e tik pasigerėti 'nl,nus’ at augiau gyvu ių

gausiu krikščionių kraujo lie- išauginus

jimu ir jų kentėjimais. Tai 

viskas. Jie negali net pasi-

darbo ženklu, bet ne pavojum nuversti esamų 

šioje šalyje tvarkų.

• '** •Kaip žinoma, dabar Jungtinėse Valstybė- 

se via kelį milijonai bedarbių. Komunistų va 

dai visas pastangas dėjo, kad savo ruošiamo

se demonstracijose bedarbius sudominus, juos 

savd pusėn patraukus

toli gražu, neatsiekė. Demonstracijos išėjo-' 

taip skystos, kad patys bolševikai jomis nu

sivylė. Jie pamatė, kad nors ir milijonai žmo

nių yra be darbo ir daugelis iš jų nepavy

dėtinose sąlygose gyvena, vienok prie bolše

vizmo nepuola, nes bijo netekti ir to paties, 

kų turi, būtent tvarkos, laisvės ir vilties atei

tyje susilaukti darbo ir geresnių laikų. Vie

nok tai dar nereiškia, kad šios šalies vyriau

sybės ir visuomenės vadai neturėtų būti sar

gyboje. Mums rodos, kad nežiūrint ar čia yra 

komunistų pavojaus ar ne, reikia dėti visas 

pastangas kad pagerinus darbo žmonių būvį, 

kad pašalinus nedarbą, kad padarius galų 

darlnninkų išnaudojimui.

Komunistų nepasisekimas patraukti 

savo pusę darbininkų mases, reiškia, kad šios

nistai valstiečius. Šie

senų, barškantį filmų rodymo 
aparatų, ėmė slinkti vienas po 
kito gražūs vaizdai, kaip ji , 
už 'didelius nuopelnus mūs:; 
žemės žmonėms, po snierči i

novija vmstieous. nt, bus Markso ^tiestomis rai- 

atsisako valdžiai gelbėti, kad komis pviinitaH> ižW.įuotas ų-

už stalo, pilno visokių ?geryl ių 

pasodintas. Greta jo ir Mark

so, da sėdės visa eilė gerų 

“frentų”: daktaras. Šliupas, 

į velnių kupčius Mockus, Bos-

“ Pravda” rašo, kad Rusi

jos plotuose iš atimtos nuo

džiaugti rytojumi. Nes kiek-, valstiečių žemės sukurta virs Įono Maikio

eukrum pabarsty
to.; . ..rv:virt paskui 

: ocializmą sekė, kaip čigonas 

turguje paskui aklų kumelę; 

parapijose buntus organiza

vau; kojolines ir bingolines 

kompanijas tvėriau, net čai- 

niško aliejaus norėjau socia

lizmo sąskaiton išsunkti. Žo

džiu, visa dariau, kiek mano 

razunias nešė. Bet kad šaunus 

tavo mokslas, tavo palikti mu

ms įsakymai ne tik visos že- 

bet net toj vie-
. • .. T, tėvas su bonkalmes neapemo,

vienas rytojus juos pačius 100,<J00 kolektivių ūkių. U Igyvatynės, nezaležninkų juris- kur iįetuviai gyvena ne

tik penkiuose nuošimčiuose tų konsoltas ir t. t. ir t. t. ’gali nušluoti, dar blogiau —

m v . nuvaryti i kapus/

laciau jie savo tikslo* . >.r , - . . .-4.,. , .
.v /V Kad Šventasis pi evas neturi 

strumos impult - . .
nei mažiausio pagrindo kovo

ti bolševikų ekonominę pažan

gą, yra aišku, kad šiandie Ru

sijoj tokios pažangos nei nė

ūkių veikia atatinkami agro- .
'+ ? Jjeidžiaiit4,lėkius malonius

nomąi. Ateinanti pavasari ta«}J .• '
... ' . . \ t- 1 urvaizd-rts; ri&haš Pijusėlu net

tik menka dalis tų ūkių duo<! ’ 1 1 _ .
pelno, gi kitų laukai pūdy

mam*. Jei neturėta atatinka-
mų ūkių vedėjų, bereikalo nuo

snausti pradėjo. Ir, štai, tue 
metu įvyko jam nepaprasta 

t vizija (regėjimas): prasive-j

prigijo, tai kaltas... 

— Kas- kaltas? .-1

Marksas.

suriko

(Bus daugiau)

i. i adonas. — Atvykęs į lx>n

ra. Bolševikai tik svajoja apie | valstiečių atimta žemė. Atei-j™donQ ir Patekęs Britų muzie- 

pažangų. Rusija yra be pra-'mintį rudenį patys valstiečiai

monės. Bolševikai patys vis

kų išgriovė, išnaikino. To vi 

sa atstatyti jie nepajėgia.

Kad šiandie viskas Rusijoj 
apgriuvę, patys bolševikai pri i

turės kentėti badų. Nebus jo

kios naudos iš kolektivių u- 

\iu.

užgauna sieros kvapas, pasi
rodo neapsakomai kartūs dū
mai ir juose Pijušėlis įžiūri 
rustų, susyk nepažįstamų, vei-

jun vienas lietuvis labai ste

bėjosi paukščių skyriumi, kur, 

tarp milžiniškų sparnuočių, 

jis matęs ir musės didumo

Be to, bolševikų laikraščiai <li}' Nusi^ista Fijuselis, gali ų paukjteijUt tupinčių ant me- 

daug rašo ir apie Rusijos ge-,papurt°’ ranko,nis ak,s Pat‘įdžių lapų. Besistebėdamas,

Netaisomi rina ir palengva tame veide (kaip didieji paukščiai nesule- 

įžiuri Karolį Marksų. Cibukasi mažų paukštelių patyrė,
pažįsta. Pirmoje vietoje jų ležinkelių suirimų

pačių laikraščiai apie tai pra-‘nei geležinkeliai, nei vagonai. . . . . ,

neša. Tuos laikraščius leidžia!Tas pat vra dirbtuvėse. Žo-; ]-ĮaSP 1111 is ta"lų ls <rin]a’ kad visi paukščiai yra iškim-

ne kapitalistai, bet. patys ko- dziu tariant, gyvenama tik is, , . . . stl-
J ,K._______ u... drebėti, kaktą ir visą ko

munistai. dienos dienon. Bet apie “pa

Antai Mask»e* laikraštis žangų” daug šaukiama. Boi-

šalies darbininkai nori darbo, gerovės, o ne 

bfdši'vikiškos anarchijos, ir-skurtk). koks siau nančiais metais ^Rusiją gali:jų visam 

y;. T> paliesti badas.čia Rusijoje.

lomena buvo linksma, kalbi, reginti my-1 

Įima ii' mylinti. Ji mylėjo vieną vaikinų, Į 

kuris vadinosi Robertas, vos girdimai 

bailiai žvalgydamasi ištarė Morta. — Jis 

buvo nuostabiai panašus į tamstos brolį. 

Visa šeima jį be galo mylėjo. Kartų Fi

lomena slinkiai susirgo. Po ligos atėjo 

pas jų Robertas, Filomena ištiesė į jį ran

kas ir ašarodama kalbėjo: “Nebematau 

Tavęs, mano Robertai, ateik arčiau, no

riu priglausti Tavė, noriu įsitikinti, ar 

Tu tas pats mano mylimas Robretas. Ach 

kaip didelė Dievo bausmė netekti regė

jimo. Bet Dievas manęs dar pasigailėjo: 

paliko širdį, tūkstančius kartu labiau my

linčią širdį, negu gali pasakyti žydrios a- 

kys”. Robertas atšilime jos lankas ir su

kniubo i»tm* lovos. Kiek galėdamas šil

ko nuo Filomenos pilnas baimės akis. Pa

galiau suspaudė rankomis galvų ir, ne

taręs nė žodžio, išėjo. Išėjo ir niekad 

negrįžo. Filomena buvo bejausmė ir sus

tingusi, lyg lavonas. Nuo to laiko ji ne

pratarė ,uė vieno žodžio. Mūsų sielvartas 

buvo neapsakomas, o našlė motina... jos

silpnu širdis neišlaikė... ji mirė...

rizontų šalta rasa išpila, net

. y .. . ... barzdukej keli plaukai negrą- tUOS Profesionalus

“Pravda prųnajū, kad atei- sevikai svajoja apie levoliucį '
1 , ziai susu aito.

pasaulj.
Kas kaltas?. Ašara. -- Kuo galiu

' Ir Biznierius, kurie garsinas)
I

patarnauti, j dienraštyj “Drauge”.

Paskutinę valandą prišliaužė prie jos 

lovos liguista FiloimAia, prispaudė jos 

šąlančių rankų prie lūpų ir sušuko: “Ma

ma, atleisk, ne Dievas man atėmė kalba, 

tik skausmas rakina širdį ir lūpas. Ma

ma, nejau Tu paliksi savo nelaimingų Fi

lomenų? Paskutiniu džiaugsmu nušvito 

motinos akys. Per vėlai Filomena atiden

gė šią paslaptį. Neišturėjo iškankinta šir

dis — motina mirė...

Filomena alj>o, vaitojo, laužė snu 

lankas, bet neištarė nė vieno žodžio. Ir 

liko ji neperinaldaujaina nebyli. Niekad 

ji nealkana, jai nieko neskauda, nieku 

nesiskundžia. Darbų baigusi ji sėdi prie 

raudonos rožės krūmo, rašo jo vardą ir 

dažnai verkiu. Kai Robertas lankydavos 

mūsų namuose, jam Filomena pasodino 

tą raže ir užgynė be jos žinios kum nors 

skinti.

Ypatingos malonės, panelė, įgijot 

Filomenai, kad, ji nuskynė tokį brangų 

žiedų. Nors tiesų pasakius, niekas neat- 

kreipdavo akių į vargšę mergaitę.

— Nežino.įau, kad gyvenime gali būti 

kančios, — susijaudinusi tarė Eugenija.—

Bet iš tamstos pasakojimo viena mintis 

man labai svarbi. Tamsta pasakei, kad 

mano brolis nejiaparstai1 jainašus į Rober

tų. Sakyk, meldžiamoji, ar mano brolis 

negalėtų čia padėti? Man rodos, jis suvai

dintų sugrįžusį Robertų, ir mergaitė vėl 

pradėtų kalbėti.

— O kas paskui? Argi gerbiamas 

pinas vaidins jai Robertų visų gyveni

mų? Kitaip jis tik padidins jai kančias, 

ir aš nežinau, kuo tas viskas galėtų baig

tis.

Eugenija liūdna mąstė.

— Pakalbėsim apie tai kitų kartų.

Tai tardama atsisveikino Mortą ir, 

sGlusi ant arklio, greit nujojo namų link.

Palikęs Filomenos namus, iaėjo^Ro- 

iM'itas į baltus laukus, kuriuose gaudėsi 

sniego stulpai. Jo veidų raižė aštrus vė

jas, bet jam buvo vis viena... Sunkiais 

žingsniais brido per pusnynus nežinoda

mas net kur pats eina. Širdį degino {tit

rus skausmas. Visur buvo pilka miglota, 

ktiip mylimos Filomenos akys. Jau bu

vo prievakarė, kai jis priėjo pilkų me

džių apsuptų vienuolyno koplytėlę. Prie

ko plytelės vartų šlavė sniegų senas vie

nuolis. Malonus jo žvilgsnis pasitiko nu- 

ilsusio keleivio akis. Jis sustojo, tačiau 

nieko neklausė, tik be vilties žvalgės, lyg 

. priėjęs nežinomo kelio galų.

— Kuo galėčiau tamstai padėti, —

| pasisiūlė malonus senelis.

— Man, man, niekas neguli padėti. 

Alano gyvenimas — sugriautas.

— Mano sūnau, ką tu kalbi?! Tu — 

jaunas, tvirtas, apdovanotas visomis Die- 

1 vo malonėmis... Sakyk, meldžiamasis, kas

tave taip kankina?

— Nesuprasi manęs, seneli. Vienuo

lyno sienos kurčios tokiems pašneke

siams. »

I — Klysti, sūnau, tos sienos išgirsta, 

kiekvienų aimanų. Vis tiek, ar plauks iš 

senos ar jaunos krūtinės. Neslėpk savo 

gėlos, ir atrasi paguodą.

Jiems bešnekant, suskambėjo bažny

čios varpinėje užkimęs varpelis. Simukas 
padėjo šluotų ir paėmė keleivį už rankos.

