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METAI-VOL. XV

| VOKIETIJOS KANCLIERIO VIETĄ 
PAKVIESTAS KATALIKŲ VADAS

Meksikoj Registruojami Visi 
Svetimšaliai

Gal Baigsis Diktatūra Jugoslavijoj; Katalikų Mi
sionierių Likimas Kanchowe, Kinijoj, Vis 
Dar Nežinomas

ATSISTATYDINO VOKIE
TIJOS KABINETAS '

SURAŠOMI SVETIM
ŠALIAI

BERLYNAS, kovo 28. —1 MEXIC0 CITY, kovo 29.
Vakar vakare atsistatydino — Visoj šaly seka. svetimša- 

Vokietijos ministerių kabinę- Jių registracija. Ligšiol apie j 

tas, kurio priešaky buvo ka- ,40,000 svetimšalių jau uzsire-1 KONSEKRUOTA DU KI 
nclieris Mueller, socialistas. gistravę. !

Prezidentas von Hinden- Meksikos valdžia paskelbė ', 

burg atsistatydinimų patvirti- kad ligi bal. 1 d. visi svetlm-Į 

no ir prašė ministerių eiti sa- šaliai turi savanoriai užsiregi-, 

vo pareigas, kol bus surastas struoti. '

naujas kanclieris. , *p0 regįstravįmd tikslas su-'.vincijoj, Jo Ekscelencija ar-
Kiek palaukus prezidentas rasti negeistinus ir neteisotai ikivyskupas Constantini, apaš- 

j kanclerio vietų pakvietė 0- Meksikoj gyvenančius ir juos tųlinis delegatas Kinijai, du 

tto Heinrich Bruening, katali- pašalinti.

kų centro partijos vadų. Jis

HAITI RESPUBLIKOS PREZIDENTO RŪMAI Šventasis Tėvas Vasarų Praleis 
Šalę Romos

CASTEL GANDOLFO, I- 

talija, kovo 29. — Kaip pra

nešta, artimoj ateity iš Romos 

atvyks darbininkai patvarky

ti Barberinį vasarnamį ir Ca

stel Gandolfo pilį. Spėjama, 

šįmet šioj pily, ar vasarnamy 

vasarų žada praleisti Šventa

sis Tėvas Pijus XI.

- Kaip žinoma, praeitais įne

rtais Šventųjam Tėvui gydyto

jai patarė vasaros laike ap

sigyventi bept kokioj vėses- 

nėj vietoj. Vatikane kadangi

Praeitais metais Apaštalų 

.Sostas su Italija susitaikė ir 

padalyta sutartimi Castel 

Gandelio pilis pripažinta Po

piežiaus valstybės savastimi.

’ • n t
Šventųjam Tėvui tad bus pro

gos praleisti čia vasarų.

Castel Gandolfo yra netoli 

Romos, palei Albano ežerų, 

šalimais kurio- yra Nemi eže-( 

ras. Tai aukštuma ir pripažį

stama, kad iš visų Romos-a- 

pylinkių yra sveikiausia vie

ta.

Šventasis Tėvas, sakoma,

Šie rūmai, kur gyvena šian'dienirfls prezidentas Borno, yra respublikos sostinėje karščių laiku yra pavojinga dar neišsprendęs, ar apsisto- 

Port-au-Prince. gyventi senyvesnėms žmonė

ms. Ligi šio laiko per 60 me-

sutiko sudaly ti naujų kabine
tą.

BOLŠEVIKAI UŽDARE 
KATALIKŲ BAŽNYČIĄ '

NIEČIU KUNIGU VYS
KUPAIS

PARYŽIUS. — Vasario 24 

d. Chungkinge, Szechwan pro-

mTCAnOTF P00A NAUDINGA DAR- tų Vatikano personalo nariai 
. ŽAMS IR ŪKIAMS ,ligi vien0 vasar(ls laiku nau.

POLICIJAI PARĖDYTA 1 Praeitoji sniego pūga, sako ,pOpįežiai buvo pasilikę įkai-

ŽIŪRĖTI AUTOMOBILIŲ /žinovai, yra naudinga Chica- ,tintuose saul^ rūmuoBe<

VAŽINĖJIMO gos apylinkės daizams ir ū- ...... ................................ . .

.A . .. . kianis. Sniegu sudrėkinta že-
Chicagos policijos viršinin-

įmė. Be to, bekįlųs šaltas o-

siųs vasarnamy ar pily. Tad 

abieji bus taisomi ir patvara 

komi. - -

J
Čia kas metai atostogas 

dojasi atostogomis. Tik vieni ] praleidžia Amerikos Kolegi

jos, Romoje, profesoriai ir 

auklėtiniai.

kas visiems kapitonams nare- . ...
-------- ------D------- ------- . ras grųsmo gelių pumpurams, i

, de savo distnktuose prižiurę- „ jkiniečiu kunigu konsekravo t .. . . Ūžtelėjusi pūga pumpurus ūž
ti, kad sumažinti nelaimingus

ŽINIOS IS LIETUVOS
vyskupais.

Nauju vyskupu yra 4 vysku
pas IVang Wen-chen, naujo į . 
Shunking vikariato vikaras,

. ..... A . klojo. Tuo būdu apsaugoti

atsitikimus su automobiliais. „
Pergreitai automobiliais va-, 

r reikia liesu-;

nuo šalčio.

NAUJAUSIOS MADOS 
KRAŽIŲ ARBATINĖS

GAL BUS PANAIKINTA i* RDM A,, kovo ^29* Apturė- jp/vysknpak Yfttng, AVanhsien
DIKTATŪRA ^n*a’ ^ad Kumene, Rusi-, vikariato vikaras. Pirmasis y-

------- ---------  j°j» sovietai uždarė katalikų ra 44) metų amžiaus, gi antra-

VIENNA, kovo 29. — ju l«žnyčių. sis — 62 m.
goslavijos karalius nnsirnšp ' Kada pasiusti kareiviai ba-

pasirase

išsprendimų, kuriuomi einant ^OĄ(ių uždaryti, tikintieji su- Ąpyj MILIO NO DOL. PA-
visoj šalv įkuriamos banatų 8innko 1 Vldll ir Praže ( LIKTA KATALIKŲ 
(provincijų) tarybos. :mo paskutiniu kartu pasimel-1

j sti. Kareiviai leido.
Tad ir kalbama, kad gal tai1

diktatūros pabaigai pradžia. 1 Katalikai \per ašaras atgie-, SAN FRANCISCO, Cal.,

EISIĄS ŪKININKAUTI

,UŽJ<WSIŽENGIMĄ
Raseinių apskr. Kražiuose

APVOGTA ŠIMONIŲ BAŽ
NYČIA. IŠNIEKINTAS 
ŠV. SAKRAMENTAS

stojų žmonės*f?fri būt sulai-!

komi ir traukiami tieson. J . z»ioj šalia silpnesnės galima ir

Sausio mėnesiu Chicagoj į % svaigalų jiardaviinų »3 J'stipresnės” arbatos gauti.'Ovčia. Klebono nebtivO iiftfnie.
nuo automobilių 85 asmenys mėnesiams kalėjimu ir 500,ypač tuo pasižymi dvi arba-j1 Jis buvo išvykęs Kupiškin į 

yra žuvę ir 924 sužeista. ,dol. pabauda nubaustas M. tinės, esančios Vytauto gat-Įšv. Kazimiero atlaidus. Pik- 

Sausio mėnesiu tų nelaimių McAnany, vaistinės savinin- Vpp Negalima nė pro šalį pra-' tadarių per atkabintas duris

PROHIBICIJAI ‘ L yra "aug xr Malro*

kas. Gi buvusis tos vaistinės eiti
įvykę mažiau.

imanadžeris Berry nubaustas1 GaįĮa> ka<Į policija, kasdien 

, 30 dienų kalėjimu ir 150 dol. ,ten vaikščiodama, to kvapo 

( pabaudos. |,neužuodžaa. Be to, čia dažnai

■dojo litanijų į Šv. Marijų P?,kovo 29.'- Miręs Los Augę-1 Saulė ir žmonių pastangos Į Dirbo tflkstančiai darbininkų f^nų? ’ rou^^au

Po to verkdami apleido baž- dese James W. Byrne įvai- įkuone pusę smego jau suitirp-į <

ĮSTAIGOMS LIKUSI TIK DALIS 
SNIEGO

Panevėžio apskr. kovo 3 <L
r

naktį apiplėštų Šimonių h#ž-

BERLYNAS, kovo 29. — į 

Praneša, kad už poros metų! 

prezidentas von Hindenburgl 

baigsiąs savo tarnybų ir pas-1 

kiau pasišvęsiųs ūkio darba- j 

ms.

nyčių, gi kareiviai tuojaus už-'irioms vietos katalikų įstaigo-,dino ir išdildė Chicagos gat-/ I aaibaigus sniego ,pūgai,'Rtosi, keikiasi ir t.t. Baku net 

l._l • J 1 m.. AZŪcO Vcv? 1 lT r i ,1 f iri O. M O ir«f_ ' Cllic

dvokia visas kvartalas./paimta iš altoriaus monstran

cija su Ostija ir taurė su Šve- 

nč. Sakramentu. Šv. Sakramen

tas išbarstytas bažn., švento

riuje ir net miestely. Rytų te

lefonu atšauktas iš Kupiškio 

klebonas verkdamas surankio-

kalė duris.

NĖRA ŽINIŲ APIE MI
SIONIERIUS

ms paliko arti viena miliniu, vėse. Nežiūrint to, visos gat-i vn.cagoj per dvi paras gat-jpraeiti. Ar nereikėtų policijai jo Hv. Sakramentų. Kovo 4 4. 
dolerių. Vės pabliurusios, kai-kur sker-įvėse dirbo apie 40,000 darbi-,nusiimti nuo aklų uždangalų vakare žmones susirinka, ba-

. 'saj perėjimai beveik negalimi'ninkų. Valyta sniegas, kapota patikrinti arbatinėse “ar-znycių ir visi melde sv. Anta-

KABARETO SAVININKAS dėl vandens ir sumirkusio į įsikloję apačioj ledai. batų,” kuri tokių nemalonu--no užtarymo, kad atsirastų

Tam tikslui darbininkų ne- ,lnl daro?! “Ž. P. pavogtieji daiktai. Apie 10LIUOSAS
Į, SHANGHAI, kovo 29. - 

Čia vis dar neturima jokių ži

DIDELIS GAISRAS 
JAPONIJOJ

DETROIT, Mich., kovo 29. me normalūs susisiekimai ga

nių apie katalikų misionieriuj— Praeitų rugsėjį vieno ka- -tvekariais.

likimų Kancbowe, Kiangsi bareto gaisre žuvo 22 vyrų ir 

'provincijoj.

sniego. j'
Visam mieste grųžinti kurt- 'trūko. A ra daug bedarbių, ku-

rių kiekvienas naudojasi to

kia proga.

į moterų. Suimtas savininkas.

, Šiaurinėj Kiangsi provinci- Ji Dabar jį teismas paliuosavo

matzu niiestų palietė didelis'*8 dal5r ’•««*> ”u0 atsakomybės.
caisras Anie 800 namu, sūdė-P3 d‘ 'P8#™1*1 lr nužudė tns --------------------------------

o-' T)mi žm ni nžoiata suomes moteris misionieres,* GAISRE ŽUVO 3 VAIKAI ge. Daug žmonių sužeista. ...
anot apturėtų čia žinių. -------------------------------

. . . v. . . , DETROIT, Mich., kovo 29.
Naujausiomis žiniomis, ko-

i . ; . . f— Vienuose namuose kilo gai-
I, „ , . . . 7 įsras ir žuvo trys vaikai, kada

_________Me. Bet valdžios kareiviai ten .. . .
, ,, , , . A įmotina buvo išėjusi pas kai-

TOKYO, kovo 29. — Ižu kol-kas atmusų komunistų-

, . . ,mynus.

. pusią,įsaly atsikartoja smar- puolimus. . Are5tBOtaa namų savinin.
kūs žemės drebėjimai. ------------------------------—— • , •

________ — : DARBAS PRIEŠINAS TEI- kaS’ kU" JJT ’
' SĖJO PASKYRIMUI J"“’ du ,r

J rimui panaudojo vien poperfts

TOKYO, kovo 29.

ŽEMES DREBĖJIMAS 
JAPONIJOJ

i.

Už pamesto daikto sa- 
vinlmąsl

Taxicab vežėjų Ch. K. Smi 

ith, 33 m., teismas nubaudė 60 ' gg 

dienų kalėjimu. Jis taxicab 

rado vienos moteriškės pame

stų apykaklę vertės 1,090 do
lerių ir savinosi. Jis suimtas, 

kada nuėjo pas vienų jubilie- 

rių patikrinti to radinio kai

nų. ,

REIKALAUJA GARBĖS Į 
LIŪDYMO

į vai. naktį atbėgo į bažnyčią 

jmiaža mergytė ir pranešė pa

vogtųjų daikto vietų. Visi iš 

bažnyčios nuvyko į nurodytų 

Vyriausiojo štabo ypatin- kiemų ir ten rado pamestų 

giems reikalams karininkas monstrancijų su Ostija ir tou-

NAUJI PASKYRIMAI 
KARIUOMENĖJ

i pulkininkas Giedraitis, buvęs rV- iškilme ir giesmėmis 
, ANNAPOLIS, Md., kovo Į karo attache Pabųltijoj, pas- tų pačių naktį kun. klebonas 

John Jakes, 83 metų kirtas p. Respublikos Prezi- atnešė į bažnyčių. “Ž. P.”

dento žinion. P. Respublikos

Prezidentas padavė jam eiti

amžiaus, karo departamente 

įrašytas kaipo dezerteris, ty. 200 ARKLIŲ BELGIJON
apleidęs kariuomenę. Jis tar-[savo asmeninio sekretoriaus ------------------------------

inavo civiliniam kare ir po' pareigas. Tas pareigas ėjęs Šiomis dienomis per 1 agė- 

karo apleido kariuomenę ne-' dr. Graužinis grįžta į užsie- fPus įgabenta p Belgijų 290 

siklausęs viršininkų. Po to a- nių reikalų ministerijos tar- arklių žemaitukų veislės. Vi

LONDONAS, kovo 29. — 

Praneša, atsistatydino vietos j 
policijos viršininkas lordas 

Byng.

UŽTROŠKO KETURI 
VAIKAI

FREDERICK, Md., kovo 

29. — Gazu užtroško vienuo

se namuose motinos kokiam 

laikai palikti keturi vaikui.

AVASHINGTON, kovo 28. 

— Teisėjo Parkerio iš No. 

) Carolina. paskyrimui į vyriau

sių šalies teismų priešinas or

ganizuotas darbas. Be, to, pro

testų iškėlė vietos įmoninkė 

Miss Mary Speers. Jinai se

nato juridiniam komitetui pa

žymi, kad teisėjas Parker pri

gulįs “žibalo interesams.”

lentas.