— Žiūrėk, štai praviros durys. Už jų 

šviečia amžinoji palaima.

(Bus daugiuu)
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LIETUVIŲ KALBA ARTIMIAUSIA 
SANSKRITO KALBAI

Iš senųjų kalbų lik mūsų krito kalba vadinosi Aryas. 
kalba išsilaikė gyva, kalbama, j Keturi tūkstančiai metų atgal 
kuomet kitų v'ientik raštuose ari.jiečiai atsidangino j lndi- 
bcišliko. Nors apie trejatą mi- ją. Čia jie radd kitų tautų va- 
lijonų ja tekalba, vienok kai-! įtinamų Dasyus. Kį tauta iš- 
bininkai jos griebiasi mokiu-1 siblaškė. Arijiečių kalba augo, 
tis, kad geriau supratus se- tobulėjo, keitėsi, tapo rašoma- 
nasias kalbas, kurių šiandie *ja kalbu. Tuomet liaudis nuo 
niekas nebemoka. įjos atitolo, vien apsišvietę

Kalba auga, tobulėja, kei įmonės tekalbėjo. 'Poliau ji ne
riasi. Europos gyventojai, ka- įkeitė, tobula raštuose ji niti- 
tlaise kalbėję ta pačia kalba, ms išliko.
šiandie vienišu kitais nesusi-Į Sanskrito kalba yra Indo— 
kalba. Indo — europiečių kai-1Europos kalbų motina. Jos 
lx)se dar randamas žodžių pa- • tobulumas, senumas, turėjimas 

Įvairių legendų, bymnų, ling-našumas rodantis, kad .jų 
kalbos yra atskilusios nuo vie
nos bendros kalbos, Sanskrito, 
linkime mūsų žodį “sūnus”:

LIETUVOJE
VISO PASAULIO LIETUVIŲ

JAUNUOMENĖS KON
GRESAS KLAIPĖDOJ!

Janu. organizacija 
iš prieškarinių laikų, sumanė 
kviesti šiais Vytauto Didžio
jo metais visų kraštų liet. 
jaunuomenę kongresan, kuris 
įvyks 10 d. birželio niisn. Kiai-

------------- pėdoje (trečių Sekminių ilie-
Lietuviai būdami ilgus am- nų). Dalyvauti prašoma visų 

žilis po svetimtaučių įtakos, jaun. organizacijų atstovai ir

veikianti Paura, Priekulė, Lithuania.
“Santaros” garbės nariai: 

Dr. VVilūnas ir A. Bruks. Val-

priėmė tų tautų ir valstybių 
papročius ir kultūra, ]>o ku
rių jie gyveno’ . Kitokio sveti
mos dvasios kultūros vaisiai 
skiria lietuvius nuo viens ki
to, jie tvarkosi izoliuotai, nė- 

i ra tikro kontakto lietuvių 
kultūriniame apsireiškime.

laibai svarbu, kad ypačiai 
jaunuomenė susijungtų ir dirb
tų bendrai tautiniame ir kul-

veikėjai be skirtumo tikybos 
ir be skirtumo kokių nors pa
žiūrų, iš Didž. ir Alaž. Lietu-

vistams duoda puikios filolo- f tūriniame darbe. Jaunuomenė
gijai medžiagos. 

Naudojaus šiais rankve-

Sanskrito kalboje bus “su-Aižiais: A Greek Grannnar, pa
nų“, vokiečių “solin”, anglų‘ge 139. j>v Gooihvin. New La-, o

yra ateitis ir nuo jos išsivys
tymo priguli būsimos pri- 
brendusiųjų kartos likimas. 
Lietuvių jaunuomenės suartė

l vesti mokyklose, ypač vidų-, — Aš matau, bet tėvas yra 
rinėse ir pradžios privalomas savo gyvybę įsišiūrinęs. Jei 
priešai kol i nes pamokas iri paskęstų, man nuostolio* nebū-

’ tu.dvba: K. Paura, E. Karalius, blaivinimo reikalams skirti 
E. Simonaitytė, Kr. Klenteris, didesnes sumas pinigų. Pana- 
E. Macas. (šių rezoliucijų priėmė ir kiti

Kitų laikraščių prašom per-, skyriai.
spausdinti. i Blaivybės Draugija.

Rezoliucija.

Kupiškio Blaivybės draugi-

*son", rusų “syn ete, 
ba imkime žodį “naktis” 
skilto kalboje bus 
vokiečių — “naelit”, angį 
“night”, rusų — “noo” 

Palyginimas.

ar- tin Grannnar, pa re 83; by Al- jimui yra šio Vytauto Didžio- pas ir t. t. Kongrese daly-

jus skyrius susirinkęs per 
vos, Amerikos ir is kitų kraš- blaivybės savaitę priėmė re
tų Kongrese bus pasitariama zoliuciją, kuri reikalauja į-!velia toli nuplaukė.
tautiniais — kultūriniais rei- _____________
kalais ir apie steigimų Pasau
lio Lietuvių Jaunuomenės Są
jungos.

Atvykusieji apart kongreso 
turės progą dalyvauti dainų 
šventėje, galės apžiūrėti Lie
tuvių seniausią šventvietę 
Ranibyną, Birutės kalną Pa
langoj ir kitas žymias vietas, 
kaip Lietuvos Salia rą — ko-

Vestuviu pyragas.

Yra sakoma, jei pasidėsi
vestuvių pyragų j>o pagalve,

Į turėsi malonų sapną'. O jeigu
Į suvalgysi (ir tuomet pasidėsi

Sūnau, nebrisk per giliai po diržu) neužmigsi per dvi
ežeran! I nakti.

I
Gal kaikurie pyragai geri.— Mamyte, 'žiūrėk kaip tS-,

Nepasitaikė!

San |en an(| Greenouch. Sanskrit
nakta . Manimi; by Moiiiier AVilliams 

\vitli Vocabularv by A. 
Grongb. Bėglias.

jo metai geriausia proga! 
Važiosios Lietuvos Jaunų-

vauti norintieji prašomi vė
liausiai iki 13 d. gegužės mėn. 

E. Į jų Draugijų Centras “Santa- dalyvių vardus ir skaičių nu
lia”, seniausia Maž, Liet.'duoti “Santaros” pirm. K.

RADIOS-PIANAI
Pirkdami tiktai iš Bud**iko Muzikos Krautuvės busite pilnai pa
tenkinti. Didelis pasirinkimas naujų 1930 modeliu: Brunswick, 
Victor, Spa»lon, Majestic, Pbilco, Bosch, Atwater Kent, Zenith.

Su tikra garantija ir dykai metams patarnavimas.

RADIO

KONCERTAS
I š

H£ Stoties (1420 Kilocyktes)
nose

šuo
diena, dina 
naktis
vanduo, uniluo 
ugnis
vėtra
medus

vienas, du, dvi,

i
naša 

šva 
dina

nakta 
udon 
agnis 
vata 

madini 
trys — eka,

dvi, tri, čatur
keturi, penki, šeši — pančan, 

sliasli
septyni, astuoni, — sapton, 

ashton
devyni, dešimt — navan, da- 

šon
pirmas, antras, trečias — 

priitliamn, dvitiya
ketvirtas, penktas — tritiya, 

čaturtha
šeštas, septintas — pančama, 

sliasiitlia
aštuntas, devintas — saptama, 

ashtama
dešimtas — navanra, įlašama 

Toliau panašumas menkėja.
Štai pora sakinių: “Deva 
mny‘a api paribį iraninta 
vindbyatavyam ko api kū
mams kshiidha trislia Aa kli- 
šyan aklešarkas Sa ča trasa- 
gadgailam avadot; Maliabhaga 
kiislitasva me krivatom arya 
snliayyakain. Asya iii me pra- 
napabarinim pipasam prati-, 
kartum uiiakam udančan ilia 
kupė ko api vriiklbas mama 
ekašaranablmtas patitas”. Šia 
kokis ilgas žodis: “nagara- 
gramakliarvataputabbedanadi- 
ni”.

Sanskrito abėcėlė turi ke
turiolika balsiu, trisdešimt 
tris priebalses. Pačios raidės 
minus yra svetimos, jų garsai 
skamba kaip ir mūsų. Jų knl- 
boje via vienskaita, dviskaita 
ir daugskaitn, ir yra septyni 
linksniavimai ir dešimts sn- 
junguojinių, laikų.

Tauta, kuri kalbėjo San s

c■ • ■ I •'
Victor 10 tūbų su >4 
viskuo, už ■

Sparton Itadio modelis 930 9
lubų, su Viskuo 
už

Sparton 10 tūbų su viskuo

$159.85
Philco Screen Grid
viskuo už

Pianų kainos sumažini os. Grojik
us Pianas mažai var
totas už $98

Nauja Brunswiek Radio 9 tūbų 
su 4 screen Grid fu- -j f- 
bomis, su viskuo už ■
Atwater Kent 
už
Majestic 90. kaina su tūbomis 
su viskuo 
už

$109
su tūbomis

$116

./lt; ,.. I >
ĮVYKS

PIRMADIENIO VAKARE, TARP 7 ir 8 VAL.

DAINUOS

L, Vyčiu Ehica^os Apskr. “Dainos” Ebras
Kom p. A. POCIUI vadovaujant

ŠIUOS RADIO KONCERTUS RUOŠIA

DIENRAŠTIS “DRAUGAS”

I R

BUDRIKO RADIO VALANDOS
NEDĖLIOMIS NUO 1 IKT 2 VAL. PO PIETŲ

Iš Stoties W. C. F. L. 970 k.
KETVERGAIS NUO 7 IKI 8 VAL. VAKARE

Iš Stoties W. H. F. C. 1420 k.

Parduodame ant Lengvų Išmokėjimų

Jos. F. Budrik9
3417-21 South Halsted Street

Tel Boulevard 4705

PEOPLES FURNITURE CO.

Savo pastabas dėl šių koncertų rašykite “DRAU
GUI,” 2334 So. OAKLEY AVE., CHICAGO, ILL. 
arba PEOPLES FURNITURE CO., 2536 W. 63rd 
STREET, CHICAGO, ILL.
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LIETUVIAI AMERIKOJE
CICERO, ILL. _

tapo palaidotas a. a. Martinas i solo dainavo. Merginų ir vV-

esi, jei nori po mirties su Juo 
gyveninių turėti.

Išpažinties korteles, kas tik 
Misijos. nori, gali gauti. Už jas mo-

Sekmadienio vakare, kovo .keti nereikia.
23 d., mūsą Šv. Antano baž-| Turiu vilties, kad nei vieno 
nyčiojc prasidės dviejų sa-!'v nei vienos nebus, kuris ar 
Vaičių Misijos. Pirmoji savai- kuri nesinaudos šiuo Dievo

Juknius. Mūsų radio. stotis'rų chorai ir-gi gerai savo da- 
reiškia gilios užuojautos p. jlis atliko. Visiems akompona-į 
Juknienei ir vaikučiams. ivo p-lė Ona Skiriubė, viena į

. . .. ... , , »r gabiausių akomponisčiu. MūsųX Kovo lb d. Juozas Alue-i _ . *
kus, J r., ir Stanislovas Faiza

minių puotų, pagerbi-

Iš Politikos Lauko. REMTINAS KANDIDATAS.

tė skiriama moterims ir mer- malonių laiku — misijomis.
ginoms, antroji — vyrams ir 
vaikinams. Sekmadieniais Mi
sijos visiems sykiu.

Misijas ves Tėvai Marijo
nai: gerb. kun. Petrauskas ir 
kun. Mačiulionis.

Per Misijas rytais pirmos 
Mišios bus 5 vai., paskutinės 
9 valandų. Per Mišias bus sa
koma misijų pamokslui. Viso 
bus penkerius šv. Mišios.

Kun. H. J. Vaičiūnas, Kleb.

mui savo mamutės 50 metų 
amžiaus sukaktuvėse. Tarpe 
kitų svečių, matėsi mūsų pa
rapijos klebonas ir kuli. Švar- 
lis. Tuo [račių sykiu buvo šei
mų kalėdinis aplankymas.

X Kazimieras Andriejaus-į ra mokytoja, 
kas, i»irap. choro narys, pe- —
reitų savaitę sunkiai skaudžiai j

! Onutė ir vargonais gražiai mo 
ka groti. Yra gabi vargoninin
kė.

X Ona Skiriūtė duoda pia
no pamokas. Cieeriečiams, y- 
pač lietuviams, patartina sa
vo vaikelius pas Onutę siųsti 
piano lekcijoms. Ji labai ge-

Radio PAZ.

X Sekmadienio vakare, ko
vo 16 d., parap. svetainėj ro- sulaužė rankų. Dabar randasi 
dyta judamieji paveikslai iš (miesto ligoninėje (Cook Coun- 
Šv. Pranciškaus gyvenimo, ty Ilospital). Choro nariams
Dr-ja N. P. P. Šv'. vadovavo 
programo tvarkyme. Pasisekė.

X Balandžio 27 d., sekma
dienyje, per sumų, Šv. Anta-

. . jr.o bažnyčioje bus nepaprastos
Išpažinčių bus klausoma kas •, • ’ v . , w1 f iškilmes. Kun. Anastazas Va

rytas ir vakaras.

Vakarais
7:30.

Brangieji,

pančius, Jr., laikys pirmas 
misijos ‘prasidės į Šv. Mišias,

X f kunigus Anastazų, šven
tins balandžio 26 d. St. Ma-

patartina Kazimiero nepa
miršti aplankyti.

X Mūsų radio stotis linki 
p. Andrejauskui greitai pa
sveikti.

X Mūsų L. Vyčių 14 kuopa 
šįmet laimėjo antraeili čem
pionatų. Garbė mūsų jauni
kaičiams už narsumų.

raginu, ir kvie
čiu. visus Ciceros ir apielin- rv’s of the Lake Seminarijos 
kės lietuvius naudotis šiomis, bažnyčioje, Mundelein, 111.

v . 1 . . V
gavėnios, Dievo malonių laiku X Siame sekmadienyje Sv. 
— msii jomis. (Antano bažnyčioje prasidės

Dabar atgailos laikas. Tik ‘misijos, kurias ves Tėvai Ma-
ueišmintingas žmogus gali sa
kyti, kad jam misijų nereikia, 
atgailos nereikia.

Nors ir labai ilgų laikų bū
tum nebuvęs ar nebuvusi iš
pažinties, dabar imk drąsą, 
eik išpažinties, daryk atgailų,

rjjonai.
X Antanas Miliauskas sun

kiai sirgęs “pneumonia”, jau 
gėrėja. Linkime greitai pas
veikti.

X Panelė .Jankauskaitė ir 
Juozapas Milašauskas šv.

pergalėk piktos dvasios pa- j Kryžiaus ligoninėj ir-gi sveik- 
gnndas, susivienyk su Dievu, j sta.
Dabar tai daryk, kol gyvas | X Kovo 17 d iškilmingai

IUO. HARBOR, IND.
Smagus vakaras.

Šv. Kazimiero Ak. Rėmėjų 
skyrius rengia puikų vakarų 
rytoj kovo 23 d. Pelnas eis 
šv. Kazimiero seserų vienuoly
nui. Programų išpildys musų 
mokyklos vaikučiai seserų 
Kazimieriečių išlavinti. Gir
dėjau, kad bus stebėtinai gra
ži programa, kurio išpild-y-

X Vytis Valiulis pavyzdin-j tęsis apie porų valandų.
gai kuopos reikalus veda. fas vakaras Įvyks parapi- 
Turime vilties ir linkime, kad1 jos sulėj 3993 Filf St Ind 
ateinančiame sezone basebolo Rarbor, fod. Pradžia lygiai- 
žaidime nenugalimi pasirody- d vaj vakare.
site. į

X Šv. Antano parapijos' Kcmėjos nuoširdžiai kviečia
choras praeito pirmadienio '*hUs i st Kn,a8U vakarėlį.

Roseland c, UI.

Šv. Vincento a Paulo dr-jos 
•murinkime, kovo 16 d., susi
domėta ir politikos reikalais. 
Narių dėmesį atkreipė ir lie
tuvio kandidatūra j aukštų 
teisėjo vietų". Gana plačiai ap
svarstyta rinkimų reikalai ir 
nusistatyta, kad šie rinkimai 
lietuviams yra svarbūs. Delio 
nutarta • padėti p. F. Mast 
(Mastauskui) laimėti ir atsi
menant Senatoriaus Deneen’o 
lietuviams prietelingurnų, nu
tarta remti jį ir visus jo gru
pės kandidatus.

Susirinkime priimta tokio 
turinio rezoliucija:

‘‘Šv. Vincento a Paulo dr- 
jos susirinkime, 1930 m. ko
vo mėn. 16 d. plačiai apsvars
čius būsimų (Primarv) rin
kimų, Įvykstančių 1930 m.,
bal. 8 d., klausinių, priimta 
tokio turinio rezoliucija:

KADANGI šiais rinkimais 
yra išstatyta lietuvio advoka
to F. Mast (Mastausko) kan-1

didatflra į aukštų teisėjo vie
tų (Assoeiate Judge of the 
Munieipal Court of Chicago);

KADANGI tuomi mes, lie
tuviai esame jastatonii lyg ir 
į politinį kvotimų, nuo kurio 
išlaikymo labai daug priklau
so mūsų politinė ateitis Chi
eagoje;

KADANGI išrinkimas lietu
vio teisėjo pakeltų mūsų tau
tos vardų ir atidarytų mums 
platesnius kelius į politinį
veikimų.

.»•
Dėlto tebūnie nutarta:

1) DARYTI visas pastan
gas išrinkimui advokato F. 

'Mast (Mastausko) Į teisėjus.

H e rimui C.
V andenberg,
Republikonų,

Deneen ’o gru- 
pės, kandidatus 
į a j iečiai lietu
viais apgyven
to 18 Wardo 
Committeeman, 

gyvenantis
7535 S. Marslifield Ave. Jis 
yra vienas iš stiprių Senato
riaus Deneen’o, mūsų gero 
prietelio, rėmėjų. Taipgi jisai 
vra stiprus Adv. F. Mast 
(Mastausko) kandidatūros į 
teisėjus rėmėjas. P-no Vanden 
berg’o žmona sunkiai serga 
ir dėlto, jis pats, negalėda
mas aktyviai rinkimų kom-

Cliarles jptmijos vesti, pasitiki savo2) REMTI J. M.
Deneen į Senatorius ir jo gru- 'tlraugii ir prieteliu parama 
pės Republikonų kandidatus į ' ■ - —-- ---' ' ■
įvairias valdiškas vietas.

3) Šios rezoliucijos kopija 
pasiųsti spaudai, Deneen’ui ir 
p. F. Mast (Mastauskui).

Adam Draugelis, pirm., 
Joachim Pivanmas, rašt

E3S8

■na

vakare “Draugo” ir Peoples 
Furniture Co. surengtame ra
dio koncerte labai puikiai 
programų išpildė. Metinis 
parap. vargonininkas, matyt, 
tvarkingai chorų' veda. Pane
lė M. Kutaitė, savo švelniu ir 
gražiu balseliu labai

, Šv. Kaz. Rem. Kp.

‘DRAUGO” ĖMĖJŲ SKAI 

ČIUS NUOLAT AUGA. 

APSIMOKA SKELB

TIS “DRAUGE”

Už
MOKAME CASH 

LIETUVOS 5% BONUS $65.00
Money Orderiai į Lietuvų per Radio tiktai 25 centai 

Paskolos teikiamos ant Real Estate

KAUFMAN STATE BANK
124 N. LA SALLE St., CHICAGO, ILL.

=E
•y—

mi *

BRIGHTON MOTOR SALES, Ine.
PARDAVĖJAI

GRAHAM PAIGE
KOMERCIJALIŲ AUTOMOBILIŲ

Parduodame naujausiu modelių GRAHAM ir PAIGE automobilius už teisingas kai
nas. Mūsų patarnavimu visi kostumeriai užganėdinti. Turime taipgi vartotų viso
kiausių išdirhysčių automobilių už pigias kainas. Kas tik rengiasi pirkti ar mai
nyti mašinų, matykite mus.

SAVININKAI:

CARL WAINORIS, 
JOHN LASKEY,

JOSEPH BAGDONAS 
PETER NOVAK

(Buvusieji savininkai Archer Motor Sales, 610 W. 35th Street).

BRIGHTON MOTOR SALES, Inc.
3962 Archer Avenue Chicago, Illinois

TELEFONAS LAFAYETTE 6666

Lietuvių Maldininkų Kelionė į Lietuvų 
Per Romų

Amerikos Lietuvių Katalikų 
Federacija šiemet organizuoja 
ekskursijų į Lietuvą per Romą 
arba taip vadinamų maldininkų 
kelionę. Romoje aplankys Šven
tąjį Tėvų, katakombas, gražią
sias ir didžiausias pasauly baž
nyčias, šventas vietas, sustos dvi 
dieni Neapolyje, iš kur nuva
žiuos į Pompėja. Romoje išbus 
septynias dienas. M aldininkus 
globos Romoje gyvenantieji Tė
vai Marijonai — didžiai gerbia
mas kun. Prof. Būčys ir kun. 
prof. Rėklaitis.

Šie melai yra Vytauto Didžio, 
jo metai. Iš tos priežasties Lie
tuvoje įvyks viso. eilė iškilmių, 
kuriose daugelis Amerikos lie
tuvių norės dalyvauti. Pakelyje 
iš Romos į Lietuvų, maldininkai 
norėdami, galės sustoti Obera- 
mergau mieste, kur šiemet įvyk
sta Kristaus Kančios vaidinimas

Ši ekskursija iš New Yorko iš
plauks 1930 m, gegužės mėn. 17 
diena, laivu "Roma”, šis lai
vas yra didžiausias ir gražiau
sias iš laivų, kurie eina iš A- 
merikos į Italiją.

Šiai maldininkų kelionei vado
vaus kun. M. Urbanavičius, M. 
I. C.

ŠAUNIAUSI KURINIAI

SV. PETRO 
BAZILIKA

Tai Šauniausias 
kūrinys .Mirliel- 
angelo ir Bet
iltai sukurtas.

i ><• 
L-P

1 JlU&j

KOMA
Šauniausias kūri

nys drąsaus Nau
josios Italijos geni
jaus sukurtas.

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

VISAIS KELIONES Į LIETUVĄ PER ROMĄ
Reikalais Kreipkitės I

FEDERACIJOS KOMISIJA
2334 So. Oakley Ave. Chicago, III. Tel. Roosevelt 7791.

Graudūs Verksmai

STACIJOS
Su atvaizdais,

IR
Kai kurios Gavėnios 

Giesmes
Išimtos iš “Ramybė Jums”

KAINA 10c
Nauja Laida. Daug per

kantiems duodame nuolaidą.
“DRAUGAS” PUB. CO. 
2334 So. Oakley Ave. 

Chicago, 111.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit paa 

tikrą specialistą, ne pag kokj nefca- 
tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jusą kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzaminavimo. Jus sutau
pysit laiką tr pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dei- 
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — 8cope — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologlškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir 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 užsisenėjuaią, jsi- 
kerėjusią, chronišką ligą, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėjo pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1016
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 6 Iki 7 

Nedėliomls nuo 10 ryto iki 1 
oo pietų

LISTERINE 
THROAT 
TABLETS

Antiseptika
, Neprile&sk 
Ir Gydyk 
Užkimimą 
Sopamų 
Gerklę 
Kosulį

JMadt frj
Lombort Phimocil Co., Šokit Loofe, U. S. A.

From Youth to Age
Moteries gyvenime yra trys 
Išbandymo laikai: kuomet 
mergaitė bręsta j merginą, 
pirmas gimdymus ir vidur
amžis. Tada J.ydia E. Pink- 
namis Vegetable Compound 
gelbsti atgauti sveikatą ir 
gajumą. ą

I.YUIA F. PINKRAM’S 
VFGETABI.F COMPOIM)
I VIH 4 » l’lMtlIA.M M»l>. GUI N>. Mns
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NEW HARVARD PILOT

IŽ VYČIŲ SPORTININKŲ 
SUSIRINKIMO.

parapijos salėje, 2 valandų įm) 

pietų. Bus svarstoma . 1930 
------------- (baseball reikalui.

Pereitų, penktadienį įvyko | Visos L. Vyčių kuopos ma- 
L. Vyčių Athletic Associution! lonėkite prisiųstą J930 “athle-

ball Leagu«. Sign up any 

Thursday at McKinley Pk. 