Pranešta, kad vakar ties 35 

gat. ir Western ave. pagrob

tas 5 ivardos politikierius C. 

J. Zeller.

^įpie jį pamiršta. Dgainiui Ja

kes reikalavo iš karo depar

tamento garbės liūdymo ((re

kordo), kad gauti pensijų. Jam 

tas atsakyta.

Dabar vienas Marylando

nybų.

KUR BUS TAUTOS 
MUZIEJUS?

E. si jie skiriami darbui anglių 

kasyklose. E.

KALINIŲ RIAUŠĖS

JEFFERSON CITY, Mo., 
kovo 28. — Iš 4,000 kalinių a- 
rti 1,000 sukėlė riaušes vietos 
valstybės kalėjime. Tai įvyko 
pietų laiku. Kaliniai reikalavo 
mėsos. Juos apmalšino pašau
kta valstybės sargyba.

Chicago Tubercmlosis insti

tute, 840 So. Halsted gat. ati

daromas meksikonams sveiku

mo centras.

Nuo H. Bock, deimantų pa

rdavėjo, plėšikai atėmė 150,- 

000 dolerių vertės deimantų.

CHICAGO IR APYLIN

KES. — Saulėta; maža tem- 

Vytauto atminimui skirtas peratūroje atmaina.

i T u- i " T J ( tautos muziejus greičiausiai(Valstybes kongresmonų žada', _ .
linaino noutotidoo fzv i vriA+rt-t

l,tų klausimų i iškelti Kongrese.
Sako, Jakes nenorįs mirti de- 
zerteriu.

MOLINE, III., kovo 29. — 
Mirė Šv. Marijos P. parapi
jos klebonas per 32 metu kun. 
J. S. Kelly, 65 m. , ,

būsiųs pastatytas toj vietoj, 

kur dabar yra Karo Muzie

jus. Kai kurie norėjo, kad jis 

.būtų statomas Vytauto kalne, 

iiš kur gražiai matyti visas 

Kaunas, tačiau daugumas pa

sisakė už pirmąjį sumanymų.

“R.”

PINIGŲ KURSAS 
Lietuvos 100 litų $10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.871 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 13.93
Italijos 100 lirų 5.23 
Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 100 markių 23.3J
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nuo savo darbo. Greit vieni liko atstumti, ki

ti Verčiami atsitraukė; platūs užsimojimai li

ko neįvykdytomis svajonėmis; dar kurį lai

kę laikyta reikalinga apie juos kalbėti, bet 

vėliau, kai ir tos kalbos be darbų ėmė įgris

ti, rasta naudingiau jau ir nebekalbėti apie 

juos; teisingai buvo pastebėta, kad jie jau y- 

ra tinkamai palaidoti. Atidėjus tad juos ir 

visas kalbas apie juos į žalį, pradėta rūpinti 

kasdienius valstybės reikalėlius, smulkius rei

kalėlius smulkiais įsakymais tvarkyti, kur jų 

nepakako — leista dekretai, paprasti arba 

konst itucijiniai.

Užsienio politikoje padėtis, ypač Vilniaus 

klausimas, tiek paaiškėjo, jog virtęs “techni

kiniu” susisiekimo klausimu, kurs bus greitai 

T. Sųjungos susisiekimo komisijoje nagrinė

jamas jis nebekelia šiandien abejonių kaip 

jis bus greitu, palyginti, laiku baigtas. Kele-

KANADA IR ATEIVIJA.

DIENOS KLAUSIMAI
PASTANGOS IR PADARINIAI.
Kaip buvo seniau — matėme visi. Buvo, 

tiesa, nepasisekimų, klaidų, bet buvo ir žy

mių laimėjimų. Kaip buvo tvarkoma — buvo 

matoma visiems. Del kiekvieno žygio buvo 

laisvai išsitarta, kalbėtasi, ginčytasi, na, 

įsikarščiavus lietuvišku papročiu ir pasibar

ta. Tačiau kiekvienas jautė, kad, jei kartais 

ir zigzagais, tai vis tik einama pirmyn. Tau

tininkų srovė, stojusi prie valstybės vairo, 

pasuko mūsų politinį ir visuomeninį gyveni

mų savotiška vaga. Jie griežtai pasmerkė 

prieš juos buvusių būklę ir pakreipė į naujų,

ĮVAIRUS straipsniai
GRAIKIJOS PADĖTIS.

Graikijos respublika tomis 
dienomis mini šimto metų sa

vo nepriklausomybės sukaktu

ves.
I

Tai nepaprastas tai šaliai 

įvykis. Graikija ilgiausius me

tus gyveno senovės idėjomis. 

Maža ten buvo pažangos. Šian 

die ji imasi naujpvinio gyve 

nimo. Po didžiojo karo šalis 

atsigaiveliojo. Iš Turkijos pa

šalinti graikai gryžo į savo 

senų tėvynę. Jie parsinešė nau

jų visokių idėjų apie pasek- 

rių metų propaganda užsieniuose, nukreipta -mingesnį gyvenimų, 

prieš Lietuvų- sųryšy su Vilniaus byla ir vi-j Graikija yra kaipir be pra- 

daus padėjimu, tiek sudarkė Lietuvos vardų, mOnių. Pastaraisiais laikais 

kad jam atstatyti reikės ne vienų metų daroo tik imta išvystyti kilimų dir- 

viduje ir užsienyje. Sunkus ekonominis ir f j* bimas (audimas). Iš Turkijos 

nansinis krašto padėjimas dar ir dėl prekybi- parėjunai tų pramonę pradėjo 

nės politikos, ypač su vokiečiais, žada dar pa

sunkėti. Klaipėdos krašte lietuviams daros 

trošku, vokiškas elementas jaučiasi šeiminin

ku. Sunki ir turtinga svetima ranka nuolat Į kiu ir sodauninkyste. Tik šian 

moja šį kraštų į save, vilioja į savo 

globs tį.

Kasdienių vargų spaudžiami piliečiai guo

džiasi, gaudo ir minta gandais, dažnai ir 

Lietuvos vardų žeminančiais, žodžiai, kar

tais neprasmingi, nes be mažiausio pagrindo, 

nežiūrint kur jie būtų pasakyti, noriai gaudo

mi. Sumonopolizavus patriotizmų ir valsty-

kelti.

Graikai seniau ir šiandie 

daugiausia užsiima žemės u-

. . . , bingumų vienoje grupėje, kraštas pasidarė

m manymu, masiamstiska krypti. Nauji vai- .. . v „ , . , • • , , , . .
i _ ii- •• ... . 1 pilnas priešvalstybinio elemento, kurio tvar

kymui padedami brangi tautos energija ir

„. ..... ,. ištekliai, kūrybos darbui nelieka nei laiko,

sujungimą visų piliečių be partijų skirtumo i . .. , , ... - ... . .- • _ x i-*/ - • _ _ ir-1 • I.nei. galimumo; tenka tik rūpintis tariamų

priešvalstybinių elementų planų paraližavi-

plisuko politinį ir visuomemnj gyveni- 

riau valstybinį gyvenimų vesti. Kalbėta apie

j vienų tautiškų šeimynų; manyta Vilniaus 

atgavimo klausimi} pastatyti į geresnes vė

žes, sukuriant užsieniuose Lietuvai palankių 

osiuim tiroėta- sut«kaaA^ūw» viduūy 
Aikinti ginčus ir barnius ir duoti galimumų 

jfečiai tautai tiesioginiai pasisakyti svarbiais 

valstybės.reikalais ir jos tvarkos klausimais: 

laisvai augti bepradėjęs kultūrinis krašto gy

venimas turėjo virsti dar laisvesniu, kad visi 

ii kiekvienas galėtų siekti savo brangius tik

slus. Visa taip, kaip tinka tikriems mesianis- 

tams, sanatorianis!

Nenuostabu, kad patys per save geri da

lykai ne tik galėjo, bet ne vienų ir tikrai su

žavėjo. Jautresnės lietuviškos širdys susigrau

dino, draugiški rankų paspaudimai rodėsi 

sujungė ar greit sujungs visus. Likusiųjų 

tarpe buvo jaučiamas apgailestavimas. Taip

l

bent iš paviršiaus atrodė mesianizmas pra- 
dfeoje. Tikras lietuvis bendrų pareigų subūri
mo laukė jau senai, kaip gefvė giedros.

■ Tačiau realybė yra ne taip jausminga; ji 

ite taip lengvai pasiduoda kad ir kilniems į- 

lęrisiams. Nesantaikos kirminas neatsisakė

INI ..................

VI. Balnionis.

■i
SUTRĖKSIĄ ŠIRDIS.

(Novelė).

; Stankūnų Juozas, gavęs brandos at

estatų, parvažiavo kaiman.

. Po ilgokų pavasario “lftdinių” — 

egzaminų malonu buvo Juozui pasilsėti, 

tjru kaimo oru pakvėpuoti. Dažnai eida

vo jis į laukus, kur žaliųjų rugių plotai, 

it nuliai, vėjo pučiami banguoja, kur už 

etr&mioK Kmojos pušų miškas ošia, eida

vo į pievas, žaliuoju vasaros dks'omu ap

vilktas. Galutinas gyvenimų lemiančio 

klausimo — pašaukimo išsisprendimas, a- 

tetinkamos specialybės pasirinkimas, lėšų 

negausumas darė Juozų užsimąsčiusi. 

Medicina, kaipo laisva ir nuo nieko ne- 

Vrigulminga profesija, jam tiko, tik, pi

nigo, kiek pilnas šio mokšlo pasiektoms 

reikalavo, neturėjo. Užsimąstęs žiūrėdavo 

į už anapus Kruojos stuksenti baltomis 

kolumnomis puoštų didingų seno grafo, iš

DARBO DEPARTAMENTO 
AKIMIS ŽIŪRINT.'

prie-. žemės ūkis daugiau geri

namas. Įvedamos naujovinės 

mašinos.

Politiniu atžvilgiu praeitus 

metus Graikija praleido ra

miai. Valdžia yra liberalų ran 

koše. Jos priešaky yra minis

teris pirmininkus Venizelos, 

senas graikas t fyaįstybininkas, 

daug kovojęs, už respublikos į - 

kūrimų. Jo pastangomis vie

nas ir kitas karalius pašalin

ta. i •> f .i i >

Kaip visuomet, taip ir pra

eitų savaitę Darbo departa

mentas paskelbė tikrai džiu

ginančių žinių apie darbus ir 

nedarbo mažėjimų.

To * departamento akimis 

žiūrint, visoj šaly atgįja “biz

nis” ir pramonė. Visur dirb

tuvėse ima rastis daugiau 

darbo. Visur daugiau darbi

ninkų priimama. Tokiu budu 

ir didelis nedarbas kaip snie

gas ima tirpti.

Darbo departamentas pažy

mi, kad į keletu savaičių iš 

didelio nedarbo liksiu tik vie

ni grobai. Nes kuriems bedar

bių nebus lemta gauti darbo 

dirbtuvėse, tie darbo gausių 

ūkiuose.

Kiek bus tiesos tuose nusa

kymuose, nelengva šiandie yra 

spręsti. Bet atsižvelgus į pra

eitį, apie nedarbo sumažėjimų 

reikia kaipir abejoti. Darini 

departamentas pradėjus pra 

eitu rudeniu skelbė didelį 

gerbūvį, kada milionai dar

bininkų neturėjo darbo. Tų 

pat skelbia ir šiandie, nors 

nedarbas vargiai galėjo kiek 

sumažėti.

Ūkiuose darbų gal ir bu

siu, bet labai nedaug,

pati Valdiškoji ūkių komisija 

pataria ūkininkams mažiau 

visko sėti ir sodyti, taip kad 

nebūtų ūkio produktų pervir

šio. Sako, tuo budu ūkininkai 

susilankaių liflkStVfenių 'Idainų 

už savo produktus. ■' ’

Kada sakoma komisijh pa

taria ūkininkams savo ukius 

pakeisti pūdymais. Vargiai 

miestų darbininkai tuose pil
dymuose galės gauti darbų.

Tik tie visi, kurie nedirba, 

aiškiai mato, kaip visoki val

diškieji organai iš bedarbių 

vien tyčiojasi. -Skelbia apie 

tokius dalykus, ko visai nėra 

ir ko negalima tikėtis. Šalies 

administracija neteko gyven

tojų pasitikėjimo. Nėra atatin

kamų vadų. štai ir vargai. ■ 
Aguona.

Kanados federalė valdžia 

paskelbė, kad Kanadai ateivi 

ja daugiau nereikalinga ir to

dėl ji panaikina savo ilgus 

metus išlaikytus ateivijos ofi

sus. Jos ofisai bus uždaryti 

Anglijoj ir Europoj. Ateivių 

klausimu ateity rūpinsis kiek 

liena Kanados provincija ats 

kiriai. Jei kuriai provincijų 

bus reikalingi ateiviai darbi 

ninkai, federalė valdžia sutin

ka patarnauti ir patarpinin

kauti. Bet vedamo ateivijos 

“biznio” išsižada.

Pirm kelerių metų Kanados 

federalė valdžia ateivijos rei

kalais buvo užsiėmusi labai 

plačiai. Ji skelbė, kad jai ta

da buvo reikalinga tūkstančiai 

ir šimtai tūkstančių ateivių, 

daugiausia ūkininkauti. Po 

didžiojo karo ji susilaukė dau

gybės ateivių. Bet ne tiek,

TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS 
1930 M. PAVASARYJE

Nuo kovo 24 iki bal. 6 Wor- 
cester, Mass.

Nuo kovo 24 iki bal. 6 Ci
cero, III.

Nuo bal. 7 iki bal. 13 Cani- 
bridge, Mass.

Nuo bal. 7 iki bal. 13 Nor- 
wood, Mass.

Nuo bal. 14 iki bal. 20 De
troit, Mich.

Nuo bal. 14 iki bal. 20 New 
York, N. Y.

Nuo bal. 21 iki bal. 27 Lynn, 
Mass.

Nuo bal. 21 iki bal. 27 Pitts
burgh, Pa.

Nuo bal. 28 iki geg. 11 
Brockton, Mass.

Nuo geg. 12 iki geg. 18 Ells- 
vvorth, Pa.

Nuo geg. 19 iki geg. 25 Day- 
ton, Oliio.

«.\ LlO < v j ■ —• mI * Iii

kiek tikėtasi. Po karo ir Eu .Minersville, Pa.

mu, sutrukdymu. Rūpesčiai, kurie ne tik ra-

-■Knftūrrnis'
darbininkų, ir kitų. vienybė neskvla iš kiaiP 

šinio. Senos organizacijos siaurina veikimų, 

jų skyriai užsidaro ir uždaromi dei “neveik

lumo”; jų vieton ūtsiranda retkarčiais mados 

organizacijos, bet ir tos ne gyvenimo, ne gyvo 

reikalo, bet kitokių akstinų pagimdytos ir 

vegetuoja, stengiasi savo iškabų rodyti, žino

damos tokio rodymo praktiškų reikšme. Vie

na kita mokykla “sureforniuojama”. Jei var

das ir iškaba pavyksta pakeisti, tai randasi, 

kurie džiaugiasi tokia kūryba, rašydami jų į 

savo aktyvų.