Field House 39tli and Wes- 

tern or vvitli maaiager Jos. 

Miller 4352 So. Fairfield. 

Phone Lafayette 9858 or J. 

Clierry 2517, W. 43 St.

ESSEX IŠBANDYTAS VI
SOSE VALSTIJOSE.

inetirtis susirinkimas, Dievo 

Apveizdos parap. salėje, kur 

taipgi išrinkta ir nauja valdy

ba.

Jos. Gedraitis, pereitų me

tų pirmininkas, vėl liko pir

mininku 1939 metams.

Jos. Valulis, pirmas vice

pirmininkas; Zig. Vyšniaus

kas, antras vice-pirm.; Al. 

Ala n i kas, raštininkas (secre

tary) ir sporto redaktoruis.

Nedėlioję, kovo 23 d., įvyks 
svarbusVyčių sportininkų su
sirinkimas, Dievo Apveizdos

CORN SEED QUEEN

tie direetors” arba atstovus 
į ši susirinkimų.

Al. Manikas,
2900 W. 40 Street,

(Naujas sporto redaktorius).

WEST SIDE K OF L C. 24

The Juniors had a meeting 
lašt monday, and it seems 
tiiat thev sliould have a pre- 
tty good baseball team as for 
many good players shovved up. 
Gals will manage the Juniors 
Puplig was picked as eaptain 
and is a verv good player he 
is considered as all around 
man his only weakness is be- 

' hind the bat. AVhithy is the 
šame \vitli a few more Meak- 
nesses, also Zičkus, and Nef- 
fas, as from the otliers I ha- 
vent heard.

1 suppose tliere won’t be 
anv holdouts this season. A 
meeting will be held next mon-
dav 7:30. A Junior.

BRIGHTON K OF L BASE
BALL NOTICES.-

Miss Ruth Thornas, thir

teen vears okl, who took to.p 

• * ».
honors at the Good Corn Seed 

contest held in Sedalia Mo. 

The large number of men and 

boys entered did not (prevent 

Miss Thornas from establi- 

shing the superiority of the 

fair sex in this line of endea-
l

vor.

Johnny Zukor has signed up 

as' & pitehef by trtfde and 

willing to do his best.

Bruno Chapaspias signed ai 
so He is trving for the back 
stop position.

Al Petkus is anot her back 
stop signed. lie has had some 
experience.

Į J. F. Radžius Į
i GRASŲ ISDIRBYSTĖJ g■
_ Pranešu Chicagos lietuviams, kad jau nerei- į 
H kės mokėti taip brangiai už grabus. Nuo dabar Į 

mes parduosim olselio kaina grabus visiems. Ku- J 
rie laidoja gimines, arba savo draugą ar organi- I

- zacijos narį, galės sutaupyti pusę kainos ant gra- j 

bų dėl sekamų priežasčių:
1. Nereikės mokėti komišinas graboriui už I

■ grabą. ■
2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoja 

graborių.
To apsilenkiant jūs sutaupysite šimtus dole

rių, o aišku, kad tie pinigai būt buvę išmokėti Iš 
jūsų klšeniaus. Tie sutaupyti pinigai liks vaiku- 

_ čiams ar šiaip artimiems. Pinigai uždirbti nėra 
lengva.

Jeigu jums reikia grabo, tai pirm šaukimo ki-
■ to graboriaus, pašaukite mus, o mes nuvešime j
■ savo išdirbystę ir jūs pasirinksite grabą už pusę 

kainos. Pasirinkę, jeigu nenorėsite mūsų patar-
■ navimo, lai galėsite kreiptis prie bile graboriaus, 

kurs jums patiks.

Į J. F. Radžius
_ Pigiausias Lietuvis Graborius Chicagoje 
Jį Ofisas: Skyrius:
■ 668 W. 18th St. 3238 S. Halsted St.

Tel. Canal 6174 Tel. Victory 4088 (■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■I

S

Charles J. Wliiteside, riew 

coacli ofthe Harvard crews, 

uk he watclied the varsity 

onrsmen in their first work- 

uut this season. He thinks 

that an early start on the 

Charles river will prove bene- 

fieial to the crew, wliich has 

been working indoors all win- 

ter.

In a fevv days it is expec- 

ted Tonv Vasil will be signed. 

He is a pitclier with some 

experience.

Gus Petkus signed for the 

outfield. Will try his hardest 

to mffke a place for hiinself.

The Brighton K. o fL Coun

cil 36 is to g'ive a Baseball 

Benefit Dance April 25tJi at 

Meldažis Ballroom 2242 W. 

23, PI. Programs are being 

made also boosters vvanted. 

Write or see J. Clierry 2517 

W. 43 St. business-manager.

Štili all Lithuanian baseball 

players are asked to join the 

K of L Brighton Council 36 

vvho are planing to have the 

best team in the K of L Base

Šiomis dienomis įvairiose 

valstijose buvo išbandyta au

tomobiliai Essex firmos. Buvo 

bandyta snieguotuose Kana

dos pakraščiuose ir kaitriuose 

Meksikos parubežiuose. Iš vi

sur žinios ateina apie naujus 

rekordus ir visur išėjo perga

lėtoju. Essex pasižymėjo grei

tumu, ištverme,' saugumu ir 

gazolino taupumu.

Vienas iš žymiausių rekordų 

buvo padarytas tarp Chicagos 

ir Detroito. Pasižymėjęs Clii-

cagos lenktyniuotojas H. W. 

Levis iš Chicagos į Detroitu 

nupyškėjo per 4 vai. ir 32 mi- 

nuti. Padarė 276 mailių.

Šiame išbandyme daug se

nų rekordų tapo sulaužyta ir 

naujų padaryta. Ikišiol iš Chi 

eagos Į Detroitu automobiliu- 

mi nuvykti trukdavo pusšeš- 

tos valandos, dabar su Essex 

pasiekti per puspenktos valan

dos.

Kitas smarkuolis iš Los An

geles į Furnace Creek, tolu

mų 319 mailių padare per 6 

vai. ir 19 min.

H. W. Herrick iš Jackson, 

Mieli, su Essex važiavo per 

Pennsylvanijos JiaLnus į WaslC

“z?

ington, D. C. ir tuoj grįžo at

gal. Ta kelionė į abu galu pa

daryta per 40 vai. ir 40 mi

liutų. Padarė 1158 mailių.

Nepaprastus bandymas su 

Essex buvo darytas Denver, 

Colo. Ten Essex važiavo 100 

| minutų per 68 mailes 100 sy

kių sustodamas. Didžiausias 

greitumas buvo 74 mailių var 

landoj. Geso sunauduota 14.6 

galionų.

Cincinnati, Ohio buvo ban
domi brekai. Pasirodė, kad 
Essex turi brekius du sykiu 
geresnius, negu Cndervvriters’ 
Stundards of Safety reikalau
ja — Essex lekiantis 50 mai
lių valandoj buvo sulaikytas 
per 11.0 pėdų, o Undenvriters 
Standards reikalauja sulaiky
mo per 232 pėdi.

Įvairiose valstijose ir kito

kių bandymų buvo daryta.

CHICAGOJE
NORTH SIDES ŽINUTĖS.

Kovo 19 d. Federacijos vie

tinio skyriaus, ir visų draugi

jų valdybų, susirinkimas nu

tarė sutverti vietoje Vytauto 

500 m. mirties sukaktuvėms 

minėti komitetų. Paliko Fede

racijos skyriaus valdybai iš

siuntinėti visoms North Side 

dr-joms laiškelius, kad išrink

tų po tris atstovus, kurie 

sudarys kolonijoje komitetų. 

Labai gražus darbas.

55:
-r

Vyčių 5 kuopos susirinkimas 

įvyko 19 d. kovo. Buvo įvai

rūs pranešimai ir raportas iš 

rengiamo vakaro. Kastas Sa

vickas, B. Nausėda ir Al. Man

stavičius deda pastangų, kad 

šis vakaras gerai pasisektų. 

J r neabejotina, nes vakaro 

programa bus įvairi ir graži. 

Nariai jau pasistengė daug 

tikietų išplatinti. Visi nortli- 

sid iečiai nepamirškito atsilan

kyti. Taip-gi tame susirinki

me prisirašė prie Vyčių 10 

naujų narių. O kitam susirin

kime, sakoma, du tiek prisira

šys. Valio, Vyčių 5 kuopa!

Sunkiai susirgo žinoma

r B

Nortn Side veikėja p. Plečkai

tienė ir jau kelintu diena kaip 

prityriusio gydytojo stropiai 

prižiūrima, Nortlisidiečiai ap

lankykite ligonę.

Taipgi J. Kanapė, kuriam 

automobilius sulaužė kojų, 

dar vis randasi ligoninėje di

deliuose skausmuose.

“Elkas”.

V’ASHINGTON, kovo 22. 

— Federalių mokesčių už pa

jamas šįmet ligi kovo 18 d. 

surinkta virš 214 milionų do

lerių. Praeitais metais tuomi 

laiku būta mažiau net 43 na

ilonais dolerių.

Peoples Furniture Co. 
Krautuvėse

YRA ATSAKOMINGI AUSI A VIETA LIETUVIAMS 
PIRKTI RADIOS IR VISUS NAMŲ REIKMENIS

ĮVAIRESNIS PASIRINKIMAS 
TEISINGOS KAINOS 
GERESNIS PATARNAVIMAS 

Todėl Stengkitės. Kad
NAUJAS

Atuater

RADIO
Ar kitoks Bailio būtų Tamstų namuose iš . 

Peoples Krautuvių

Naujas Atvvater Kent Radio galintis geriausiai 
užganėdinti pirkėjų su išveizda, balsu ir kaina. Ma
tykite juos šiandienų Peoplep Krautuvėse. Kaina 
labai prieinama. Pilnai įrengti šiame
kaip parodytame kabinete 
be tūbų

LENGVUS IŠMOKĖJIMAT.

Duodame didelę nuolaidą už senus muzikalius 

instrumentus.

SOUTH LĄRGESTktoh-j

hettf.r
------ t^ythiNG ForThe HOM ES

ruP*1’"6'

2536-40 W. 63rd St. 4177-83 Archer Ave.
Hemlock 8400 Lafayette 3171

Chicago, III. . . . • Chicago, III.
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CHICAGOJE
■—S-HP-

elioru

JL--JUM*

visus ir

JAUNIMUI.

Brighton Park. — Daugelis 
jaunimo nežino, kur praleisti 
gražiai ir dorai vakarus. Kal
tė tėveliu, kad neragina pri
klausyti prie lietuviškų drau- 
gijų.Kaip kas atsitinka, tada 
pamato savo kaltę, bet jau 
buna per vėlai.

Dabar eina didelis vajus 
prirašymas naujų narių priel 
Vyčių 36 kuopos. Brighton 
parke yra didžiausia kuopa 
Įstojimas jon $3 metams. Vėl-’ 
tui siunčiamas organas “Vy
tis” visiems nariams, kurie 
prisirašo. Vyčių 36 kuopoje 
yra visokių užsiėmimų. Kp. 
turi dramos rateli, kur dauge
lis narių ima dalyvumų. Ko
vo 23 d., Meldažio salėje 2242 
V. 23 I’laee, loš labai dailų 
Veikalų. Režisuoja K. Zarums 
kis.

Taip pat turi stiprius vyrų 
ir merginę sporto ratelius, 
kaip Track, Te.nnis, Basket 
balt, Bowling ir Baseball. 
Dabar vyrai taisos turėti vie
nų stipriausių baseball rate
lių. Visi galite prisirašyti. 
Tuojaus pradės praktikuotis.

Turi savo orkestrų po va
dovystė Povilo Simučio.

Kp. rengia gražus vakarus.

IŠ 2 SK. ŠV. KAZIMIERO 
AKADEMIJOS RĖMĖJŲ 

DARBUOTĖS.

Vajus artyn.
Bridgeport. — l’ž nepilnai 

j dviejų savaičių Įvyks pas mus 
Į musų parapijos metinis vajus 
j šv. Kazimiero Vienuolyno 
'naudai. Sulig šv. Kazimiero 
1 Akad. Rėmėjų konstitucijos, 
vajai šios brangios įstaigos 
naudai privalo būti rengiami 
kovo m., nes Šv. Kazimiero i 
šventė, vienuolyno globėjo, pri 
puola kovo mėn.