Tokia yra tikrovė. Ji nepasiduoda žo

džiams, įkalbinėjimams; ji bijo tik iniciatyvos 

ir darbo, dėl to ir nepaiso šūkavimų, naujų 

iškabų. Ir dėl to, kadi darbas jos nevaldo, net

varko, ji reiškiasi keršydama, nes gyveni

mas nepakenčia stagnacijos, stovėjimo. Neno

rima eiti pirmyn, tai verčiama žengti atgal, 

tokis yra gyveninio dėsnis. Tų dėsnį patvirti

na ir jau pergyventasai šūkavimų, skambių

trijų pusių parko apsuptų rūmų. Matyda

vo, kaip tamsiai pilku kostiumu apsiren

gęs, rankas užpakalvn suneręs tai vėl 

priešakyn atmetęs eidamas pieva senas 

grafas kaž kų sau kalbėdavo.

Jei kas užsimiršęs spriebiniai liguistų 

grafų pasveikinti ar užkabinti išdrįsdavo, 

šis, pyktuinu įraudęs, tuoj atsakydavo.

— Ja, aber jūs vagys, žemę man at- 

imėte, jūs pas ponų grafų nieko negausit.

Atostogos jau įpusėjo. Juozui ūpas 

menkai tepagerėjo. Jau gimnazijos suole 

Juozo širdy religija užblėsus liko švenčių; 

metu, kokios tai politikos deliai nuvykusi 

bažnyčion nevienas matė romanus lieskai- 

tant, maldoje paguodos neieškojo, o žmo

nėse tarsi nenorėjo. Bet, štai, atsitiko ne

tikėta proga. Kartų parėjęs iš lauko, ant 

stalo rado raštelį. Paėmė ir paskaitė.

“P. J. Stankūnui.
“Pakvietimas.
“Šiuo turime garbės prašyti Tamstų

Parlamenta ‘liberalai, gali

ma sakyt, netilti1 jokios opo

zicijos. Li'bteVktiū' tūri 227 1 at

stovus, gi įpja^is-tųmis ir ki

tiems išpuola vos 23.

Kaip ten nebūtų, bet-štan- 

dienine valdžią-y ra darbšti ir 

rūpinasi šalies gerove. Po di

džiojo karo pirmu kartu Grai

kijos valdžia 1928-29 metais 

tnrėjo ižde perviršio apie 10 

milionų doleriu. Nedideliai tau 

tai tas yra svarbu. Žiūrėkis, 

tuojaus sumažinti gyvento

jams tie ir kiti mokesčiai. Tas 

labai naudinga.

— Gyvulys kengūra 

nušokti 20 metrų.

gali

ropos valstybės pradėjo save

išeivijas varžyti.
Kad valdžia keičia savo nu 

sistatymų, yra aišku, kad at

eiviams, ypač pramonės dar

bininkams, jau neturima vie

tos. Antai pati Anglija šiandi. j 

galėtų Kanadai šimtus tūks

tančių bedarbių pristatyti 

Kanada to nenori. Kanados i i 

ganizuotas darbas priešinas 

ateivių plūdimui. Sako, Las 

naudos iš ateivių, kada jie tu

ri alkti. Vasaros metu jie ga

li dirbti ūkiuose. Atėjus žie

mai, jiems nėra darbo. Pra 

monės centruose ir be to jau

Tolimesnės Misijos bus pra
nešta vėliau.

C/?/LuJIQS
KNYGOS

Gavėnios knyga, vertė kun. 
A. Sabaliauskas, labai nau
dinga pasiskaityti kasdiena 
per ištisų gavėnių, kaina '65c.

Kančia Viešpaties Jėzaus.
Dieviškasis Išganytojas. Ia 

vokiečių kalbos VeųĮė kun. B. 
Andruška, S. J. Didelė kny
ga, kaina ..................   $2.00
Dievobaimingi apmąstymai

perdaug darbininkų. l)er «av5ni« s" E™>g*l«o-
dideliausiuf-•nlis- Kaina ..:..................... 35e.

Kanada- ' turi 

neapgyventus plotus. Kasgi' i: 

to, jei tuose plotuose vasaros 

Įtik truputėlis. Dideli šalčiai 

'daugeliui ateivių nepakenčia 

mi.

Taigi, Kanadai ateivių ko

lonizavimas jau nereikalingas

Kaip Am. J. Valstybėse, 

taip ir Kanadoj šiandie ne

geistini ateiviai gaudomi, su

imami ir deportuojami. Praėjo 

tie laikai, kada kiekvienas 

žmogus galėjo visur laisvai 

gyventi.

— Jaučiai, puldami gyvulį 

ar žmogų, užsimerkia.

užsimojimų laikotarpis, savotiškas politiško

jo mesianizmo, tikriau pasakius, partyviškiau 

šio ekskliuivizmo laikas. Iš visų garsių kal

bų beliko šukės, ir žiaurus gyvenimas ima

“Pušynėly statoma melodrama “Bi- \ 

lutė”. Grieš dūdų orkestras. Pradžia 14*/-» j 

vai. p. p.

“Rengėjai”.
Perskaitęs ironiškai nusišypsojo ir 

pametė ant stalo. Sesuo įnešė pietų, į ku

rios klausimus metė keletą trumpi} atsa

kymų ir nutilo. Prisiminė jis linksmas 

gimnazijos dienas, kada gimnazisčių tar

pe taip nepaprastų pasisekimų turėjo, 

prisiminė tuos robaksus, panelių varaus, 

palydėjimus... Po trumpos sielos kovos 

ir šių jam brangių prisiminimų nutarė pa

tenkinti pakvietimų.

Vidurdienis. Pušinėly. Blaivioj dan

gaus mėlynėj ridinėjanti saulė kepina be 

gailesčio. Skanus pušų kvapas kutena no

sis. Gegužinė. Orkestras groja “alexan- 

drų”. Apikukliai sukasi paros. Ugi lentų 

suolai apsėsti jaunimo. Klegesys. Šukavi

mas. J nokus... Kaimietiškos manieros... At 

žingsni^)ja Juozas. Kiek pasidabinęs. Į-

alvykti į š. m. liepos 20 d. J Sigutenų pa-! kaitės. Jį pasitinka jaunas vyrukas ir 

vasarininkų vardu rengiamų gegužinę, dekoltuota kiek perdaug išsikvepinusi

Gyvenimas » IšgHMytojaus.
Viešpaties mūsų Jėzaus Kris
taus. Kaina ................... 75c.

Viršminėtas knygas galima 

gauti

rodyti nagus. Ir jau rūpi šiandien mūsų vi

suomenei ne obalsiai ir viliojančios progra-

♦
mos, bet klausimas kaip iš vargo pasiliuosuo- 

ti ar jis nenukamuos.

mergina, kuri, laikydama rankoj tautiš

kos spalvos spilkute persmeigtų ženkle

lį, virpančiu sopranu kreipiasi į Juozų 

— Atsiprašau... gal malonėtumėt pa

vasarininkų naudai kiek paaukoti.-

— Prašau... praleido pro dantis Juo

zas. Mergina ženkliuku palietė jo krūtinę. 

Segu.

“Draugo” knygyne turime 
apie tuzinų įvairių rūšių lietu
viškų velykinių atviručių. To
dėl pasirinkimas didelis. Kiek
vienas ras sau patinkamų.

Dideli malonumų suteiksite 
saviškiams Lietuvoje pasiuntę 
jiems Velykų pasveikinimų pa 
rašę ant lietuviškos atvirutės, 
.lau dabar laikas siųsti tokius 
velykinius pasveikinimus.

Visos atvirutės po 5c.
“DRAUOAS”

2394 So. Oakley Avė. 
Chicago, UI.

Orkestras užgrojo naujų šokį.

— Panelių valsas — šuktelėjo vienas 
vyriškių.

Vyriškiai susėdo. Juos pasekė ir 

Juozas. Prie jo prisiartina tautiškai ap

sirengusi ir gana įraudusi panelė. Pa

prašo šokti. Jis greit apleidžia suolų ir

se

nauja pora papildo besilinksminančių bū- 

— Atsargiau, panelė, neperdurkit • rį.

širdies. j Mergina šokanti su Juozu panelių val-
Jau švelniau pratarė jis. Mergina vi- sų buvo Aldone Tulauskaitė, jo netolima 

kriai pakėlė akių blakstienas. Metė kele- 1 kaimynė. Įvairių sumetimų deliai jau se

tų prielankumo žvilgių. Ir kupina dirbtino nai ryžos Juozas apie jų apsisukti, tik 

moteriško džiaugsmo pratarė: s progos nebuvo. Jos tėvai savo turtingu-

— A tai Juozas. Visai nebepažinau. niu, sveiku kaimo dvasios ir senovės ger

— Kam tie koniplementai. bimu buvo žinomi visoj apylinkėj. Dvieju 

kilometrų tarpas skyrė Aldonės tėviško 

nuo miestelio. Prie vieškelio į Šiaulius,

— Visai čia nekomplementai.

Juozas nieko neatsakė. Išima mažų 

sidabrinį. Įmetė į žaliu poperiu apkarsly- raudonomis čerpėmis dengtas balto mūro, 

tų dėžutę. Mergina metė keletą palaidų 1 alyvų krūmais apjuostas namas. Šale na- 

žodžių. Palinkėjo gero pasisekimo. Atsi- mo puikiai įrengtas rūtų darželis. Lietu? 

prašė. Ir nuėjo su vyriškiu pasitikti at- viško tipo senas kryžius. Dešinėje sodas 

vykstančių ponų. Trukšmingo jaunimo

sūkury susimaišė Juozas. Surado draugų, 

pažįstamų. Pasibėrė kalinis. Ūpas atsitai (Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
Prof. Kampininkas

Prof. Kampininko Radio

Chicago — West Side —
Šioje kolonijoj randasi labai 

pavyzdingų tėvų, — auklėtojų. 

Pavyzdžiui vienas dėl netikėto 

moreavo sniego nutaręs vaiki)

| daugiau nebeleisti į parapijos 

i mokyklų, bet atiduoti į vie

šąją, o pats prisirašyti prie 

lenku parapijos. Kitas nupuo

lusiam nuo laiptu vaikui da

vęs lazdą ir liepęs pliekti laip

tus, kurie jam “popą” pada

rę. Sudaužius tėvo lazdą vai

kui visas “popa” “išnyko” 

ir tėvas patenkintas liko.

Chicaga — Brooklyn. —
Šv. Tėvui paraginus krikščio

niškąjį pasaulį pasimelsti už 

komunistų persekiojamus ir Brooklyn. — Darbo depar- 

žudomus tikinčiuosius Rusi- tamentas paskelbė, kad vasa- 

joj, musų “tavorščiu” plau- rio mėnesiu čia sumažėjęs be- 

kai ant galvos ragožium at- darbių skaičius vienu žmogum 

sistojo, dūsavimai, kaip vul-'— L (enino) P (roletaru),

kanai, iš krūtinių ėmė verž

tis, akys ašarų šaltiniais pra

pliupo, kad, štai, kunigai ima

kuris išvykęs į Chicagą.

i

A

DRAUGAS a
aa

SPORTAS
aukotų savo gyvybės žmonių 

laimei, pamiršdami save ir 

savo mylimuosius.

Jų kelias buvo sunkus. Iš 

visų kraštų apspito baisios 

šmėklos, kurios staugė ir 

žviegė, keldamos išgąsti ir 

baimę. Kurie pasidavė išgąs

čiui jie apsilpo, pradėjo slįsti 

atgal ir pavirto į akmenis. 

Tūkstančiai drąsuolių žuvo 

šia baisia mirtimi. Jų vietas 

užėmė kiti drąsuoliai.

Dienos ir mėnesiai praėjo, 

o vis to kalno viršūnė nebuvo 

pasiekta. Vieną kartą žmonės 

pamatė, kad kelintas didvyrių 

artinasi prie viršūnės. Ir ant- 

galo, po didelių sunkenybių, 

tie drąsuoliai pasiekė viršūne. 

Bet vos tik jie palydėjo savo 

rankomis žiburį, visi vienu 

akimirksniu prapuolė. Dingo 

kalnas ir įstabusis žiburys. 

Tik nuo to karto žmonės pa

juto laimę savo širdyse. Jie 

buvo amžinai dėkingi drąsuo-
Lietuva. — Po kaimus

strielbas, kulkasvaidžius ir vienkiemius visur pradėta j 1,a™s> P^r burių mirti jie ap 

rengias maršuoti “ant Rusi- skleisti iš Kauno pornografinė turv.l° laimę, 

jos”. Tuojau alarmuota Mas- literatūra, kuri mokina jau-

kva apie didelį pavojų: drau- nuomenę paleistuvystės pur- 

gai, stiprinki! Kremlių, darv- vus braidyti. Pasiskundus tau 

kit naujas kriepastis, Staliną tininkų “cenzurnam komite- 

armotom apstatykit, saugo- tui”

kit darbininkų gyvybe, -

gauta

ir

V, Savickas,
Lietuvių Kolegijos Stud.

TELEGRAFO IŠRADIMAS.

vas su garo pagelba gali tą į 

kelionę atlikti į penkias die

nas.

Keli šimtmečiai atgal, žino

mas prancūzų rašytojas, Ju
lius Verne, parašė fantastišką 

apysaką apie laivus, kurie 

plaukė po vandeniu, bet tais 

laikais į tą žiūrėta kaipo į pa

saką. Tačiau devynioliktame 

šimtmetyje, senovės sapnai 

pavirto į tikrenybę... Karėje 

su Vokietija povandeninės val

tys atliko labai svarbią už

duotį.

Tarp naują išradimų, svar

bią vietą užima telegrafas. 

Aštuoniuoliktajame šimtmety

je, Aleksandras (1. Bell, su 

pagelba Jungtinių Valstybių 

įtaisė dvi telegrafo stoti: vie

ną — New Yorke, kitą — Bal- 

timorėje. Dvidešimtam šimt

metyje, telegrafas pasiekė sa

vo prasiplatinimo aukštį: da

bar kiekvienas miestas, turi 

telegrafo stotį, kurią kiekvie

nas labai lengvomis sąlygomis 

gali naudotis. Nūnai, į pusva

landį galima susikalbėti su 

Europa. Telegrafas tapo visų 

biznių būtenybė, be kurio ne

galima apseki.

Atrodytų, kad telegrafo sto-

LIETUVIAI AMERIKOJE
CICERO, ia. —

Radio ASZ.
X Blogam orui praėjus, ftv. 

Antano bažnyčioje Misijos, 

kurias veda gerb. kun. Pet

rauskas ir kun. Mačiulionis, 

labai skaitlingai lankomos.

X Moterims Misijos užsi

baigs sekmadienyje, 4 vai. po 

pietų. Vyrams prasidės sek

madienio kovo 30 d. 7:30 vai. 

vakare.