Programa.

Vajaus vakare Įvyks graži 
programa, surengta mokyklos, 
vaikučių. Seserys mokytojos 
triūsia jau
mažus “artistus” 
šiai išmokinus.

Kalbos.
Be gražaus programo, bus 

ir Įdomių kalbų. Al ūsų vieti
nius dvasios vadus tikime

ivo skaitlingu 
hm linksminti.
,■ Nepamiršta 
klausimas — 
rapijos
kilmių, kad galėjus tapti 
bės narėmis, bei prisidėti žy- 

imesni** parapijai auka.
Iš jaunamečių organizavimo 

ir veikimo pranešimų darė S.

Rėtis, kad viskas pavyks, nes 
energingos komisijos narės, 

taipgi pakelti kaip p. p. AL Dobrovolskienė, 
Knrlavičionė pasiryžusio par-

taip viskų rengia, tai

’fS
ruoštis prie pa-

> t a. — • v •eo , tai sį 
smarkumu 
jaus vak.,
vo, šv. Krvžiaus2b metų jubiliejaus iš- duoti 50 tikietų. Reikia ti

kėtis, kad ir trečioji kom. 
narė, p. Brazaitienė, taipgi

iar-

tai tų. Dabar visu 
rengiasi prie Va
karis įvyks 30 ko

pa rapijos

bu n- svetainėj. Programa Ims labai stungiai laikų praleis. Įžanga 
įvairi. Bus dainų, lošimų, kai- 'nebrangi. Sųjungietės visus 
bų ir visokių pamargininių. Į^'HH *a atsilankyti. 

Atsilankusieji nesigailės, nes . Alma.

BRID6EP0RTAS
ATVAŽIAVO IŠ LIETUVOS

Skanus kumpiai, palengvi- 
cai, dešros, skilandžiai, laši
niai ir strimelės. Taipgi švie
žios ir skanios Birutės saldai
nis žemuogių, aviečių, slyvų 
vyšnių, ir kitokių vaisių ska
niausiai sutaisytų. Be to ga- 

A.nt galo p. Sakalienė ragi- gauti Lietuvos baravykų, 
no visas rūpintis organizacijos Palangos Trejų Devinerių, Gin 
einamuoju naujų narių vaju- ^aro karolių, lininių abrusų,

CUNARD LINIJA LIETUVON
Greitas regiiloriškas laivų patarnavimas. Išplaukimai iš New 

Torko j Southampton kas Sereda vienu Iš milžinų ekspresinių laivų
BERENGARIA AQUITANIA MAURETANIA

lu Iš New Yorko J Kauną ,203 
ir brangiau. Atskiri kamb., er
dvi vieta, geras naminis val
gis, mandagus tarnavimas. Del 
kitų informacijų klauskite bile 
Cunard agento, arba rašykite 
tiesiai pas:
346 No. Michigan Blvd.

Chloaco, III.

i joms nepasiduos.
Kas-link AL S. Cbieagos Ap

skričio “Alotinų Dienoje” 

nutarta 
Į AVest

Sakalienė. .Jaunamečių skv- /endros komunijos,
liaus pradžia padaryta, tik 
reikia dabar gyviau imtis dar 
bo, kad pritraukus daugiau 
mergaičių. Nutarta jauname
čių susirinkimų turėti sekma
dieny, kovo 23 d., tuojau po 
“Griaudūs Verksmai”; susi
rinkusias jaunametes gražiai 
jpavaišinti skaniais užkan
džiais, taipgi prašyti gerb 

•klebono ir seselių mokytojų 
padėti organizuoti .jaunametes

is anksto, kad I Sąjungų. Jaunamečių nuola
tinėmis globėjomis išrinktos: 
K. Labanauskienė, S. Sakalie
nė, O. Dobrovolskienė, AL 
Jasnauskien-ė, S. Balčiūnienė.

“Motinų Dienos” rengimo 
komisija raportavo, kad tai 

turėti garbės matyt vajaus .dienai prirengimo darbas eina

kviesti visų iškilmę 
Sides kolonija.

Į kuopų Įsirašė įžymi AVesv 
Sides darbuotoja p. Kunickie- 
nė. Sųjungietės džiaugiasi 
gavusios naujų darbuotojų.

o paskui saužemiu j Kauna. 
Pamatykite Londoną pake
ly. Taipgi tiesiai J Londo
ną kas Pėtnyčią nauji, alie
jų varomi laivai. Trečios 

klesos laivakortės J abu ga-

CUNARD LINE

kogražiau-

mi. Pageidaujama, kad kiek
viena narė prirašytų nors po 
vienų naujų nare. Žiūrėsime, 
kokios sekinės bus sekančiame 
kuopos susirinkime?

IŠ MOTERŲ SĄJUNGOS 
VEIKIMO.

staltiesių ir 
išdirbinių.

kitokiu Lietuvos

vakare. Be to, iškalbingas sve
čias gerb. kun. P. Vaitukaitis 
maloniai sutiko pas mus atvyk 
t i. Laukiame jo su atvira šir
dimi.

Vajaus darbuotojos.
Kad negana maldos, bet 

reikia ir gerų darbų, tai mu-
Kovo 29 d. bus “bunco rėmėjos aiškiai supranta.

tvarkiai. Ryte užprašyta sv. 
Mišios, per kurias visos narės 
eis “in corpore” prie Šv. Ko
munijos. Vakare įvyks didelis

Town of Lake. — Gal kam
atrodo, kad čia Moterų Sųjun
gos 21 kuopa miega, kadangi 
spaudoj mažai terašoma. Visai 
kitaip yra Moterų Sųjungos 
21 kuopa puikiai gyvuoja. Va

“bunco” žaidimas. Reikia ti i jaus laiku narių prisirašo ir

Malonus skaitytojau pirk 
ir vartok Lietuvos produktus, 
nes tuomi suteiksi didelė pa
ramų Lietuvai. Krautuvė at
dara iki 9 vai. vakaro. Nedėl- 
ioms iki 4 vai. po pietų. Vi
sus kviečiu atsilankyti.

V. M. STULPINAS

3255 S. Halsted St. Chicago

Visas viršminėtas prekes ga
lite gauti sekančiose vietose. 
S. Kieta, 4839 AV. 14 St., Ci
cero, III.

MOBERNiSKAS GARAŽAS
Savininkai JOE CHALK1S ir STANLEY R1MKUNAS
Lietuvių Automobilių Taisymo ir Parda

vimo Įstaiga
Suteikia geriausi patarnavimų. Jeigu jūsų automobi

lis yra sugedęs, tai pasimatykite su mumis. Alos taiso
mi* gerai ir sąžiningai visokius automobilius ir trokus, 
lies turimi* pirmos rūšies mechanikus.

Jeigu jums reikia naujo automobilio, tai mes irgi 
galime patarnauti, nes turime:

REO, DE SOTO ir PLYMOUTH i
automobilius. Priimame senus automobilius “in trade” 
kuogeriausiomis sąlygomis.

ROXEE MOTOR SALES
907 West 35th St., Chicago, III.

Phone YARDS 4500

VAKARIENE SU PROGRAMŲ
party” Vyčių Centro namo 
naudai Meldažio salėje, 2242 
,W. 23 Place. Po Velykų, ba-

gera:landžio 25 d. visi galės
pasišokti Meldažio svet. Visas
pelnas skiriamas Baseball nau jj
dai. Muzika bus Povilo Simu-J *^

. .... . t;- Poni

Ir netik supranta, bet tų su
pratimų gyVeniman vykdo.

Štai, vajaus komisija rodo 
nepaprastų pasišventimo ir 
atsidavimo savo darbui pavvz-

Rengia

čio ir jo “Royal Cbicagons’ 
Visi širdingai kviečiami .atsi
lankyti.

Taigi visi prisirašykite prie 
L. V. 36 kp. Čia rasite visų 
mylinių jaunimo dvasios vadų 
kun. P. Vaitukaitį. J. Inucai- 
tę, Centro iždininke, A. Gužai
te — Chicagos Apsk. rašti
ninkę, F. Graibaitę — pirm., j 
merginių sporto Cbicagoje, 
taip-pat Amerikoje, kuopos 
pirm. K. Lindžaitę, vice- 
pirm. J. Betkį ir A. Gužaitę,' 
raštininkes B. Lindžaitę ir < 
D. Stankaitę, iždininkų ir rezi 
šorių K. Zanunskį, iždo globė
jus M. Stankaitę ir A. Alika- 
lauskų, korespondentus A. 
Lindžių ir E. Mikalauskaitę, 
vynj sporto vedėjų — J. Ma
soną, merginių sporto vedėjų 
— F. Graibaitę su pagalbi
ninkais S. Petreikin ir T. Ma
žeikaite, pasilinksminimo ko
misijų —
Norbutaite

Poni AL Tamanauskienė, tai 
it šviesi žvaigždutė musų 
skyriuje. Sunegalėjus p. B. 
Naugžemienei, ant p. AL Ta-, 
inanauskienės krito našta ko- i 
misijos pirmininkės. Jinai tų I 
darbų šauniai atlieka. Iš jo- j 
sios pavyzdžio gali daug dar
buotojų pasimokinti.

SĄ JUNGIEČIŲ DARBUOTĖ.

West Side. — Kovo 11 d. 
'įvyko AL Sų-gos 55 kp. mė
nesinis sus-mas. Sveikinti rei-, 
kia šios kolonijos sųjungietės, 
kad jos supranta savus reika
lus. Skaitlingai lankydamos 
kuopos susirinkimus, rūpinasi 
jos gerove.

Sus-mei daugiausia buvo pa
švęsta laiko pasitarimui, kaip 
geriau prisiruošus prie Auš
ros Vartų j m rap. metinės vu- 

S. Ališauskaitę; F. karienės, kuri įvyksta 30 d. 
ir S. Barkauską, šis mėnesio. Komisijos narių

Be to da daug darbuotojų. 
Nepamirškite visi ateikite

bilę ketverga i McKinley Park 
Field House, 7:30 vai. vak. 
Visi lietuviai prisirtišykit prie 
Vyčių 36 kuopos. Biznieriai 
ir sportininkai ypač kviečia
mi. ' ’ ,:JT

Red Cherris.

pp. Labanuuskienė's, Virbiekie- 
nės, Dobrovolskienės, Karlavi- 
čienės priešaky ir kitos visos 
narės entuzijastiškai apsiėmė 
grožiai sveteliams patarnauti. 
Taigi, reikia tikėtis, kad va
karienė pilnai pavyks, kad sų
jungietės mokės gražiai sve
telius pavaišinti ir, lie to, sn-

Altorių Puošimo Draugija 
NEDELIOJ, KOVO-MARCH 23, 1930 

Aušros Vartų Parapijos Svetainėje
Pradžia 7 valandą vakare. Ranga 75c.

w • '”*4.' • ....... ,Ši vakariene rengiama paminėjimui b> metu dr-jos 
gyvavimo. Be gardžios vakarienės ir gražaus progra
mo bus arbatinio seto išlaimėjinias. Programo išpildy
me dalyvaus Alot. Sąjungos 55 kp.

Visus širdingai kviečia KOMITETAS.

Papročiai Ingyti 
Jaunystėj Valdo 

Vėlesni Gyvenimą
Norėdamas pagelbėti savo sūnui tapti turtingu 

ir sėkmingu vyru, tai dabar pratink jį, prie taupy
mo pinigų. Pradėk jam mūsų banke taupymo są
skaitą ir lai jis pats atneša depozitus.

Imk ir ateik pasikalbėti apie tai su mumis.

UNIVERSAL STATE 
BANK

3252 S. Halsted St.
CHICAGO, ILL.

“PRAŽYDO NUVYTUSI GĖLĖ”
3-JŲ VEIKSMŲ KOMEDIJA 

Stato Scenoje
LIETUVOS VYČIŲ 36 KUOPA

Sekmadieny, Kovo (Mareli) 23,1930 ;

MELDAŽIO SALĖJ
2244 West 2Jrd Place 

PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE. ĮŽANGA 75c.

Komf ortas
poilsingos sėdynės, šviesus vagonai, už
tektina apsauga nuo šlapio sniego ir le
dinio lietaus ... nuo pavojų ir sutrukdy
mu ant žiemos vieškelių.