X Vyrai žada moteris pra

lenkti: skaitlingiau į misijas 

lankytis.

Vyrams misijos baigsis sek 

madienyje, balandžio 6 d., 

4 valanda po pietų.

X Labdarybės kuopos pro

grama, ir kalbos šiame sekma

dienyje prasidės lygiai 2 va

landą po pietų. Žmonės susi

rinkit į svetainę jau 1:45 p. 

P-

rytoj, kovo 30 d., 1:30 vai. po 

pietų, parapijos svetainėje.

Buvo skelbta, kad Vajaus 

pradžia bus 2:30 vai. po pietų. 

Bet, iš priežasties Misijų, at

kelta į 1:30 vai. po pietų, iri 

ta diena yra labai patogi, nes, 

kaipo penktas sekmadienis, 

tai ir draugijų susirinkimų 

nebus.

Kviečiami visi atsilankyti 

į labdarių 3 kuopos rengiamą 

vajų.

Kurios draugijos laiškų ne

gavo, arba nesuspėta laišku 

pakviesti, prašomos visos at

silankyti paskirtu laiku.

Bus graži programa. Bus 

sulošta “Politika”. Kalbės 

“Draugo” red. p. L. Simutis, 

Labd. Centro pirm. p. A. 
Nausėda, mūsų klebonas kun. 

11. Vaičiūnas, mision. kun. Pet 

rauskas ir kun. Mačiulionis, 

taipgi visų draugijų pirminin

kai.

Labdarių 3 kuopos rengia

mam vajuj kviečiami visi pri

sirašyti prie labdarių. Mokės-

Radio Stotis A J J.
X Labdarių Są-gos 3 kuo 

pos naujų narių vajus įvykstis tiktai 1.0c. į mėnesį.
atsakymas, kadi Stovint ant juru kranto ma-! . , . ........ .

jis tokiais menkniekiais neuž- = tOjnc dįdeiius ĮaivUs plaukiam >lyje turetų b dldeh lta’Sai’

šaukia Chicagos ir Brooklyno siimąs. Jo užduotis yra laik-|į:įlls £en įr ten, 

krašto į kitą.
draugai. raščlų korespondencijas skai-

Vis tai daroma dėl artymo tyti, kad jose nieko nebūtų

meilės.

nuo vieno

Jaunųjų Žiedai
JAUNŲJŲ RAŠYTOJŲ SKYRIUS. =

LAIMĖS ŽIBURYS.

Šiurpuliai painia, paminti- 

priešingo tautininkų valdžiai. jUs apie didžio laivo magįne-

riją, stiprybę ir greitumą 

plaukti vandenynuose.

Senovėje niekas ir mąstyti 

nemanė, kad laivas galės 

plaukti be vėjo pagelbos, nes 

garo pajėga dar tuomet ne

buvo pastebėta. Važiavimas

tačiaus taip nėra. Yra tiktai 

mažas sakčiukas, užimąs vi

sai nedaug vietos ir per tą 

mažą pabūklėli telegrafuoja

ma į visas pasdulio šalis. Sifl- 

sti telegramą ne daug kainuo

ja, ypač atsižvelgiant į taip 

greitai atliktą, kartais lobai 

svarbią pasiuntenybę.

Telegrafas tai neapsakoniai 

naudingas išradimas. Daug

ita
Įvyks

PIRMADIENĮ 
Kovo - Mareli 31, 1930

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
3133 So. Halntod Street
Pradžia 8 vai. vakare

'Taip ir tuomet. Tiesa, žmonių

j daugumas buvo bailiai, bet'per į Ameriką trukdavo ĮtilK I‘atai'nau-ia žmonijai

net suvirš trisdešimtį dienų, 

kurie pasiryžo lipti į kalną Šiandieną matome, kad lai-

.rU- - . ——...... .. ■ „ - -----—---..i . ..i. ..i , -........... ■

Lyg ir Pasaka. farpe atsįrado ir drąsuolių,
Tolvmoj, tolymoj šalyj sto

vėjo aukštas kalnas, ant kurio 

viršūnės degė štebėtinas žibu-Į 

rys. Žmonių minios artinosi 

prie jo, kad užlipus į viršūnę 

ir perskaičius apjakinančia 

aukso šviesa žibančius žo 

džius. Kai kurie mėgino pers

kaityti tuos žodžius, tačiau nei 

vienas dar to nebuvo padaręs.

Ir atsirado jaunikaitis, kuris 

susirinkusiems perskaįtė; bū

ta tai, žodžių: “Žmonių Lai

mė ’

Kuomet minia apie tai išgir

do, visi puolėsi prie kalno mė

gindami pasiekti šviesą. Jiems 

besigrūdžiant prisiartino ži

las senelis ir paklausė jų:

Ko jūs čia esate susirin

kę ir ko jis laukiate?

— Minia jain atsakė, kad

jie mato šviesą, ir mėgina tą 

šviesą pasiekti ir sužinoti ką 

ji reiškia. Senelis jiems at

sakė. i

— Tas žiburys yra jūsų; 

laimė. Tas kuris užlips ir pa-j 

lies tą žiburį, visus padarys 

laimingais. Bet toji šviesa ne

bus lengvai palytėta. Tie ku

rie lips į kalno viršūnę bus 

iš visų pusių apsupti šmėklų.

Jos staugs ir baidys. Tie kurie 

išsigąs ir atsigrįš, tuoj pavirs 

į akmenis.

Žmonių džiaugsmas prany

ko, nes nei vienas nenorėjo 

skirtis su gyvastimi, kad ki

tus padarius laimingais. Visi 

šalinosi nuo kalno. Tiesa, no

rėti tai jie norėjo būti laimiu 

gaiš, bet, kad paaukojus savo 

gyvastį kitų laimei, tam jie 

nebuvo prisirengę.

Knr yra žmonių ir pavojų 

ten atsiranda ir drąsuolių.

Pinigai Paskolinimui 
Ant Namu

Jei jus manote statyti arba pirkti) sau namą ir jums reikia pini

gų, tai atsilankykite į šį banką, kuris jau yra pagelbėjęs tūkstančiams 

žmonių dėl įsigijimo namų. Mes gal būt galėsime pagelbėti ir jums. 

Ateikite! ir pasikalbėkite su mumis.

P-nai Sedeir.ka, Jagminas, Rimkevičius, Žabelio, Mickievicz, Lau- 

rinavičia, Metrikis, Adomavičia ir p-lė Laucaitė yra visuomet pasi

rengę patarnauti jums banke.

Peoples Pfgtional Bank
and ‘Jrust Company

of Chicago

47TH STREET AND ASHLAND AVENUE

Z

o

.1

DIDELIS BANKAS

r,^ ant kampo

( 47th St. ir Ashland Avė.
I

Gerai žinomas bankas tarpe lie
tuvių visoj Amerikoj savo stipru
mu ir geru patarnavimu.

KENOSHA, W1S.
Wisconsino valstijos Liet. 

Vyčių sporto vedėjai rengia 

basket-ball tournamentą, kuris 

bus sekmadienį, kovo 30 d., 

St. James Gymnasiuin, Keno- 

sba.

Mihvaukee, Racino, ir Ke- 

noslios vaikinų ir mergaičių 

basketball tymai loš dėl AVis- 

eonsino valstijos čempionato. 

Bus du basket-ball žaidimu. 

Pirmas žaidimas bus tarp Ra- 

cino ir Ke.uosbos vaikinų. 

Laimėtojai to žaidimo loš tą 

vakarą prieš Milwaukee ty

mą dėl čempionato. Taipgi 

tuo pačiu laiku bus lošimas 

tarp Milwaukes ir Racino 

mergaičių tymų. Laimėtojos 

los tą vakarą prieš Kenošos 

mergaičių tymą dėl čempiona

to.

Pirmi žaidimai prasidės ly

giai 2 valandą po pietų ir tę

sis iki ketvirtos valandos. An

tri žaidimai prasidės lygiai 

Jseptintą valandą vakare ir

KALBĖTOJAI.
F. B. Alast, Ass’t’ States Attorney, kandi

datas į Municipal Court Teisėjus.

Lloyd C. Mcody, S. V. District Attorney, 

kandidatas i Prcbę.te Court Teisėjus. 

Hon. Joseph J. Elias, ir kiti žymūs kal- 

reprezentantUK iš 9 Senatoriai Distrikto. 

Hon. Joseph J. Elias, ir kiit žymus kal

bėtojai. Visi esate kviečiami būti šiame 

mitinge.

The Committce of Citizen 3 & Tax Papers 
cf 11-th Ward By Joseph M. Azukas Sec'y

Ed. Tv.rausk.as,
Lietuvių Kolegijos Stud.

Per Romą
Amerikos Lietuvių Katalikų 

Federacija šiemet organizuoja 

ekskursiją į Lietuvą per Romą 
arba taip vadinamą maldininkų 

kelionę. Romoje aplankys Šven

tąjį Tėvą, katakombas, ' gražią

sias ir didžiausias pasauly baž

nyčias, šventas vietas, sustos dvi 

dieni Neapolyje, iš kur nuva

žiuos į Pompėją. Romoje išbus 

septynias dienas. Maldininkus 

globos Romoje gyvenantieji Tė

vai Marijonai — didžiai gerbia

mas kun. Prof. Būčys ir kun. 

prof. Rėklaitis.

Šie* metai vra Vytauto Didžio
jo metai. Iš tos priežasties Lie

tuvoje įvyks visa eilė iškilmių, 

kuriose daugelis Amerikos lie

tuvių norės dalyvauti. Pakelyje 

iš Romos į Lietuvą, 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.

ŠAUNIAUSI KURINIAI

SV. PETRO 
BAZILIKA

Tai šauniausias 
kūrinys Michel- 
angclo ir Ber- 
nini sukurtas.

I. C.
Laivakortė j Neapolj $120.00 ir $104.00, o kelionė iš Romos j Kauną antra kle- 

sa $48.00, trečia $35.50. Taksai $5.00*

VISAIS KELIONES Į LIETUVĄ PER ROMĄ
Reikalais Kreipkitės Į

FEDERACIJOS KOMISIJA
2334 So. Oakley Avė. Chicago, Ilk Tel. Roosevelt 7791

f
t
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tęsis iki dešimtos valandos.

Laimėtojai kuopų tymai 

gaus puikias atminimo sidab

rines dovanus (“tropliies”).

Sporto komisija kviečia vi

sus lietuvius iš apielinkių 

miestų atsilankyti ateinantį

Micevičius

t
Kabelis 

(j ramentas

154

135

183

175

178

135
168

175

179

135

161

181

847 823 816 

Providence No. 1 gaudami

SO. CHICAGO
A. Kibelkis 158 156

B. Pečiulis 175 162

Zevatkauskas 198 172

Regasius 218 114

Redwick 187 170

—'u. ■.— ja*.
be on liand to cliear tlieir 

cliampions Town of Lake 

park Vyčiai bus filmuojami, [Couneil 13 on to victory over

'merican” arba “-National” ly 
158 gų. Manoma, kad Brighton 

140

169 

139 

146

med five are also composed 

of ail Lithuanian players of 

due merit. Tjtis šunie team du-

Šeštadienis, Kovo 29, 1930

bekmadienį ir pamatyti lietu-[virtų visuose sumrėuumuose 

vių jaunimų žaidžiant basket- su North Side pasilaikė sau 
bąli. Visi būsite patenkinti, vienintelę progų laimėti, ar 

nes tymai yra stiprūs.

Rap

susilyginti, su AVest Side No. 

ji, jeigu jie laimėtų visus li-

936 774 752

Rago Ąl. Manstavičius.

nes tymas bus geras, .su savo 

orkestru ir virš tūkstančio 

žmonių žiūrėtojų atidarymo 

Vyčių Lygos sezono.

Toliau po Velykų bus base

ball šokis, balandžio 25 d.,

tbose who liave dared to 

challenge the K. of L’s best. 

Strange opposition.
Strange, indeed are going 

to be tlie cballenging aggrega-

worn the 1< of L colors, and 

only through soine unforseen 

reason tlieir clųinge was ma-

GIRLS SPORTS.

LĮETUVOS VYČIŲ B0W 
LING LYGOS STŲVIS.

kasis žaidimus, o West Side 

No. 1 savo pralaimėtų.

Į
PROVIDENCE No. 1

AVest Side No. 1 

Providence No. 1 

Bridgeport 

AVest Side No. 2 

So. Chicago 

Prpvidęnce No. 2 

Marąuette 

Brighton Purk 

North Side 

Roseland

[Rubis 181 157

AV. L. Micionis . 146 153

63 12 Pečiulis 145 187

20 Zemekis 226 156

25 Čemauskas 205 203

28

55

50

47

31

29

28

28

27

17

Jau tik dvi savaiti liko:

44

46 Į

47 | NORTH SIDE

47 |Kisielus 1

48 Urbonas 1

58 Manstavich 1

Drazdauskas 1

skrituolių žaidimui. Pirmos 

keturios vietos beveik yra ži

noma kam teks, bet nuo penk

tos iki devintos nežinia ko

kios permainos gali įvykti. 

Paskutinė vieta yra užtikrina 

ma Roseland rateliui, kuris,

ring tlie Knigbts of Columbus de, tbose players wbo leud 

,scbedule represented “VVasli- 

ington” Couneil, in the 

“South AVest Division. AVbats 

mūre tlie.y woų the division 

title only to be sėt back in

tlie above Red ltoses (alias 

•AVasbington K of C) team’s 

are. The well known “Whi- 

tey” Sbematalskis, Vince Bal

sis and a fornier U. of Michi

gan star by name Rakauskas 

this trio attribute to the teains 

most success.

(Bus daugiau).

t ion wbo are titled tlie “strėn-

Meldažio svet., 2242 AV. 23 PI. gt-h of tlie great AVest, in ot- ;tlie K oi* C ąuarter finais 

Visas pelnas skiriamas Vyčių ber words “The Lithuanian Ye,t to be miontioned is the 

36 kuopos baseball rateliui. R^d Rose of Cicero”. Inte- fact tbat the majority of the 

Visi biznieriai prašomi jau- rest *s ex^elueJy ai-oused in players from the afore mėn

ulinių paremti duodami “adver tlie fact tbat tlie above na- , tioned team liav’e at one time 

tising” programui ar prisius

imi aukas kaipo “Boosters.”

•Vardai ir a ūko fe bus įdėti pro

gramose.

Couneil 4.
Many people are so interes- 

(ted in Providence ath-girls 

196 and are asking for a report 

164 of Hie Basket Bali gailies.

17g ' One cannot expeot so niucli 

169 from only five tinv girls, but 

186 any.vvuy many .were surprjsed. 

Staiting witb the ,1atęst sport,

I.

»3 85 893

. 139 186

. 146 126

t 191 170

! 163 158

! 197 159

[Alngįe AĄ’ilbut, juiup center: 

Mųrie Rėtis fprvvard; Bertha

test T0WN OF Į^IKE S 
LEADERSHIP.

KO* SL*

Tliese fine girls liave won

Pauža 158 197 159 and games out side of

league games — Tliey liave de 

796 836 799 feated M. E. Church girls — 

AVest Side No. 2 su ketu-,1^, Sacret Heart (Troy

riais žaidėjais supliekė Pro- Ave.) 12-1Į and Cicero 

vidence No. 2 ratelį tris kar-, 19-14 — Tbey liave lošt to dė

tus. AVabolas ir P. Zauras per wisli People Inst. 27-4, Cra-

AVlien Sunday, April 6 is 

at liand, the doors of St. Pbi- 

llip’s gyni at 1:30 P. M. (af- 

temoon) will again swing 

vvide open in behąlf of the 

Knigbts of Lithuania Bas- 

ketballers. Tliough, tlie lea

gues “scliedule”, lias termina-

ted, ail of the K of L Bas- • 

ketball leagues foljowers vili

po sunkaus kovojimo, kad įg. tris žaidimus padarė po 620 ne t ech. school 8-3 and 10-5

sisukus iš paskutinės vietos, 

išstojo iš mūsų lygos.

Vakar susirėmimai buvo 

sekamai:

AVest Side No. 1 su Brigli- 

ton Park

AVest Side No. 1 su Provi

dence No. 2

So. Chicago su Bridgeport 

Nortli Side suAlar^ufjtC 

Providence No. 1 su Rose

land žaidiriio nebuvo.

REZULTATAI Iž KOVO 
D. ŽAIDIMO.

18

AVest Side No. 1 ratelis be

veik užsitikrino sau čempio

natų laimėdamas tris žaidi

mus nuo Bridgeport. Dabar

ir 628 skrituolių. 

AVEST SIDE} No.

Jakobaitis

Kaminskas

AVabolas 

P. Zauras

207

160

135

174

202

KONCERTAS
In |be league games The 

Providence girls liave defeated

205 156 every team; but W. Pullman. 

166 173 Tbey are tied for tlie first 

135 135 pt&ce witb AVest Pullman — 

221 225,^be Providence girls are bra-

206 210 <ve enougli to face any team, 

 į no matter sįze or group. 1

Three clieers for the team į 

— eonie jn girls and do your 

best is ail tbat we ask — The 

couneil 4 is backing you.

Bright eye.

878 933 899

PROVIDENCE No. 2

Savickas

Daukša

Bakutis

AVilbertas

Gaidps

177 

161 

157 

171

178

141

154

176

160

154

120

143

164

150

196

BRIGHTON PARK.

Baseball
Dabar organizuojamas stip

rus baseball ratelis. Daug na-

844 785 773 

Marąuette pralaimėję pir

mų susirėmimų per beveik 200 rių jau prisirąsė. Kurie da ne

l**U , 1J 1 ’ a medžininkų subruzdo ir paėmė prisirašėte, greitai padarykitę,

VVest Side tyųiui reikalinga, . v ... . . . t -*ixLna r*- i j, , [viršų paskutiniuose dviejuose arba gpilemtes. Gndeti, |kad

hau jvienas žaidimas 

gavus čempioną,tų. 

AVESTSIDE

Žaidimuose. 

MARQUETTE

I š

WHFC Stoties (1420 KHocykles)

S. Zauras 

Vaičiūnas 

žemaitis 

Gedrainis. 

Lukas

•170

192

157

210

205

223

179

171

172 

181

161

151

169

154

210

Skunkus

Šnekutis

J. Sapitas 

Laurinaitis

169

126

135

182

153

191

214

135

173

149

162

169

135

208

171

pirmame žųicįime atidarymo 

sezono pamatysime niekad <ja 

.nematytas “niodern unifor- 

ms” busebąll ratelio. Be to, 

dalyvaus Pavilas Šimutis sn 

“band”. Bus tįkrai kaip “A- '

EVEN with only Half an 
eye on the futufe,who 

could shut the otUer eye- 
and-a-half to“more Insur
ance”, specialjy Auto 
Liability?

6 million more carl on the 
road this year than lašt. 
More traffic! More risks! 
Greater need to—

^ETNA-IZE
Nou>!

V. RUKŠTAMS

kigurance
2498 W. Miux,ųe|te JBd. 
Telephone Hdtnlock 5219 ' 

L,oop Office 
230 S. Clark St. 

Telephone State 3380 
Chicago, II).

iiiiiiSiimifl
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ĮVYKS » .. .siauru.- įAinh-i TW,'

PIRMADIENIO VAKARE, TARP 7 ir 8 VAL.

DAINUOS

934 926 845-
760 862 845

BRIDGEPORT 

Urba 200 165 170

LABDARIU centro 
VALDYBA

Pirm. k. Nausėda 

1024 Center St.

Tel. Lincoln 3044

Raš[t. į?. Fabijonaitis 

2350 So. .Oakley Ave.
Ižd. Kun. F. Kudirka 

2334 So. Oakley Ave.

AGITATORIAI.*
Kun. K. Matulaitis

2334 S. Oakley Ave.

V. Duoba 

2328 AV. 23rd St.

J. Dimša
3230 So. Emerald Ave.,

M. Slikas

10555 So. SUte St. 

Visokiais Labdarybės rei

Jalais .kreiptis j valdyba arbe 
agitatorius.

PILNAI EGZAMINAS 
|5.Q0 TIKTAI $5.00

SPECIALISTĄ^
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrą specialistą, ne pas koki n^pa- 
tyrėl). Tikras specialistas, arba pro
cesorius, neklaus jūsų kas junąs gen- 
kla, ar kur skauda, bet pasakys pats. 
po pilno iSegzamlnavlmo. Jus sutau
pysit laiką tr pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl
to, kad Jie neturi reikalingo patyri- 
mo, suradymul žmogaus kenksmla- { 
gumų.

Mano Radio — Bcope — Raggl- 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir ' vi
siškas bakterlologifikas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, tr jeigu aš paimsiu 
Jus gydyti, tai jųsų sveikata ir Jgy- 
vumas sugryš Juma taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminu, 
uždegimo žarm], silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokią užslscnėjnslą," jsl- 
kerėjustą, ,chronišką Ilgą, kąri ne
pasidavė net gabiam Šeimynos gy- 
dytojul, neatidėlloklt neatėjo paa 
man<>.

DR. J. E. ZAREMBA

SPECIALISTAS 
Inėjlmas Rūmas 1018

20 W. JACKSON BLVD.
Arti SUte Gatvės

Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto lkl
•* 028. M SS 1.*’,

po pietų

•Daliar prasideda tokių biznių ir atlikimas tokių 

reikalų, apie kuriuos žąionės iki šiol mažai tegalvojo.

Dabąr žmonės daugiau, negu kitados, galvoja apie 

siuntimų .pinigų Lietuyoū, ,apie važiavimų į Lietuvų, 

apie pirkimų, taisymų ir statymų namų.

Visuose šiuose reikaluose, mūsų Bankas gali jums 

gerai patarnapti ir padėti.

Pinigus siunčiame Lietuvon ir kitas šalis jums 

patogiausiu būdu.

Pąrduodaiiie laivakortes visų linijų ant geriausių 

laivų ir pilnai jus prirengiame kelionei į Lietuvų.

PasRdliname pinigus ant praperčių lengviaUftioąnis

išlygomis.
Turėdami reikalų, be atidėliojimo kreipkitės į mus.

State Sarti
Kampas Leąvitt St.2201 W. 22n<J Street,

Banko valandos: Kasdien nuo 9 ryte iki 4:00 p. p.
4W W vąk.

fa ■•■ ■■ . ——

SV. MYKOLO PARAPIJOS CHORAS
Muz. N. KULIUI vadovaujant

ŠIUOS RADIO KONCERTUS RUOŠIA

DIENRAŠTIS “DRAUGAS”

I R

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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CHICAGOJE
DIEVO APVEIZDOS PARA

PIJOS ŽINUTĖS.

Rytoj mūsų kolonijoje įvyks 

ta kas nors nepaprasta. Vi

gui' eina kalbos apie bažnyti

nį koncertų, apie “Septynis 

Kristaus Žodžius nuo Kry

žiaus”, kuriuos giedos mūsų 

bažnyčioje L. V. Chicagos Ap

skr. “Dainos” choras. Be a- 

Ųėjo, netik šios parapijos žmo- 

,nės pasinaudos šita proga, 

bet bus daug ir iš kitų ko

lonijų. Erdvi bažnyčia visus 

sutalpins. Įžangos tikietų ne

bus reikalaujama ir tik bus 

.rinkliava bažnyčioje. Pradžio-

iškilmių mūsų bažnyčioje: mi

sijų ir atlaidų. Užbaigęs savo 

suukų misijų darbų Alarųuette 

Parke, atvyksta pas mus di

džiai gerb. prelatas kun. J. 

Maciejauskas, kuris pradės 

trumpas misijas mūsų parapi

joje. Pradžia balandžio 2 d., 

t. y. trečiadienio vakarų, šios 

parapijos katalikai vėl turi 

}>asinaudoti šita nepaprasta 

proga gausių Dievo malonių 

įgyti.

VISU SMARKUMU RENGIA 
SI.

Town of Lake. — Moterų 

Sųjungos 21 kuopa visu smar- 

je gerb. kun. prof. B. Urba kuinu rengiasi prie vajaus 

pasakys pamokslų ir užbaigo- vakaro, kuris įvyks 30 kovo, 

Šv. Kryžiaus parapijos sve

tainėj. Kadangi vakaras ren

giamas, kad daugiau sutrau-

je bus Šv. Sakramento palai

minimas.

Praeitų sekmadienį mūsų 

bažnyčioje buvo renkamos au

kos šv. Kazimiero '$e*»erlų Vie-. 

riuolvnui. Šios kolonijos kata

likai gausiai piu'ėmė šitų b raju 

gių įstaigų. Gerb. Ą. Šalčius, 

vienas pavyzdingiausių šios 

parapijos darbųųtojų, paklojo 

visų šimtinę. Beje, sekmad. ko

vo 30 d., 8 vai. yąkare, Mo

kyklos alumnų draugija su 

šv. Kazimiero AĮrųdemijos rė

mėjoms rengia “bunco pan

ty” tam pačiam tikslui. Tai

gi, ir šiuo sykiu tikimės gra

žinus pelno.

kus moterų ir mergaičių į šia 

organizacijų, tat visų progra

mų išpildys pačios Sųjungįe- 

tės. Šolo dainuos p-lė S. Jur- 

gaitė, N- Mauraitė. Kalbės

gerb. kun. Ą. Linkus. Bus sų- dienų.

Lošia juokinga koiųedija, įųi- 

ri dar pirmų kartų čia bus MOKINASI NĄUJŲ DAINŲ, 
lošiama. Jų vaidins ųiūsų ga-

Už poros dienų laukiame

WEST SIDE ŽINIOS. vakarienėj su naujomis daino- BR1GHTON PARK

X Aušros Vartų parapijos 

dvidešimts penktuosius gy

vavimo metus rytoj vakaro 

7:30 vai. parap. salėj (2323 

\V. 23 Place) atžymėsime ban 

kietu — vakariene, per kurių 

įvyks Įdomus programas. Btui- 

kieto komisija viskų turi pa

sirengus ir laukia atsilanky

mo yisų westsidiečių, draugi

jų ir svečių.

X Ryt Aušros Vartų moky

kloje bus susirinkimai: a) Auš 

ros Vartų moterų ir merginų 

1 vai. po pietų ir b) Tretinin

kų konferencija tuojau po 

Graudžių Versksmų.

,< Aušros Vartų klebonas 

ketvirtadienyje Melrose Par

ke dalyvavo laidotuvėse a. a. 

Petronėlės Kantąutienės, kuri 

buvo žymi Marijonų Kolegijos 

rėmėja.

X A. a. Konstantino Kar- 

pavyčiaus laidotuvės skirtos 

trečiadienyje, dėliai sniego bai 

sios pūgos, įvyko Aušros Vai

tų bažnyčioje tiktai vakar

nūs. r. '

Pereitų ketvirtadienį savo 

pamokas turėjo pas p. J. Vir- 

.biųkienę, kuri, būdama gera 

šeimininkė, skaniai visas pa

vaišino. Reikia pripažinti, kad 

p. Virbickienė ne tik gera Šei- 

min;ąk,ė, bet kartu gera ir 

choristė, turi gražų alto baisa.

ŠĮ pirmadienį choras vėl 

turėjo savo pamokas pas mū

sų naujų narę ir taip pat gerų 

dainininkę p. Magnetų Dobro- 

volskienę. Abu pp. Dobrovols

kiui yra malonūs ir linksmus 

žmonės. Taigi choristės po pa

mokų buvo skaniai pavaišin

tos ir smagiai laikų praleido.

Toks gražus draugiškumo 

ryšis lai ir toliau choristes ri

ša bendron vįenybėn, gi pats 

choras siekia gražios pažan

gos.

Nauji darbuotojai
Tarp naujų narių, kurie įs

tojo į darbuotojų eiles yra: P. 

Šeputis, kuris dabar renka 

[skelbimus baseball šokio pro- 

gramai. Jjs yra nevien dar

buotojas, bot ir geras sporti

ninkas.
' Antanas Kupris taipat Įsto- 

ijo į darbuotojų eiles. Jis la

bai gražų sumanymų davė ir 

ipats jį vykdiuti visiems na

riams padeda. .Jis taipat yru. 

geras “bowler” ir sportinin

kas. ■ r

Nauja narė Ona Aidukaitė 

tik dvi savaiti atgal įstojo 

kuopon ir pereitų ketvirtadienį 

jau atsivedė tris naujus na

rius.

Kazimieras Šimkus, buvęs 

Pavasarininkų, Lietuvoje, pir

mininkas taipat įstojo ir žadė

jo su B. Armoška, kuris raš
tininkavo Lietuvoje, daug pa
sidarbuoti Vyčių naudai, 
dai.

Daug jaunimo rašosi į Vy

čių 36 kuopos darbuotojų ei

les. Manoma, kad ateityje bus 

sudarytas “Honor Roll” tų, 

kurie daug pasidarbuos ir bus 

garbės ženklas duodamas. Vai 

dyba turės susiėjimų, kur bus 

pakviesti seni darbuotojai 

šiam dalykui apkalbėti.

“Bunco”

Liet. Vyčių 36 kuopa rengia 

“Bunco” party,” kovoi 29 d. 

Meldažio svet., 2242 W. 23rd 

PI. Pelnas skiriamas Naujo

Vyčių Spaustuvės Namo fon
dui. Būs virš šimtas “prizes” 
ir.‘Aafreslunėnts”. Visos Chi 
cagos Vyčių kuopos ir drau
gijos kviečiamos dalyvauti ir 
paremti Spaustuvės Nąmo 
Pęndų. Ręd. OfeeĘrįs.

Sloan s
Liniment

‘ , « ki- L , l< * O / | vTM

Peoples Furniture Co.