Pasinaudokite musų Outlng and Recrcation Bureau 72 W. Adams St., tel. Randolph 8200. Dykai ži
nios apie" išvažiavimus, keliones, pasilinksminimų vietas ir lavlnimusi turus visoj Chicagos Metropo
lijos apygardoj.

Del laiko, lėšų ir informaciją ant visą trijų gelžkelių tel. Randolph 8200

Jūs Geriau 
Tą Atliksite 
Elektriniu!

70 mylių į 
valandą 

Važiuokit

CHICAGO NOKTU SHORE 
& AIIIAVAI KEE KAII.KOAD

CHfCĄOO ROITH SUOKĖ 
fc SOVTII REND KAII.KOAD

ŠIAURĘ

CHICAGO AVROKA & 
EEGIN RAILROAD

(The Sunsct Elnes)
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fteHlaJleius, Kovo 22, 1030

C H I C A O T E
SV. MISIJŲ UŽBAIGIMAS.

Bridgeport. — šv. Misijos, 

misijonierių. Pranciškonų ve

damos nuo kovo 9 d. šv. Jur

gio par. bažnyčioj jau eina 

prie užbaigos. Iškilmingas šv. 

Misijų užbaigimas 

kovo 23 d.

misijinių daiktų pašventini

mas ir atlaidų suteikimas.

Rap.

KVIETIMAS.

\

skausmai
Šaltomis
drignomis
dienomis?

Sloan’s
Liniment

i

*5 W W P O » B
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STR1K0L

t y

North Side. — Sekmadienyj, 

bus rytoj J kovo 23 dienų, 10:30 valandų 

ryto, per sumų Šv. Mykolo 

Šv. Misijos tęsėsi dvi savai-! bažnyčioj prusidės 40 valandų sesmi nazariečių vedamų li

ti. Pirmų savaitę buvo vien ! atlaidai ir baigsis antradienio joninę.

moterims, o antrų — vien vy

rams. Kaip moterys, taip ir 

vyrai naudojosi proga ir skait

lingai lankėsi j bažnyčių ir a- 

tydždai klausė pamokslų.

1 GYDYTOJAS IK CHIRURGAS t 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai-

' žiu — ’dršuj Belsklo-Rakščio aptie- 
kos) po nr. 2423 Wcst Marąuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930,

Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Res. 6641 S. Albany Avė. Tel Pros- 
pect 1930. Nedėiomis tik pagal su
tarti

se.Uuvo nuvežta Į artimiausių OFISAI:
1446 S. 49 Ct. 
19-12, 2-4. 7-9

vakare, kovo 25 dienų. . p.nas K< Žaldokus yra .

Pamaldų tvarka bus tokia: plačiai visuomenei žinomas 

a) Pirmadienio ir antradie- architektas. '

nio rytais pirmos MiSios 5:30 p_mls prie Sil)3

valaudą, paskutinės arba su- progos reBkiatlle gi,ios užu0.

Nors ikšiol misijos buvo Ima 9 valandų. Kitos Mišios jautos žodžiris

laikomos skyrium moterims Įhus paskelbtos laike Mišparų, j ______________

ir vyrams, liet užbaigimas bus

visiems bendras — vyrams ir 

moterims. Todėl rytoj j už- 

baigtuves rinkitės vyrai ir 

moterys. Bus paskutiniu sykiu

b) Rąžančius bus kalbamas LIETUVIŠKA VALANDA.

kasdien 3 valandų po pietų, j ________________ _

Mišparai 7:30 valandų vaka-l

B 00-00-00!

“Out of the darkness sudden- 
ly Loomed a pair of wild and 
woozey eyes. Headlights! 
Blazing! Blinding! Crash! 
Smash! Thank goodness we 
had a combination Auto 
Policy. Yes, it covered 
everything.’*

YOU?
/ r- i ' ■ ;

yE T N"A - I Z'E 

v. RUK8TALIS
Insurance for Kvery 

Nced
2423 W. Rd.
Telephone Hctnlock 5219 

Loop Office
230 S. Clark St. 

Telephone State 3380
Chicago, 111.

itLiiHhiiuiif

2924 VVashlitKiOb 
12-2. 4-4. Blvd 

Tel Cicero 662 Tel. Kedzle 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
Gydytojas Ir 

REZIDENCIJA 
4729 W 12 PI.
Tel Cicero 1882

Chirurgas

Rea Tel. Mtdiray liti

DR, R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Aveane Ir 2 4-tas Street 

Telef. Canal 1712-4241

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Paned4llal» 
Ir Ket vergais vakare

Ofiso Tel. Vlrglnla 0019
Rezidencijos: Va® Buren 6HI

DR. T. DUNDULIS

Boulevard 1333

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos: I l« 11, 1 » > 

dleoų. Ir #t33 Iki 4sS4 sakote

4608 S. ASHLAND AVĖ 
Netoli 4«th Street P-hlcago IU

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

Vai.: 11 ryto iki 1 po pietų 
2 Iki 4 lr 6 Iki 8 v. ▼. 

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto 
Namų Ofisas 8418 Franklin Blvd 

Vai.: nuo 3:80 Iki 3:80 vak.

DR. J. 1KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So Vestam Avenue 

Tel. Prospect 1338 
ReaMeaetje 1869 So Leavttt St 

Tel Canal 3336
Valandos: 3-4 po pietų lr 7-6 * •

NedeltoJ pagal susitartose

Ofiso CoL Vlctory 3437

Of. Ir Rea Tel Hemlock 3374

DR. J. P. POŠKA
3133 a HALSTED STREET

Antru ofisas tr Resldencljs
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso VaL Nuo »-13 rytais: nuo 7-6 
vak Antro Of. Vai.: Nuo 3-« po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak 
Šventadieniais pagal eutanma

TeL Canal 4744 Republic 8466

DR. A. RAČIUS

Nedėliomis 
Susitarus Ofiso Tel. Canal 2118

Namų Tel. Lafayette 3434

A. L. DAVIDONIS, M. D. DR. A. L YUŠKA
4910 So. Michigan Avenm 

Tel. Kenwood 5107

OFISAS
1900 S. HALSTED STREET 

NAMAI
4193 ARCHER AVĖ.

Ofiso Tat Kedsie *482 
Rezideaoloe Tel. Drsael 2131

DR. A. A. RŪTH
Sekmadienyje, kovo 23 d.

re- . . įnuo 1 vai. iki 2 vai. po. pietų, Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte;

c) Pamokslai per visas tris j F Budrik muzikos krau- nuo 6 iki 8 vai. vak. apart „ , . , _ , . . .

dienas bus sakomi po pasku-1 tuV(-; duoy - WCFL radio sto- šventadienio ir ketvirtadienio Namuose 2-4 po piet. ofise s-s ▼. v. 
tinių Mišių ir per Mišparus. !ties (970 Kylocikles) Uetuvįg, ■ ---------------------------------------- ,,

duositddžiai kviečiu visus j..^ programa. Nepamirškite AfYVOK’ATAT 
dalyvauti pamaldose ir pasi-, nusi(statyti vfsi savo radio 

naudoti teikiamomis Dievo’ prQgramas bus puikus _ ir ...................................

malonėmis. Ypač prašau, kas 

tik galėsite, atlikite išpažinti 

ir priimkite Šv. Komunijų.

Jeigu tų padarysite, tai užtik

rinu, kad savo sielai daug ge

ro suteiksite ir jos išganymui 

daug reikalingų malonių pasi-

semsite. Pirm. A. Nausėda

Išpažinties jau bus galima! 1024 Center St.

prieiti subatoj nuo 2 iki 6 po J Tel. Lincoln 3044

pietų ir vakare nuo 7 iki 10. Rašt. P. Fabijonaitis

įvairus.

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

' PAUL. M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

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

'tcI. Randolph 5130-5131. Vai. 10-5

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stevvart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

'Ji

Tų dienų jau turėsime kunigų 

svečių.

Su pagarba,

Kun. J. Svirskas, kleb.

NELAIMĖ P-NAMS 
ŽALDOKAMS.

Kovo 19 d. p-nus Aleksan-. 

-drų ir M. E. Žaldokus ištiko 

nelaimė. Jų dukrelė Felicija 

6 metukų amžiaus žaidė gat

vėje. Netikėtai Felicija pateko 

po troku, kuris pervažiavo ko

jytę ir perlaužė dviejose vieto.

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.

J. Dimša

3230 So. Emerald Avė.,

M. Šlikas

10555 So. State St.

Visokiais Labdarybės rei

kalais kreiptis į valdyba arb» 

agitatorius.

A. A.OLIS į
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Room 1701 
Tsl. Randolph 0231-0332 Vai. 9-4 

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Victory 0562
7-9 vai. vųk apprt Panedėllo Ir 

Pėtnyčioa
. <■ iŠj ----------------- ------

n

HARDWARE & PAINTS
Loomis Vnallavu bal

ta Ir visokių spalvų. 
Galima vartoti Iš ' lau
ko arba viduje.
Tik ............ $I.4S Gal.

TURKIŠKOS, RUSIŠKOS 
SULFURINĖS VANOS IR 
ELEKTRIKINIS GYDY

MAS

Tvirto išdirbinio VVheel Baris storo plieno 
viduris j,r geležinės kojos pats geriausias dėl 
namų vartojimo. Tik ................................... S3.»K

Champion varntsli: 
varnishis dėl visokių 
vartojimų tik

$l.:i» Gal.

I’ilsen flat sienos maliava galima maliavo- 
ti sienas, medžius, radiatorius, ir ant wall 
popteros visokių spalvų. Sykį mėginsi visa
dos vartosi. Tik .................... ............ $2.50 Gal.

Step—Laidders C pė
dų, gerai padarytas
bargena ............ $1.29

Ateikite Arba TelvRnntoklte Lalayeltc
PrisUUom Visur

St. Louis “Dutch 
4080 'Boy” Whlte Lead. 100 

svarų ................. $11.98

Treatmentai visokių ligų, reu
matizmo. nervų atitaisymo, šalčio 
ir taip toliaus. su elektriniais 
prietaisais Violetiniai Saulės Spin-. 
dūlių treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausių, kraujo cirkulia- 
;ijų, kuomi galima išsigelbėti nuo 
risokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
nlnknls nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dcl pergulėjimo.

A, F. CZESNA
1657 WEST 45th ST.

Kampas l’aulina Street

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street Tel. Lafayette 4689

Nuo 8 vai ryto iki l v. nakties. 
Nedėliomis iki 2-.ros vai. po pietų. 

I’hone Boulevard 4552

Rueee Gydytojas lr Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Valkų Ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3600 W. Roosevelt Road 
Kampas Central Park Avė.

VALANDOS: 2-4 po piet, 7-9 vak. 
Nedėliomis lr šventadieniais 10-12.

OPTEMITBIST1I

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 KUGHINSKAS
M

LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas' ^Taįnal 2552

Į balandos 9 ryto, iki 8:00 va-
<are. Sered-docis ir rėtnyčio- 
nis nuo 9 iki 6.

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grisius)

ADVOKATAS
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)

Telef. • Boulevard 2800.f
RESIDE^JCIJA: 

6515 So. Rdckwell Streot 
Telef. Republic 9723

Phone armltage 2822

DR. W. F. KALISZ
1146 MILWAUKEE AVENUE 

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

Nedėlloj pagal sutarti

Ofiso lr Tel. Boulevard 6913

Tel. Vlctory 4279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

,»3.» J

Ofisas tr Akinių Dirbtuvė

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

Nedėlioj 10-12

DR. VAITUSH, 0. P. D.

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

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

Rea 3211 B. WALIA.CE STREET

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo stalgias lr chroniškas Ilgas

vyrų, moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų Iki 4 vai. vakaro.
Nedėliomis lr eeredomls tik 

iėkalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Hemlock 8161

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

2421 We«t 13 Street 
2—13 ryte. 1—4 p. p. 4—

▼, r. Nedėlioj susitarus.

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS

LIETUVIS AKIŲ 
SPiaiALBITAS

Palengvina aklų {tempimą kurto 
esti prletasttm galvoe skaudėjimo 
svaigimo, aklų aptemimo, norruotu 
aao. akauddmą aklų kartt|. Atltai 
sau kreivas akla nulmu cataraotus 
Atitaisau trumpą regystą lr tolimą 
regystą.

Prirengiu teisingai akinius vlsuoss 
atsitikimuose, egzaminavimas daru, 
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Speclalė atyda atkreipiama moky- 
* os vaikučiams

Valandos nuo 10 ryto Iki 3 va- 
kare. Nedėliomis neo 14 ryto 11d 
i3 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVA.