.bios lošėjus: p-lės £. Bartkai- 

,tė, K- Mauraitė. Bus smuiko 

solo ir šiaip visokių pamargi- 

nimų-

Tąigi, sųjmigietės, visus kvie 

čia ątsįląnkyti, ypač moteris 

ir merginas. -Smagiai Jaįkų 

praleisite. įžanga jięhrąngi.

Alma.

Mot- Sų-gos 55 kp. .choras 
šiuo laįku užsįėmęs. Mat, pa- 
,gr< čiomjs per du sekmadieniu 

dalyvauja programoje.

<Pereitų sekmadienį dainavo 
Altoriaus (Pupsimo di'-jos 15 
.metų sukaktuvių vakarienėje, 
gi šį sekmadienį rengiasi pa- 
nrpdyti parapija rengiamoj

- wafc.ru ’t—r«.

BRIGHTON MOTOS SAUS, tec
pardavėjai

Ta pati.

visi uevyviAi balsuokit

,Už

(i) i M. Stulpinas
Deuięjkratų Kandidatas ant State 

■Repj.;esęątąt,ive 3-ųįo Senatoriai Dis- j 
trict. Trys .atstovai turės būt išrink- . 

ti. Dėkit kryžiuku ,tik už mane, tuo- ' 
met suteiksite man 3 balsus.

Balsąvįųiai April 8, 1930. Polis atda 

ri nuo 6 vai. ryto iki 5 vai. vak.

MES ĮMOKAME CASH 
.UŽ.!J-UWOS .$65.00

hi:

ktai 25

Estate
Monev Orderiai i Ąieįuvų per įtadio tiktai 25 centai

‘ Paskolos teikiamos ant Real "

KAUFMAH « AANK
124 N. LA SALLE gt., SflJCAGO, ILL.

YRA ATSAKOMHMSIAttSto VIETA METIMAMS 
PIRKTI RADIOS IR VISUS NAMŲ REIKMENŲ

ĮVAIRESNIS PASIRINKIMAS 
TEISINGOS KAINOS 
GERESNIS PATARNAVIMAS 

Todėl Stengkitės Kad
NAUJAS

GRAHAM P A I G E
- —   r-————tr’BuTCT-ar."  --------------------------------

IIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
S SVARBUS PRANEŠIMAS 

CHICAGOS LIETUVIAMS

KOMERCItįAUŲ AUTOMOBILIŲ
■i
EI
i

Parduodame naujausių modelių (SU Al i A M ir PAJUK automobilius už teisingas kai
nas. Mūsų patarnavimu visi kostumeriai užganėdinti. Turiiųe taipgi mažai vartotų 
C'hryslerių, Fordų ir kitų išdirbvsčių automobilių už pigias kainas. Kas tik ren
giasi pirkti ar mainyti mašinų, matykite mus.

SAVININKAI:

CARL WAINORIS, 
JOHN LASKEY,

JOSEPH BAGDONAS 
PETER NOVAK

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

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

TELEFONAS LAFAYETTE 6666

S
I
■
s

J. F. Radžius
GUABŲ 1SŪIRBYSTĖJ

Pranešu Chicagos lietuviams, kad jau nerei
kės mokėti taip brangiai už grabus. Nuo dabar 
mes parduosim olselio kaina grabus visiems. Ku- į 
rie laidoja gimines, arba savo draugą ar organi- " 
zacijos narį, galės sutaupyti pusę kainos ant gra
bą dėl sekamą priežasčią:

1. Nereikės mokėti komišinas graboriui už 
grabą.

2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoja 
graborią.

To apsilenkiant jūs sutaupysite šimtus dole- 
rią, o aišku, kąd tie pinigai būt buvę Išmokėti iš 
jūsą klšeniaus. Tie sutaupyti pinigai liks vaiku
čiams ar šiaip artimiems. Pinigai uždirbti nėra 
lengva. V

Jeigu jums reikia grabo, tai pirm šaukimo ki
to graboriaus, pašaukite mus, o mes nuvešime į 
savo išdirbystę ir jūs pasirinksite grabą už pusę 
kainos. Pasirinkę, jeigu nenorėsite mūsą patar
navimo, lai galėsite kreiptis prie bile graboriaus, 
kurs jums patiks.

J. F. Radžius
Pigiausias Lietuvis Graborius Chicagoje

Ofisas: Skyrius:
668 W. 18th St. 3238 S. Halsted St.

Tel. Canal 6174 Tel. Victory 4088

f

K

wafc.ru
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PAVASARIO SNIEGAS.

Bridgeport. — Tirpsta, nyk

sta, pavasario sniegas. Jau ke

liai ir takeliai prakasti apie 

šv. Jurgio bažnyčią ir apie šv. 

Jurgio parap. mokyklą, ir to

sios mokyklos svetainę.

Prie ko tai rengiamasi.
Visi juda, kruta. Mat, ren

giamasi prie metinio Šv. Jur

gio par. vajaus šv. Kazimiero 

Vienuolyno naudai. Seserys 

mokytojos su savo jaunaisiais 

“parapijonais” rengias, puo

šiasi, dainuoja, skambina — 

žodžiu rengia įdomią, progra-

. j J? jj
2 sk. rėmėjos.

Šv. Kazimiero Akad. Rėmė

jos rūpinasi, triūsia, užkan

džius gamina, tikietus plati

na vis vajui, tai metinei dar

buotei, kuri įvyksta po kolo

nijas sykį į metus.

2-rojo sk. pasišventusius dar 

bininkės rengia dėžutes, su 

kuriomis stovės prie bažnyčios 

durią kovo 30 d. per visas mi

šias ir kolektuos Seserų Kazi- 

rnierieeių naudai. Veik visose 

parapijose yra kolekta bažny

čioje sykį metuose šv. Kazi

miero Vienuolyno naudai. Ti

kimasi, kad ir pas mus, tai su 

laiku įvyks ir nereiks parapi- 

jonkoms šalti prie bažnyčios 

durų.

Visus kviečiame.
Visi prisirengimai yra tam, 

kad patenkinus gerb. visuo

menę. Prašom visi skaitlingai 

susitinkti ir pasigrožėt vai

kučių programa. Vająus vą- 

karas ivyksta kovo 30 d., 7:30 V

sava kandidatūra į 18-to War- 
do Committeeman. Taipgi pri
sidėjo advokatas J. J. Grisius, 
kurs stato savo kandidatū
rą j Illinois valstijos legisla
turos atstovus. Jiedu aukojo 
$5.00. Ten busiąs.

BUNCO PARTY.
Bridgeport. — Šv. Pranciš

kaus Vienuolyno rėmėjų 1 sk. 

rengia Bunco Party, kuri į- 

vyks kovo 30 d. 2 vai. po pietų 

šv. Jurgio par. salėj. Visi, ku

rie turite nusipirkę tikietus 

kovo 23 dienai, galės dalyvau

ti dabar. Misijos ir sniegas su

trukdė ankščiau rengta pramo’ 

gą. Vilimės, kad šiuo sykiu 

niekas nesutrukdvs. Visi kvie- ’
e*

Čiami atsilankyti. Rengėjos

VALANDOS
Lietuviu Dainos Per Radio Nedėlioję

Iš Stoties V.C.F.L 970 k. nuo 1 iki 2 valandos ir nno 3 iki 4 valandos vakare. 
NEPAMIRŠKITE SAVO RADIO UŽSTATYTI

S

TOVVN OF LAKE

vai. vakare, šv. Jurgio par. 

mok. salėj. Įžanga labai pigi.

X Iš Šv. Vardo draugijos 

Chieagos Arkivyskupijos uni

jos biuro yra prisiųstas laiš-! 

kas, kad Šv. Kryžiaus parap. į 

Šv. Vardo draugija prisiųstų 

1930 m. valdybos narių var

dus. Šv. Vardo draugijos na

riams reiktų sukrusti, geriau 

susiorganizuoti ir parodyti 

parapijoj daugiau veikimo.

X Mūsų L. Vyčių 13 kp. šį

met laimėjo čempionatą Vy

čių Basket bąli Lygoje. O jei

gu turėtų jaunimas salę. kur 

galėtų lavintis sporto žaidi

muose, nėra abejonės musų i 

jaunimo tarpe būtų daug čem

pionų.

X Visiems bus įdomu pa- 

! matyti ristynes, kurios įvyks 

šią subatą, kovo 29 d., Kren- 

lėje. Dauguma risti- 

kų bus,lietuviai jau pasižymė

ję tame sporte.

X Kas manote važiuoti su

į*i

fo

Suaugusiems ■

kams — 25c. Be gražaus pro-i , . . ,, ,

" 1 ekskursija } Romą, is ten į
gramo, -dalyvaus ir brangus T . . . , ,. , .
° J ■ Lietuvą, pasiskubinkite kreip-
svetys musų vakare, būtent .. . .... ,, ».

. . . . . . i tis i Draugo ofisą, nes jau

/ac. vai-

didžiai gerb. kun. Vaitukaitis.

Gerb. kun. Vaitukaitis netik _____________________________________________

turi nepaprastai gražią iškal-

S^BuiMtizmassausgėlį:

gaili nei vargo, nei laiko, bet 

visuomet rėmėjoms rodo palan 

kurną:

Laukiame brangaus svečio 

pas mus atvykstant.

Tad, Bridgeportiečiai pra- j 

šom skaitlingai atsilankyt šin! 

vakaran. Visas vakaro pelnas! 

eis šv. Kazimiero Vienuolyno’ 

naudai.

Vajaus komisija ir rėmėjai.

tik kelioliką vietų beliko.

-A

■

BUNC OPARTY.

Nealkankyklte savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėls, g 
Kaulų Gėlimų, arba llėilunglu 
— rašmenų sukimu; nes skau- ■ 
dėjimai naikina kūno gyvybę ■ 
lr dažnai ant patalo paguldo. _

CAP8ICO COMPOUND no- 
atla lengvai praAallna vlriml- ■ 
nėtas Ilgas; mums Šiandie dan- ■ 
gybė žmonių siunčia padėka- _ 
▼ones pasveikę Kaina Sėo per 
paėtų (So arba dvi už ll.tl. ■ 

Dukart tvirtesnė 7So. ■
Knyga: “SAL/TCNIS SVEI- _ 

KATO8" augalais gydytles. kai
na II sentų. ■

Justin Kulis Z
MM South Halsted Street

CHICAGO ELD. ■■ ■«■■■■■■■■■■

Čionai ant Paveikslo matote kaip dainas leidžia į orę. Ant. Vanagaitis dainuoja, o Budrikas kalba.

Dalyvaus gabūs Lietuvių Artistai: ANTANAS VANAGAITIS, 
JUOZAS OLŠAUSKAS, KASTANTAS SABONIS ir visiems 
girdėta BUDRIKO Radio Orkestrą po vadovyste YOZAVITO. 
Ponas SAURIS grieš ant milžiniškų Studios W.C.F.L. Vargonų. 
Lietuvių Meliodijas. Programą duoda:

Marąuette Park. — Laoda- 

rybės reikalui rengiama Bun

co Party kovo 30 d. vakare 

p-nų Stirbių namuose po 

num. 6603 So. Rockwell St. 

Pelnas iš šios pramogos eis 

sušelpimui suparaližuotas mo

teries ir jos nesveiko sunaus 

Ta moteris jau 15 metų, kai 

nuo lovos nesikelia, o jos sū

nūs nuo jaunų dienų yra luo

šas.

Todel kas dalyvaus šioje 

pramogoje atliks tikrai labda

ringą Dievui patinkamą dar

bą.

Fric surengimo tos “Bun

co Party” darbuojasi ponai 

Stirbiai ir p-nai Jaksibogai.

Prie to reikalo prisidėjo 

James L. Brogan, kurs stato

TURKIŠKOS, RUSIŠKOS 
SULFURINĖS VANOS IR 

ELEKTRIKINIS GYDY
MAS

Treatmentai visokių ligų, reu
matizmo, nervų atitaisymo, Šalčio 
lr taip toliaus, su elektriniais 
prietaisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mlnarallnės, sulferinės vanos 
duoda didžiausių kraujo cirkulia
cijų, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ninkals nuo 8 Iki 12 vaj. nakties.

Kambariai dėl pergulėjlmo.

A. F. CZESNA
1657 WEST 45th ST.

Kampas Paulina Street

Kuo 8 vai ryto Iki 1 v. nakties. 
Nedėliomis Iki 2-,ros vai. po pietų, 

Phone Boulevard 4562

Jos. F. Budrik, Korporacia
Didžiausia Muzikos ir Radio Krautuvė Amerikoje

3417-21 So. Halsted St.
Telefonas BOULEVARD 4705

j; i
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Iš Politikos Lauko.
tf v x n o * a ’ j

NORTH SIDE POLITIKUO- Įūaug žmonių šiame sunkiame 

laike nedirba.

Taip gi ačiū tariame vi

siems parapijonams Šv. Jur

gio parapijos už jų mielašir 

dystę. Ir širdingai ačiū komi

tetams už jų prielankumų ir 

pasidarbavimų.

Našlaičiai ir seneliai visuo

JA.

North Side dabartiniu laiku 

smarkiai subruzdo veikti po

litikoj. Mat rinkimai čia pat. 

Kadangi net keli lietuviai pas 

kirti į valdiškas, ir gan aukš

tas, vietas, todėl reikia lietu

v ianis 8ei'ai Per 1 inkimus pa- nieį niejsjs jU8> 0 ypatingai

sirodyti, jeigu norim, ^<au' Seserys. Kuomet priims Jėzų 

mūsų tautiečiai laimėtų šiuose • ginJį> prašys j^vo

rinkimuose. laiminimo visiems.
Tam dalykui 30 kovo ir G Su gįUa pagarba ir dėkin.

balandžio yra ruošiami dide-. gUn)U
lį masmitingai.

m . . , - Jėzaus Nukryžiuoto Seserys.Taigi, brangus lietuviai, 1 J ‘

Horthsidiečiai, nežiūrint pa-

l

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
Rm Tel. Mldw*y liti

I 1

OTDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antra ofisų (su Dr. Laurai
čiu — .ršuj Belsklo-Rakščio aptie- ■ 
ke.; po nr. 2423 Wost Marąuette Rd. | 

1 Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
i Prospect 1930.
Į Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
'4(01 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
( iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1930. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

DR. R. G. CUPLER
OTDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue tr 24-taa Street 

Telef. Canal 1712-0241

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllalt 
Ir Ketvergais vakare

žiūrų, rinkimės į parapijos
Lietuviai, kilę Pajūrio para-

sv

etainę minėtomis dienomis, j paraginti p. An

sudarykime skaitlingų mirtių, 

kad atvažiavę kalbėtojai nus

tebtų mūsų skaitlinguinu ir

driekaus, didesnėmis ir mažes

nėmis aukomis karo nuskriau

stai bažnyčiai papuošti sudėjo 

'virš pusantro tūkstančio litų.

JONAS B. BORDEN

(Bagdziunas)
Plačiai žinomas Chicagos 

lietuvių advokatas, kurs porų 

mėnesių praleidęs Californijoj 

sugrįžo ir stojo vėl prie seno

jo savo darbo ofise po num.: 

2151 W. 22 St. Mieste jo ofi

sas yra 105 W. Adams st. Rm. 

2117. Californijoj p. Bagdžiu- 

nas turėjo gerų “good tiine” 

ir matė daug nematytų ir ne-

OFISAI:
1448 S. 49 Ct. 2924 Washington
19-12, 2-4. T-9 12-2, 4-6. Blvd.

J Tel. Cicero 662 Tel. Kedzle 2450-2461

DR. S. A. DOWIAT
Gydytoju Ir Chirurgai 

REZIDENCIJA
4729 W. 12 PI. Nedėliomls
Tel. cicero 2888 Busi tirui

A. L DAVIDONIS, M. D.

pradėtų geriau skaitytis su Afj;d iews imtinės baž. įsivaizduojamų dalykų

lietuviais. (J jeigu laimes niu- °
•nytėlės reikalus, klebonas ir

sų tautiečiai, tai tada bus 

mus didelis laimėjimas poli

tikoje; bus istorinis įvykis 

Įįetuvių amerikiečių tarpe.

Tad-gi da sykį primenu — 

■nepaniirškini minėtų dienų ir 

skaitlingai susirinkini, ypač, 

jaunimas turėtų visas daly

vauti, daugiau susirūpinti po

litika, nes jie daugiau tur jė

gų ir energijos darbuotis.

“Elkas”.

parapijiečiai taria širdingų 

ačiū.

Kun. Steponaitį.
Pajūrio klebonas.

APSKRIČIO SUSIRINKI
MAS.

Moterų Sųjungos Chicagos

Apskričio susirinkimas Įvyks 

ateinantį sekmadieni kovo 30 

<1. 2 vai. po pietų Dievo Ap

veizdos par. salėj. Visos kuo

pos prašomos atsiųsti dele

gatus, nes yra svarbių daly

kų aptarimui.

Valdyba.

Ofiso Tel. Virginia 0036
Rezidencijos: Vaa Buren 6898

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 

2 Iki 4 ir 6 Iki 8 v. v. 
Nedėliomls nuo 10 Iki 12 ryto 

Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd. 
-Vai.: nuo 8:30 iki 9:30 vak.

Ofiso Tel. Canal 2118
I

Ofiso Tel. Vlctory 8687
Of. Ir Rea. Tel. Hemlock 2174

DR. J. P. POŠKA

Telefonu Boulevard 1939

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

dienų, ir 8:M Iki 0:80 vakar. g HAjjgTĘD STREET

4608 S. ASHLAND AVĖ. Antras ofisu Ir Rezidencija 
Netoli 4<th Street * CMcego. IU. 6504 S. ARTESIAN AVĖ.

■ ... ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.DR. J. J. KOVVARSKIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas 2403 W. 63 Street

Kertė So. Western Avenae 
Tel. Prospect 1928 

Resldenclja >259 So. Leavitt St. 
Tel. Canal 1829

Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v. 
Nedelioj pagal eusltarlmų

Tel. Canal 6764 Republlc 8466

DR. A. RAČKUS

Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L YUŠKA
OFISAS

4910 So. Michigan Avenue 1900 S. HALSTED STREET

Tel. Kenwood 5107 namai

Vai: nuo 9 iki 11 vai. rytėję 4193 ARCHER AVĖ. 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart Valandos: prieš pietus pagal sutart) 
šventadienio ir ketvirtadienio, Namuose 2-4 po piet. ofise 6-8 v. v.

Ofiso Tel. Kedzle 0482 
Rezidencios Tel. Dreael 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Nedėliomis Ir šventadieniais 10-12.

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias ir chroniškas ligas

vyrų, moterų ir vaikų
DARO OPERACIJAS

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

Nedėliomls ir seredomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija

Ir X-RAY !
2130 AVEST 22nd STREET

CHICAGO

ADVOKATAI

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Tel Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

Suite 721 First National Bank Bldg. 6558 SO. HALSTED STREET
38 fe. DEARBORN feT. Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare 

Tel. Randolph. įtl30-5131. Vai. 10-5 f

Phone Armltage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

Valandos: 12 iki 2 Ir 6 iki 8 P. M. 
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutart)

Tel. Lafayette 5793

! DR. A. J, JAVOIŠ
i ■■ »r
Vai: 2 iki 5 po pietų, 7 Iki 9 vak. 
Office: 4459 S. California Avė.

Nedėlioję pagal sutart).

M. OLIS OPTEMITRISTAI

North Side. — Amerikos 

Lietuvių Politikos klubas lai

kys nepaprastų svarbų susi

rinkimą, nedėlioj, kovo 30 jį., 

7'flM) vai. vakare,''parttpfjos sci
lėj. Susirinkimo tikslas, kad 

tinkamai prisiruošus prie po

litiškos demonstracijos bal. 6j 
d., 3 vai. po pietų. Visi nariai 

atsilankykit.

Valdyba.

VISI BALSUOKIT UŽ

S JOSEPH J. GRISH
A D V 6 K A T A S

11 So. La Šalie St., Room 1701 
Tel. Randolph ./>331-0832 Vai. 9-4 

;arals
3241 SO. HįU ECT

Tel. Vjeti 
7-9 vai. vakjba

Ofiso Ir Res. Tel. Boulevard 5911

DR. A. J. BERTASH
2464 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 Iki S po 
pietų Ir 6 Iki 8 vai. vakare 

Ree. 2201 8. WALLACE RTREET

DR. S. BIEZIS

POLITIŠKAS MASMITIN- 
GAS.

Bridgeport. — Dviejų dienų ! 

audringas oras buvo sutruk

dęs politiškas visų partijų 

kampanijas. Dabar viskas at

sinaujina.

Ateinanti sekmadienį kovo 

30 d. 2 vai. po pietų šv. Jur

gio par. salėj įvyks politiškas 

masmitingas, kur sakys pra

kalbas lietuvių ir amerikonų 

kalbėtojai. Bus taipgi įvairių 

pamarginimų. Kalbės adv. J. 

P. AVaitclies, Central District 

Progrese redaktorius Pajaujis 

(Pavis), leitenantas Tliurslon, 

V. M. Stulpinas, kandidatas į 

Illinois valstijos legislaturų. 

Iš amerikonų kalliės Frank J.

. VVilson, kandidatas County 

komisijonierius ir John P. Gi- 

bbons, kandidatas į šerifus.

Lietuviai šiuo kartu turi 1 

keletu kandidatų į augštas 1 

vietas ir visi privalome daly

vauti politikoj. Todėl sueiki

me į minėtų inasniitingų.

Tas Pats.

Tel. Vlctory 6279

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

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

2151 W< St. 6 iki 9 vak.
Teaephone "-Roosevelt 9090 

Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

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

Nedėlioj 10-12

PADĖKA.

Nuoširdžiai dėkojame gerb. 

kun. J. Čižauskui, 6v. Jurgio 

parapijoj, Detroite, Mieli., už 

jo tėviškų širdį kmi atjautė 

mūsų seneliu^ ir našlaičius ir 

leido mums rinkti aukas baž

nyčioj, kovo 23 d. š. m.

Auka buvo gausi, nors ir

DR. VAITUSH, O.P. D.

Tel. Hemlock KIBI

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

*2426 Weet 49 Btreet 
▼ai.: 9—13 ryte, 1—4 p. p. (—B 

▼, r. Nedėlioj susitarus.

REPUBLIKONAS KANDIDATAS
ANT STATE REPRESENTATIVE 

11-to Senatoriai Distrikto.

PAVASARINE EKSKURSIJA 
LIETUVON

1 VYTAUTO fllBiĖJU
Cunard Linijos Didžiausiuoju Greitlaiviu

BERENGARIA
Gegužio (May) 14 d. 1930 m.

Iš New Yorko Per Southamptoną 
I Lietuvos Portą

KLAIPĖDĄ
Ekskursija asmeniškai lydės East St. 

Louig R. K. Parapijos Klebonas

Gerb. Kun. S. E. Kolesinskis
914 N. 15th Street, E. St. Louis, III.

Gegužio mėnesis — tai smagiausiu laikas keliavimui 

ir Lietuvos aplankynmi 

Kelionėn išrengia visi Cunard Agentai

CUNARD LINE
346 N. MICHIGAN AVĖ. 
25 BR0ADWAY 
1135 OLIVE STREET

Chicago, Iti. 
New York 

St. Louis, Mo.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6222

Rezidencija: 6640 So. Maplewood 
Avenue Tel. Republic 7868 
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. v. a

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

>•> 1.1

I

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonu Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va

kare. Seredaois ir Pėtnyčio
mis nuo 9 iki 6.

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS
4740 Dorchester Avenue

Tel. Dresel 6323 
Vai.: 8 Iki 10 ryto 

6-8 vai. vakare

1821 SOUTH HALSTED ST.
Rezidencija 66.00 So. Artesian Avė. 

j Valandos 11 ryto Iki 8 po pietų
6 iki 8:30 vakare

JOSEPH ĮGRISI
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS
4631 S. Ashland Avė. (2 lubos) 

Telef. Boulevard 2800
RESIDENCIJA: 

6515 So. Rockwell Street 
Telef. Republic 9723

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų {tempimų kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšt). Atitai
sau kreivas akis, nuimu cataractua 
Atitaisau trumpų regyste Ir tolimų 
regyste.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro- 
cbas su elektra, parodančia mažiau
sias klaldaa

Specialė atyda atkreipiama moky
klos valkučiama

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomls nuo 10 ryto Iki 
12 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Boulevard 7589

DENTISTAI
Office Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4446 Bo. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos

TaL Canal <282

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampu Leavitt St.)

Valandos* Nuo 0 Iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare

Seredoj pagal sutartį

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

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

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

Telef. Midway 2880

Tel. Boulevard 1401

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

3343 SO. HALSTED STREET

Valandos: Nuo 2 — 4 
7—9 vakare

P. P.

DR. HERZMAN

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampu Michigan Avė. 

Tel. Pullman 6960 Ir <877

Miesto Ofise Pagal Sutart):
127 N. Dearborn Street

Rooms 028 Ir 98E 
Tel. Franklin 4177

Telephone Central 6024

F. W, CUERNAUCKAS
ADVOKATAS

124 North Lasalle Street 
CHICAGO, ILLINOI8

Nuo 9:14 Iki 6 vai. vak. 
ooal Office; 1100 So. Union Ava

Tel. Rooeevelt 8710 
VaL nuo 0 tkl 8 vaL vak.

25 MEI| PATYRIMO
Pritaikyme akinių del visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

I S RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomu pei 
metus kaipo patyria gydytojas, 
rurgas ir akušeris.

•a

Boulevard 7689

/

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., kasnp. 18 St. 2 aukštas 
Pastebėklt mano Iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Seredomis nuo 9:80 Iki 12 v.

* ryto. Nedėliomls nėra skirtų 
valandų. Room 8 
Thons Canal 0538 ;:

Rea. Hemlock 7491

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

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

Gydo stalgiu Ir chronišku 11- 
ųuvyrų, moterų Ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaleus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 10 — 12 pietų |T 
nuo 6 Iki 7:80 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 8110 Rea. So. Skore 
2288, arba Randolph 1800.

Tel. Armltage 1740

DR. S. T. THOMAS
(TAMOSAITK)

Dentistas
1608 MHvvaukee Avė.

Kampas North Avė. 
Northvrest Tower Bldg. Room 809 
Vai.: 9—12 ryto: 1—8:20 vai. rak.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 3 po pietų.
Nuo 7 lkl 9 vakare.
NedSl. nuo 10 lkl 12 dienų ;

I
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S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS

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

Tel. Koosevelt 2515 Arba 2516

2314 W. 23rd Place

Chicago, III.
SKYRIUS: •,

1439 S. 49 Court Cicero, III.

' Tel. Cicero 5927

PO MISIJŲ ATLAIDAI.

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis nž kitų patar
navimas.

Marąuette Park. — Gimimo 
Panelės šv. pur. lietuvių baž

nyčioj šv. Misijos vyrams baig 

sis šiandie vakare. O rytoj su 

suma prasidės 40 valandų at

laidai. Per visų atlaidų taikų 

iškalbingus pamokslus sakys 

gerb. pralotas kun. Maciejaup- 

kas.

Vietinis.

PRANEŠIMAI.
J, F. EUDEIKIS KOMP.

•. I t
PAGRABŲ VEDBJAI 

Didysis OflKis:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Tards 1741 ll 1741 
SKYRIUS

4447 So. Fairfleld Avenue 
SKYRIUS

1414 So. 4> Ct. Cicero 
Tel. Cicero f7#4 

SKYRIUS
Siti Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 1201

LABDARIŲ DOMEI.

Šiuo pranešu visoms Labd. 

Sų-gos kuopoms ir draugi-Į 

joms, kad Centro susirinkimas 

neįvyko iš priežasties blogo 

oro. Susirinkimas tapo nukel

tas į balandžio 2 d.

Prašau visų L. S. kuopų bei 

draugijų atstovus atsilankyti

J. F. RADZIUS
riGIAUSIAS LOTI. GRABORIUS. 

GRIGAM JK
Laidotuvėse pa- į 

tarnauju geriausia i 
ir pigiau negu kiti 
(odai. kad priklau
sau prie arabu 14- 
dirbyatėa.

OFJSA8
«8 Weat 18 St. 
Iii. Canal 4174 
CtTf RIUS: 8288
Sa. Halated Street 
Tei Victory 4488

Phonv Bcntovaid 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Muši, patarnaninaf 
isuomet sąžiningas Ii 
abraugue. nee o e tar

ne Iftlaldu užlalkvm*- 
fcyrių

Nauju, graži s 

jlyčia dykai

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

‘ BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

S, M. SKUDAS
LIETUVI8 GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tel. Roosevelt 7532

__  J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
8103 S. Halsted 
St. Chicago. III.

Tel Victory 1114

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDBJAS

1650 West 46th Street
Kampas 4<tn Ir Paulina Sts 

TU. Blvd. 62 08

Nuliudlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu slmpati*- 
kai. mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplrėia dėl Šermenų 
dykai.

IBUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley LIc.
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal 8181

Kazimiero dienoj, pasimeldžia 

me ta intencija ir einame “in 

corpore” prie Šv. Komunijos.

Tat ir šįmet turime taip pa- , “hl. Štimė” paskelbt* anke- 

darvti. Šįmet turime gerų pro- tų, į kurių atsakė keli žymes- 

gų, nes gerb. pral. Maciejaus- -ni Lietuvos ekonomistai.. Be- 

kas laiko misijas. Pasinaudo- -veik visi jie pasisakė prieš 

kinie Dievo malonėmis, atli- (valstybinio degtukų monopolio 

kinie išpažintį šių savaitę, o įvedimų. “Mem. Dampfboot” 

sekmadieny, kovo 30, d., “in mano, kad tokį monopolį įve- 

eorpore” eikim prie šv. Ko- dus, nieks iš užsienio biznie- 

munijos, 7 vai. ryto.: .