Tel, Boulevard 7589

Dr-stč šv. Panos Marijos Ražancavos Panų ir Motery
--------------------- .‘Rengia -----------------------

PUIKŲ VAKARĄ - ARBATĖLĘ
Su Užkandžiais ir Gražia Programa

NEDĖLIOJĘ, KOVO-MARCH 23, 1930
Dievo Apveizdos Parap. Svet., 18th ir Union Avė.

Dur/fs (ifsidtu'ffs a r. Protyranuui pMsidės' ; :;i0. Įlatum 50c

Nepraleiskite to puikaus vakaro, atėję nesigailė- 

$ite ir tų vakarų kas norėsite prisirašyti j draugystę yra 

nupigintas įstojimas. Nuo 16 lig 20 metų yra uždykų, 

nuo 20 lig 40 metų tik $1.00. Nnpiginimas tik tų vakarų. 
Tų vakarų bns duodamos dovanos toms narėms, kurios 

yra nesirgusios |>er 10 metų ir 20 metų.

Visus širdingai kviečiame atsilankyti KOMITETAS.

;Re«matizmassaus£ė1ė

g Neelkankyklte savęs skaus- 
™ mala Reumatizmu, Sausgėla,
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
g — raumenų sukimu; nes skau-

dėjimai naikina kūno gyvybe 
" tr dažnai ant patalo paguldo.
■ CAP8ICO COMPOUND mo- g stls lengvai prašalina vtršml-

eėtas Ilgas: mums šiandie dau- 
B gybė žmonių siunčia padėka-
■ vonee pasveikę Kaina I4o per 
— paštą 45c arba dvi už 31.41.

Dukart tvirtesnė 75e.
■ Knyga: “ŠALTINIS BVEI-
■ KATO8” augalais gydytlss. kal- 
g na 14 eentų.

; Justin Kolis
42S4 South Halsted Street 

CHICAGO ILL.

J. P. WAITGHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampos Michigan Avė. 

Tsl. Puliman 5960 lr 4377

Miesto Ofise Pagal 8utart|:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 lr 985 
Tel. Franklin 4177

Telephone Central 1914

F. W, CUERNAUCKAS
ADVOKATAS

134 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Nuo 1:84 Iki B vai. vak. 
noal Office; 1904 So. Union Ava 

TeL Roosevelt 1714 
VaL nuo 4 Iki 4 vaL vak.

25 MET| PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tel. Lafayette 5792

DR. A. J. JAYOIČ
Vai: 2 Iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak. 
Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėlioję pagal sutarti-

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St Tel. Canal 4222 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

Avenue Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — S&7 — lr. ▼. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 4453

, DR. P. Z. ZAUTORIS
Gydytojas ir Chirurgus

1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 
Valandos 11 ryto iki 2 po pietų 

4 Iki 8:30 vakare

4740 Dorchester Avenue DR. CHARLES SEGAL
Tel. Drexel 4323 

Vai.: 8 Iki 14 ryto 
6-8 vai. vakare

DENTISTAI
Office Boulevard 7443

DR. C. Z. VEZEUS
LIETUVIS DENTISTA8

4441 So. Ashland Arenae 
Ant Zaleskio Aptlekos

TeL Canal 4S33

DR. 6.1. BLOŽiS
DENTISTAB

8201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos* Nuo • Iki 13 ryto 
nuo 1 Iki 3 vakare

Seredoj pagal autartj

Tel. Lafayette 5820

DR. J. A. PAUKŠTYS
DENTISTAS Z-BAY 
4193 Archer Avenue

Rez. Tel Lafayette 4365

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymą 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kacnp. 13 St. 2 aukštas 

Pastobėklt mano Iškabas
Valandos nuo 9:10 ryto Iki 8:34 va
karo. Seredomls nuo 9:80 Iki 12 v. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Room i 
Thone Canal 05»8

Baulevard 7433

Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

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

pietų: 7—8:20 vakare 
NedOllomto 10 Iki 12 

Telef. Midway 2880

Hemleok 7431

DR. A. E KAZLADSKIS
DRM TIRT Al 

4712 So. Aahlood Aveone 
VaL: Nuo 3 ryto iki 3 vakare

TeL Armltage 1743

DR. S. T. THOMAS
JTAIIOAAITIS)

Dantistas
1608 Milwaukee Avė.

Kampas North Avė. 
Northwsst Tozrer Bldg. Room 309 
Vai.: 9—U ryto: 1—8:30 vai. vak.

Tsl Boulevard 144)

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

3343 80. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 3 — 4 p. g 

7—9 vakare

DR. HERZMAN
Z« EU8IJO1

Gerai lietuviams žinomas per 33 
metus kaipo patyręs gydytojaa nfci- 
rurgas ir akušeris-

Gydo stalgias ir ohronlikaa U> 
gasvyrų, moterų Ir valkų pagal nau 
Įaustus metodus X-Ray lr kitokiu* 
elektros pristaisua

Ofisu ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1 1025 WEBT 18 STREET
VALANDOS: Nuo 13 — 13 pietų |a 
nuo 4 iki 7:84 vai. vakaru 
Tel. ofiso Canal 3114 Rea. So. 3*034 
3283, arba Randolph <844.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Resldencljoe Tel. Plaea 33P4

VALANDOS:
Nuo 14 Iki 18 dieną.
Nuo I iki t po pietų.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėk nno 14 iki 19 dieną, ą
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GRABORIAl: C H I C A G O J E

I

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GKABOIUI S

Patarnauja laidotuvėse kuoplginu-
sia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busito užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 Arba 251 ti

2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
MK YRIUS:

1439 S. 49 Court Cicero, III. 

Tel. Cicero 5927

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis nž kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisus:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Tards 1741 lt 1741 
SKYRIUS

4447 So. Fairfleld Arenas 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero T794 

SKYRIUS
8291 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIBI. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėse pa

taršau j u geriausia 
tr pigiau negu kiti 
lodai, kad priklau
sau prie arabu Iš
dirby stės.

OF5SA8
108 West 11 Bt. 
Tei. Canal <174 
BKT RIUS: 1118
So. Halsted Street 
Tel Victory 4088

Phont Bcnle’iard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Masu patarnavimas 
tsuomet sąžiningas Ir 
įebrangus, ues netari 
ne išlaidu užlaikymu 
Vyrių

N&ujji, graži fu 
•tyčia dykai.

3307 Auburn Avenne

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel, Roosevelt 7532

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAM UOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltai.
1103 S. Halsted 
St. Chicago, III.

Tel. Victory 1118

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

YSDBJAS

1650 West 46th Street
Kampas 46tn Ir Paulina Sta 

Tel. Blvd. 6108

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manys, patarnausiu slmpatiS- 
kat, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negru kitur. KopJyfta dėl šermenų 
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Llc. 
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal 8181

WEST SIDE ŽINIOS.

• X Aušros Vartų bažnyčioje 

Nazareto koplytėlėje prie šv. 

Onos stovy los 18 kovo įvesta 

nauja elektros šviesa išreiš

kianti gražiomis melsvomis 

raidėmis atsišaukimų: “šv. 

Ona, melski už mus!” Šviesos 

pritaisyinns padarytas Elec

tric Display Co. už $147.50.

X Aiais metais belaukiant 

šv. Onos iškilmių Aušros Var

tų bažnyčion bus taiposgi iš 

Romos pargabentos šv. Onos 

relikvijos, kurių saugojimui 

dar yra reikalinga įtaisyti tin

kamas relikvijorius, panašus 

nedidelei monstrancijai.

X Ryt Aušros Vartų para

pijos svetainėje 7 vai. ryto 

renkasi Altorių Puošimo dr- 

ja ir organizuotai eina bažny

čion išklausyti savo intencija 

šv. Mišių, laikomų 7:30 vai.,

paminint penkiolikos metų sa

vo gyvavimo sukaktuves. Va

kare 7 vai. parap. svetainėje 

Altorių Puošimo draugija ta

rės gražų programų ir su pa

sveikinimais priiminės atvy

kusius jų iškilmėje dalyvauti 

svečias.

Rap.

žybės” choras, sųjungiečių 

choras ir ąlumnų ruošiasi prie 

programos. Nei viena parapi

ja Chicagoj neturi keturių 

chorų. Taigi, iš to galima sprę 

sti, kad šįmetinė parap. va-* 

karionė gerai jiasotins ntsi- 

lankusių netik kūnų bet ir 

sielų.

Pp-

Be susirinkimo bus ir gra

žių vaišių, kurias suteiks au- 

gusiųjų M. Sųjungos 55 kuopa.

Ta pati.

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAGOS PAŠTE

SUŽĖlDė KALĖJIMO 
GYDYTOJĄ

REAL ESTATE

A. PETKUS
GRABORIUS

Ofisas

3238 S. HALSTED STREET

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

Tol. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

O f 1 a a a
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277 *

A. t
STANISLOVAS

VAINORIUS
Mirė Kevo 19 d., 1930 m.,
3:50 vai. po pietų 4 9 metų am-' 
žiaus. Kilo tš Šiaulių apskričio, 
Šaukėnų parap., Glrdenišklų 
kaimo. Amerikoje Išgyveno 22 
metu.

Paliko dideliame nuliudlme 
pusbrolį Dominiką Turskį ir 
gimines, o Lietuvoj moterį Elz
bietą po tėvais Ivanavičaitė, 2 
Bunu Stanislovą ir Juozapą, 
dukterį Uršulę.

Kūnas pašarvotas 4605 So. 
Hermitage. laidotuvės įvyks 
Panedėlyj, Kovo 24 d., iš kop
lyčios 9 vp.1. bus. atlydėtas J 
šv. Kryžiaus bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. I’o pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir paiys- 
tamus-rrias dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Pusbrolis ir Giminės.
Ijildotuvėms patarnauja gra

borius Eudelkls. Yards 1741.

PADĖKONĖ

MARTINAS JUKNIS
Mirė kovo U d., 1930, o palai
dotas po gedulingą pamaldų šv. 
Kazimiero kapinėse kovo 17 d.

šiuomi reiškiame gilios padė
kos žodžius visiems laidotuvė
se dalyvavusiems žmonėms. 
Gerb. klebonui kun. Vaičiūnui 
dėkuojame už įspūdingą pamok
slą. dėkuojame draugams ir 
giminėms už vainikus ir vaini
kų nešėjožns. Toliau dėkuojame 
grabneMams ir visiems lankiu
siems pašarvotą velionį namuo
se, dalyvavusiems bažnyčioj pa
maldose Ir lydčjusiems Į kapi
nes.

Dėkuojame graboriui Radžiui 
už tvarka Ir gražias laidotuvės 
Ir prieteltngą patarnavimą. A- 
čiu visiems.

■žuknlų šeimyna.

X Retai kada nepastebėsi 

“Drauge” žinių iš AVest Si- 

'de. Kasdien įdedama tai šis, 

tai kartais net tokių, kurios 

tik vienų asmenį interesuoja. 

Vadinas rasėjų netrūksta. Bet 

kaž kodel mažai žinių dedama 

apie tai, kas interesuoja visų 

parapijų. Kalbu apie metine 

parapijos vakarienę, kuri ren

giama kovo 30 ,d. Žinau, kad 

rinktoji iš parap. komiteto ko

misija uoliai darbuojasi, sų- 

jungiečių komisija taip pat, 

bet spaudoje ir šiaip lig ir 

vengiama “pabustyti”. Juk ir 

komisijoms lengviau būtų dar

buotis ir geresnių sėkmių ga

lima būtų tikėtis.

Kiek man žinoma, šįmet 

parap. vakarienė bus nepapras 

ta. Mat, išvakarės prieš pa

rap. jubilėjų. Komisija pasi

ryžo sukviesti visus buvusius 

Aušros Vartų parapijoms, da

bar gyvenančius kitose kolo

nijose. Bus traukiama juda

mieji paveikslai, kurie, kitą 

met per jubilėjaus iškilmės 

bus rodomi minioms žmonių. 

Musų fotografas Zalatorius 

žadėjo nutraukti nejudamus 

vakarienės paveikslus. Parap. 

choras, pagarsėjęs vyrų *‘Gro-

PRANEŠIMAI.
Marąuette Park. — Draugi

ja ŠV. Barboros eis prie šv. 

Komunijos “in eorpore” ko

vo 23 d., 7 vai. ryto.

Visos narės kviečiamos su

sirinkti į parapijos svetainę 

su drauguos ženkleliais 6:30 

vai. ryto. Tš Čia visos kartu 

eisime į bažnyčių:

Kadangi šiuo atliksime Ve

lykinę, tat visos narės būtinai 

turi dalyvauti.

Valdyba.

West Side. — Altoriaus Puo 

Šimo draugija, 15 metų gyva

vimo paminėjimui, rengia ne

paprastų vakarų su programa 

ir užkandžiais kuris įvyks sek 

madienyje, kovo (March) 23 

diena 1930 m., Aušros Vartų 

parapijos svetainėj.

Pradžia 7 vai. vakare.

Raštininkė.

!--- U “IJi—-

A. BITINO
PMMUĮ DIRBTUVĖ

3958 West 111 Street
. Chicago, III.
Tel. Bevelry 0005

Vienatinis lt»- 
.‘.uvis, kuris iš- 
' dirba europiš- 
ko ir ameriko
niško akmens 
paminklus.

Pasirinkimas 
didžiausias, 
kainos žemiau 
sios.

Piamas prie
šais šv. Kazi
miero kapinių 
vartus.

West Side, — Mot. Sąjun

gos 55 kuopos Jaunamečių su

sirinkimas įvyks sekmadienį, 

kovo 23 d., tuojaus po “Grau 

džių Verksmų”. Šiuomi prašo

mo gerb. tėvų leisti savo duk

reles prisirašyti prie šio sky

riaus. Mergaitės yra priima

mos nuo 5-kių -iki 18 metų. Y- 

patingai mergaitės baigusios 

8-tų skyrių - turėtų rašytis, 

kad iš savo jaunų dienelių 

priprasti prie lietuviško vei

kimo.

JULIUS BENE6IUNAS

mirė kovo 20, 1930 m. 10 vai. 
ryt, 4 3 metų amžiaus. Kilo ijį 
Panevėžio Apskričio, Smilgių 
Parap. ir m. Amerikoje Išgy
veno 26 metus.

,. Paliko dideliame nuliudlme 
moterį Antaniną, sūnų Vilimą, 
posūnį Julių, 2 podukras Bro
nę ir Stelą Ir 2 žentų, 2 bro
lių Bernardą ir Juozą, dėdę 
Ignacą KeneAiuną, dėdę Stanis
lovą Ua'.tlinoae, Md., pusseserę 
Kotrlną Barčlenę, 2 pusbroliu 
Adomą Lukoševičių Ir Julių 
Šukį, o Lietuvoj brolj Ir 2 se
serį.

Kūnas pašarvotas 1319 So. 
49 St. Cicero, III. Laidotuvės! 
įvyks Subatoj Kovo 22 d. Iš 
namų 8:30 val. bus atlydėtas į 
ŠV. Antano bažnyčią, kurioj j- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Sv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįstamus 
dalyvauti Jįloso laidotuvėse.

Nuliūdę:

Moteris, Vaikai, Žentai,
Broliai ir Glmktės.

Intdotuvėms patarnauja grab. 
Radžius, Canal 6174
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Būdvytis Mrs. K. 

Dinneikiui. Benedit 

.leninei M. 

Kardinskui Geo. 

Laukiui Mary 

Mazilauckui J. 

Melkintui Toniui 

Patamsiui Jurgiui 

Railai Kaz. 

Skeberdis Mrs 

Stoskienei 

Sokockui Mike

TOKYO, Japonija, kovo 21. 

— Iš Gitu kalėjimo pnliuo- 

suotas kalinys 28 metų am

žiaus. Kalėjimų apleido bai

siai susikrimtęs, kad su juom 

ten blogai apsieita.

Kerštan tad jis įsigavo i 

kalėjimo gydytojo namus ir 

pavojingai sužeidė ne tik gy

dytojų, bet ir jo žmonų.

Piktadaris greitai suimtas 

ir atgal į tą pati kalėjimų už

darytas.

Bankroto Pardavimas v
Naujas. 5-6 kamb. plytų bungalow, 

karštu vandeniu apšildymas, arti 
stori) ir mokyklų. Geros išlygos. Mr. 
Kaufholdt. 4311 No. Nnr.ragansett; 
Avenue 5014.

G.

{VAIRŪS KONTRAKTORIAI

STANLEY CIBULSKIS
MOMAVOJIMO KONTRAKTORI US

Popc.rioju, m-ollavoju ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5528

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

JULIUS ŠLICKIS
. ..AJO -w> u •» «

Namų taisymo ir statymo 

Kontraktorius. 
Turiu namus, kuriuos mainy

siu ant ūkio Lietuvoj.

2150 So. Hoyne Avė.
Tel . Canal 5529

Ramova 1 MŪRTGEčul'PiSIĮ°tD:

3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

Pėtn. ir Suv. Kovo 21, 22
“HUNTING TIGERS IN 

INDIA”
Dalyvauja komendantas G.

M. Ryott.
Kartu bus rodoma “Mexica- 

li Rose”. Vaizdas iš meksiko- 

nų gyvenimo.

Vitaplione Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p

2- RI MORGIČIAI
3- TI MORGIČIAI

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiama j vieną dieną 
Perkame real estate kontraktus 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas 1500,000.88 
8804 80. KEDZIE AVENUB 

Tel. Lafayette 8788-8718

Wm. J. Kareiva
Savininkas 

Del geriausios rųllet 
Ir patarnavimo, šaukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells tvležlų kianti 
alų, sviesto Ir sūrių

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard ISIS

- - _ y

MARUUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau Tįsoki!) 

tuksinlų ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio, planų rolių, 
rekordų ir t. t 
raisAii laikrodžius 
ir muaikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago
Telefonas HEMLOCK 8888

Fir. Scmpcliai. visai nauji
N. paprastu. proga įgyti 13 tūbų 

Star Raide,r Radio. "Geriausias .Aš ne
ri ko« Radio” už labui pigius kainas. 
Puikiausias tonas. didis jautrumas 
pagauti muziką iš toluusią centrų. 
Puikiausi kabinetai. Tiesini iš dirb
tuvės. Randolph 1002, kamb. 532, 
9 S. Clinton St.

3 PAGYVENIMAI — KAINA 
$3,000

Medinis namas ant eem. blo 

ku fundamento, beismentas, 2 

flatai po 5 kamb. ir 1 du kamb. 

naujas plumingas, elektra, 

cem. yela. Įmokėti tik $l,50Cr. 

Turi būti parduotas greitai. 

Randasi ant Emerald prie 35 

gatvės. Tik pamislykit! Cotta

ge kainuoja daugiau.

S. L. FABIAN & CO.
809 West 35th Street

PELNAS IR PARANKUMAS
Mūrinis namas, geriausioj 

vietoj Lietuviam, Bridgeporte 

ant Emerald prie 32tros. 2 fla

tai po 5 kamb., maudynes, e- 

lektra, visas naujas plumitl- 

gas, mūriniai porčiai, eem, ye

la. Kaina tik $4,500. Turi bū
ti parduotas greitai. Įmokėti 

tik $1,500, likusius $25.00 į 

mėnesį.

S. L. FABIAN & CO.
809 West 35th Street

HO TELIS
Dideli, gražūs, švarūs kam

bariai nuo $3.00 savaitėj ir 

aukščiau. Karštu vandeniu šil

domi, maudinės.

2047 W. 21 Street

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjams ir 

savininkams pirm pirkimo 

naujo karo širdingai prašom 

atsilankyti ir pamatyti naujus 

1930 Nash automobilius su vė- I 

liausios mados automatiškais 

įtaisymais. Sport Royal teki

niais ir kitais ištobulinimais, 

kokiais tiktai Nash gali pa

puošti!. Už tokias prieinamas 

kainas pas

BALZEKAS MOTOR SAUGŲ 
4030 Archer Avenne 

Tel. Lafayette 2082

Už $25,000 gausi 2 £toru ant trans- 
ferinių punktų, 4 mašinų garadžių ir 
šapą. Rendos $6,840. Morgičlal $20.- 
000 — 5% — 5 metanu. Jokių {mo
kėjimų. bus į mainus mažesnę nuo
savybę. W. C. Itcgelin, 10 So. 1a 
Šalie.

5 kambarių plytų bungalo\v, 
$6,500.

30 p. lotas, štymu apšildomas, 
mažai įmokėti, visi improvementai 
įtaisyti ir išmokėti. Bryar & Blish, 
1628 E. 79 st. Saginaw 2100.

ANT PARDAVIMO
Mūrinis namas 2 po 6 kam

barius dviejų karų garadžius, 

didelis bargenas, viską par

duosim prieinama kaina. Savi

ninkas eina į biznį, 

j 2920 So. Emerald Avė. 
Savininkų galima matyti Su- 

j batomis, Nedėliomis ir šiaip 

I vakarais.

j r . r 7-ų. • - • ~ ■ . — - -

FARMOS.
Gerai išdirbta 90 ak. farma. Pi

giai. Norman E. Van Dyke, Kilbourn, 
Wis.

Pirk Colo. kviečių ir komų že
mės. Dabar 4 640 ak. 2 setai namų; 
90% dirbamos, išdalys; $13 ak. 
Pusę įnešti. 10,000 akerių duoda 2500 
tonų šieno, 2300 galvijų, 4,000 ak. 
1500 tonų šieno. Ed. Craufurd, 1331 
Champa, DenVer, Colo.

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ
Skolinnm pinigus ant medi

niu ir mūriniu namu. Komisas 

tik 2%. Kreipkitės i

Public Mortgage Exchange

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

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EKPRESS

Mes permufuojame-perveža- 

me pianus, fornicius ir kito

kius dalykus.

Taipgi parduodame anglis 

geriausios rųšies už prieina

miausių kainą. Musų patarna

vimas yra greitas, geras ir 

nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic, 5099

Mes pervežame daiktus ir į 

kitus miestus.

Sp ąkerlų likis. į vak. nuo miesto, 
prie U. S. 23, 1 m. nuo Grant vlešk.; 
1 m- nuo judraus miestuko, gera 
žemė, namai, elektra. Kaina $9,000; 
$5,000 cash. R. Sheelcr Rt. 4, Box 
11, Marenge, 111.

PIRKIT FARMAS
Turiu visokių farmų ant 

’ pardavimo ir mainymo kainuo 

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

00. Norėdami fanuos meldžiu 

parašyti kokių farmą norite, 

kiek norite mokėti už farmą 

ir taip-gi parašykite kiek no

rite už savo propertę.

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

I

BIZNIO PROGOS

Gen. Restoros Diržai — $65 cash. 
Mrs. Plame, 7115 Bennett Avė., 
Falrfax 3437.

Meat Market, 1 tonos mašina, šal
dytuvai, Blazek, Afera vieta; A & 1* 
apylinkėj. Paaukuos už $2,200. 
M-err. 6654; 2741 No. Ilarlcm.

Groeernė, Delicatesaen, kamp., 
senas biznis, turi paaukuoti, su ki
tais bizniais pelno $250 mėn. 5 me
tų listas, $60 mėn. rendos. Pigiai, 
Agentų nereikia 3434 Montrose Avė.

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 

konkryto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 

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

{
jaskutihius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 

iudija musų teisngumų. Senus namus taisome ant leng

vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 
mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojam Ba
tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa

nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisą: 

2621 W, 71it St., Hemlock 0367 Res. Grovehill 1680

PARSIDUODA duonos ke

pykla, išdirbta per 22 metus. 

Pasenau, noriu perleisti biznį 

tinkamam žmogui. Taipgi savo 

bizniavus namus, pagyvenimu 

namus, garadžių, lotus, labai 

nebrangiai, ant lengvų išlygų, 

greitam pardavimui.

LUDWIKAS GOTOWTAS 
2803 * Emerald Avenue 

Chicago, III.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

National Coah .regiateris kaip nau
jas, O. C. Llndh, 2946 Lincoln avė. 

J Buckingham 1959.

Geao stot Ir — pumpa 75,000 gal. 
metuose; pigi renda, geras Ilsias, pi
giai 4835 So. Westem.

Gražus rakandai vieškamborio, 
miegamosios ir valgomosios. Pusryčių 
••♦ae, kaurai, veidrodlia, lempos se- 

1 ias dlMlų, stiklų. 2821 No. Clark.