P. S. Visi nariai" susirinkit

PRIEŠ MONOPOL1ZAC1JĄ

rirų nenorės į Lietuvų gabenti 

savo degtukų. Įvežus degtu- 

į svetainę kovo 30 d., 6:30 įkus iš užsienio, liktų be dar- 

val. ryto. Iš ten eisime į baž- bo apie 600 darbininkų.

nycių.

Širdingai visus kviečiu.

J. K. Butkus ,rašt.

PADĖKA.

Dievo Apveizdos Parap. —
Draugija Šv. Jono Evangelis

to vyrų ir moterų laikys mė

nesinį susirinkimų sekmadie-

Office of County Cierk 
of Cook County, Illinois.

Stale of Illinois)
) SS

County of Cook )'

laikantis provlzijos Sekcijos 34 
Praimerių rinkimų Illinois valstijos 
įstatymo, aš šiuomi tikrinu, kad po- 
pieros spa'va praimerių balsavimo 
atsakančių partijų Praimerių Rinki
muose, kurie bus laikomi Cook Kliu- 
ntėj išskiriant miestus Berwyn, Chi
cago ir Chicago Heights, miesteli Ci
cero, rhiostukus Evergreen Park lr 
Summit, utarninke Balandžio 8, 1930, 
bus šitokia:

Demokratų Partijos — Rausva 
Republikonų Partijos —■ Balta
TĄ VISKĄ liudydamas, aš pa

sirašau lr primušiu pečėtj Cook Kau- 
ntės, šioje kovo 24-jet dienoje, 1980.

ROBERT M. SWEITZER 
County derk of

Cook County, Illinois.

REAL ESTATE
dė tris kūdikius — berniukus 

ir visi sveiki auga. “Ž. P.”

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

■» Pėtn. ir Sub. Kovo 28, 29
“LOVE COMES ALONG”

Dalyvauja Bebe Daniels. Įdo

mi meiliška drama.

Ned. ir Pan. Kovo 30, 31 
“THE BIG PARTY”

Dalyvauja Sue Carol, Dixie 

Lee ir kiti garsus artistai.

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

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

PRANEŠIMAS,
Automobilių pirkėjais ir savinin

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

-Cl

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

CADILAC SEDAN, 4 durų 

Custom Built 26. Karas gerai 

išrodo, kaip naujas. Neturiu 

darbo, paaukuosiu už $275.

S750 So. Campbell Avė.

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EXPRESS

Mes permufuojame-perveža- 

me pianus, forničius ir kito

kius dalykus.

Taipgi parduodame anglis 

geriausios rųšies už prieina

miausių kaiiiiį. Miišij patarna

vimas yra greitas, geras ir 

nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir į 

kitus miestus.

JVAIROS kontraktoriai

13 Apt. namas, veik naujas, po 
2-3-4 kamb. Viskas išrenduota, ge
ra vieta, pigiai $58,000. $3,000 cash. 
l-mas morg. $43,000. Savininkas 
2009 No. Leavitt, Palisade 0321.

Tikras Invcstmcntas, 10 vieškelio 
bus, lotai po $32 5, gorosį išlygos. Sa
vininkas, kamb. 1257, 111 W. Wash- 
ington St.

Mažas namas, lotas 60x217, $300 
plumbing, 21 — 4-tb St. $1,450. 
Kreiptis Kari Johnson, Rt. 2 Box 
19, Necadah, Wis.

0628 Lafayette Avė.
8 kamb. namas, šoninis inėjimas,

2 karų garadžius, lotas 32x193. Kai
na $9,000, ineštl $2,000. Thomas E. 
Kay & Co., 7089 Jeffery Avė. Far. 
9300.

PIRKIT FARMAS
Turiu visokių farmų ant 

pardavimo ir mainymo kainuo 

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

00. Norėdami farmos meldžiu 

parašyti kokių farmų norite, 

kiek norite mokėti už farmų 

ir taip gi parašykite kiek no

rite už savo propertę.

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

i P. Lapenas ta proga parei

škia, kad jM* degtukų mono

polis parodys geras perspek

tyvas, tai valdžia vėliau mano 

įvesti ir valstybinį tabako mo

nopolį. Tačiau monopolizaci- 

jos sistemų visiškai pasmerkė 

pramonininkų pirmininkas, dr. 

Saloveičikas. Monopolizacija, 

Kvieskos nuomone, esųs abso- 

“R.”
ny, kovo 30 d., 1 vai. po pie- , .v ( 

seredoje 8 vai. vakare į Auš-.tų, parapijos mokyklos kam-į'reiškinys, 

ros Vartų parapijos svetainę. ’ bary.

A. Nausėda,
L. S. Centro Pirm

VYČIŲ KUOPŲ VALDY
BOMS.

L. Vyčių Chicagos Apskri

čio mėnesinis susirinkimas į- 

vyks seredoje, balandžio 9 d., 

8 vai. vak., Šv. Jurgio parap. 

svet., 32 place ir Auburn Avė.

Iš kiekvienos kuopos pra

šoma būtinai prisiųsti nors 

po tris delegatus.

L. V. Ch. Apskr. Valdyba.

Marąuette Park. — Prane

šimas draugijos šv. Kazimie

ro Karalaičio nariams.

Mylimi broliai! Kaip jau ži

noma, mes kasmet atliekame 

savo pareigas — išpažintį — 

savo globėjo dienoj, t. y. šv.

A. PETKUS
GRABORIUS

Ofisas

3238 S. HALSTED STREET

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

Tel. Virginia 1290

EZERSKI
i LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marslifield Avenue

Tol. Boulevard 9277

f

Kviečiami visi nariai Į

susirinkti ir užsimokėti visus" Klainėdos krašte Pagėgių 

mokesčius. Gi kas Šitame su-. aPskr' Jov«ru“8 dvare p,L 

sirinkime neužsimokėš, bus su

spenduoti.

Kiekvienas prašomas atsi

vesti po vienų narį. Dabar 

vyrai ir moterys priimami ly

giomis teisėmis. Taigi lietuviai 

naudokitės proga.

Juozas Blankus.
Katrų draugijų pripuola su

sirinkimai kovo 30 d., prašo

mos išrinkti delegatus suda

rymui Vytauto Komiteto ir

======  =•

HOTELI S
r / • .T • : *

Laideli, gražūs, švarūs kam

bariai nuo $3.00 savaitėj ir 

aukščiau. Karštu vandeniu šil

domi, maudinės.

W7 W,f21. ęftęet

Restaurantas Pardavimui
Parsiduoda rę^taurantas pra

moniniame distpikte. Pigi kai- 

atsiųsti 11 d. balandžio vakų- na. Parduoda^, dėl ligos.

re į parapijos knygynų.

Korespondentas.
y

944 Westį{35 Street

c-it
Marąuette Park. — Mar

quette Park Lietuvių Am. Pi

liečių klubo mėnesinis susi- 

rinkhnas įvyks kovo 30 d.,

2 vai. po pietų, Gimimo Panos savininką. 

Švenčiausios parapijos svetai

nėj.

Visi nariai malonėkite atsi

lankyti į šį svarbų susirinki

mų, kadangi yra priešrinki- 

mus, ir iš mūsų klubo žmo

gus adv. J. Grisius eina į 

State representative. Jis mu

ms daug kų pasakys.

Valdyba.

IŠSIREKDUDJA Jlatas iš 4 

kamb., ant antro. Rūgščio, iš 

užpakalio. Kambariai, geri, 

šviesus, renda jiebrangi. Ran

dasi 2130 W. 23 PI. Kreiptis į

STEPONAS ROKAS 
2129 West 23 Pifwe.

ANTANAS
KRAUJALIS

Mirė kovo 23 d.. 1930 m,
63 metų amžiau* Kilo Iš Tra- 
4 k avo a parapijos ir m. Ame
rikoje išgyveno 30 metų.

Paliko dideliame nuliudlmo 
draugus ir drauges, o gimi
nes Lietuvoj.

Kūnas pašarvotas 105 — 32 
Avė. Melrose Park. Laidotuvės 
Jvyks Subatoj, kovo 29 d., iŠ 
namų 10 vai. bus atlydėtas J 
Mt Carmel bažnyčią, kurioj J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Ml Carmel kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ges ir pažy
stam u*-mas daljvauti Šiose 
ialdotuvcse.

Nuliūdę; Draugai Ir Drau
gės.

Laidotuvėms patarnauja gra 
bortu: Prablsh. Tel Melrose 
Perk

STANLEY CIBULSKIS
MOIJAVOJIMO KONTRAKTORIUS

Poperioju,. moliavoju ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlua 

8tatau Įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemlock 5534

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

JULIUS SLICKIS
Namų taisymo ir statymo

KONTRAKTORIUS.

11620 ak. žemės, dalis Brewster 
kantėj, Texas. Po $2 ak., 2 sekcijos 
$6 ak. Dvi vietos po 80 ak. po $7 
ak. Viskas žibalo juostoj. G. A. Ma- 
iąr, Y. M. C. A. Kokorno, Ind.

| 320 ak. farma Osceola kaustėj,
Mich. 200 ak. išdirbta. Gera žema. 
Kita geros ganyklos. Įrankiai, trakto
rius, arkliai, 24 melž. karvėo, 6 Ver
šiai, 190 avių. Ge.ri įrengimai, , bė
gantis vanduo. Reikalingi nimai 
Labai pigiai. Stebėtina proga išeiti 
iš miesto ir įsigyti A-l veikiančią 
pieno farmų. Box 48 Mt. Pleasant, 
Mich.

Paaukuosim 96 ak. geros žemės, 
gori namai. Arti vieškelio. $7 5 ak. 
Mažai inešti. Likusi kontraktu ar

' mortg. po 6%. Gyvuliai ir įrankiai. 
Turiu namus, kuriuos mainy- extra jei norima. 60 m. j v.-š. nuo 

Detroito. White Oak Township. Ing-
siu ant ūkio Lietuvoj.

2150 So. Hoyne Avė. 
Tel . Canal 5529

ham Co. Savininkas, Chas. Niethau- 
raer, Dansvllle, Micb.

7“

M. YUSZKA
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausia.

4423 So. Western Avė.
Tel. Lafalette 3385

49 aįu paukščių, vaisių farma, $4,- 
000 vertės daiktų. Geras namas, 
viskas geram stovyj. 15 ak. įvairių 
valsįų, netoli nuo įmiee.to, kietas ke
lia*, hijjfh school. Įmokėti $3,500, $1,- 

’ 600. Likusi ilgam išmokėjimui. Reik 
į greit parduot. Agentų ncrelk. John
■ Merchant Kinmundy, Iii.

BIZNIO PROGOS

Briidgeport. — Aprašyme a- 

pie p-nios Vileišienės išleistu

ves “Draugo” No. 73 tarpe 

asmenų tame pokilyje daly

vavusių minimas Brižauskas. 

Tokio ten nebuvo. O praleisti 

p-nai Leščauskai. P-nas Leš- 

čauskas pasakė prakalbų, ku

rioje išdėstė p-nios Vileišienės

A. BITINO
PAHHULĮI DIRBTUVĖ

3958 Wcst 111 Street
Chicago, III.

Tel. Bevefry 0005
Vienatinis lie
tuvis, kuris iš
dirba europiS- 
ko ir ameriko
niško akmens 
paminklus.

Pasirinkimas 
didžiausias, 
kainos žemiau 
stos.

Pirmas prie
šais šv. Kazi
miero kapinių 
vartus.

HARDWARE & PAINTS
loomls maliava bal

tą ir visokių spalvų. 
Galima vartoti IS lau
ko arba viduje.
Tik ............ 91.48 Gal.

~Tvirto dšdlrblmo WheeI”Bari» storo plieno 
vidurls lr geležinės kojos pats geriausias dcl 
namų vartojimo. Tik ................................... 93.44

Champion varnlsh: 
varnlshis dėl visokių 
vartojimų tik

41.34 Gal.

Step.—Ladders 6 pė-
Pilaen flat sienos maliava galima maliava- dų, gerai padarytas

tl sienas, medžius, radiatorius. Ir ant wall hargana ........... 91.24
popieroa visokių spalvų. Syki mėginsi visa
dos vartosi. Tik ................................ 92.60 Gal. -----------

St. Louis "Dutch
Ateikite Arba Telefennoklte Lafayette 4499 Boy” Whlte Lead. 100 

Pristatėm Visur avarų ............... 911.49

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street Tel. Lafayette 4689

••I*

i

Wm. J. Kareiva
Savlnlnka*

Del geriausio* rųšies 
ir patarnavimo, šaukit 

OREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
sviesto lr sūrių

4644 So. Paulina SL
Tel. Boulevard 1944

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

luksinlų ir sida- 
orlnlų daiktų, vė
liausios mados ra
dio, planų rolių, 
rekordų Ir t. t 
raisau laikrodžius 
Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefoną* HEMLOCK 4444

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generalis 

konkryto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

9IOBTGECIA1-PASKOLOS

2- RI morgiciaT
3- TI MORGIČIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola suteikiamą 1 vieną dieną. 
Perkamo real estate kontrakto*.

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas $500,004.44 
1844 80. KEDZIE AVENUE 

Tel. Laffcyette 4788-4714

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.

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ
Skolinant pinigus ant medi

niu ir mūriniu namu. Komišaa 

tik 2%. Kreipkitės į

Public Mortgage Exchange
S. L. FABIAN, Mgr.

809 West 35th St.

Variety Storas 5c. 10c. $1. Gera 
vieta, kamb. gyvenimui. Pigi renda. 
Patogu, nėr konkurencijos. Pigiai. 
Duok pasiūlymų. Reik tuoj parduot. 
Kreipkis tik rytais. Savininkas 4006 
^iylsion. St.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

National Cash reglsterts kaip nau
ja*, O. C. Llndh, 2946 Lincoln avė. 
Bucidngham 1959.

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 

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

{
įaskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 
iudija musų teisngumų. Senus namus taisome ant leng

vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 

mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojam fla- 

‘tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa

nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisą: 

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

Turim warehousėj 4 grojlklius, ge
ram stovyj. Gausi už $50, 8 planai 
PO $33, 8 vietrolos pigiai. Kreipkis 
nedėliomis nuo 10 ryto iki 5 vak. 
Victor Storage Warehouse, 4809 W. 
Lake.

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

4 kamb. rakandai vartoti 60 

dienų. 3 šmotai tikro rožme- 

džio Mohair parloriaus setas, 

vėliausios mados. 8 šmotų rie

šuto medžio valgomosios setas. 

4 šmotų riešuto medžio miega- 

• mosios setas su springsais ir 

Įmadracais, 5 šmotų dinette se

tas, du 9x12 Wilton kaurai, 

lempos, veidrodis, indai, maži 

kaurai, stalas. Viskas už $475. 

j Parduodam ir skyrium. Pris

tatysim. Privatinė rezidencija. 

8228 Maryland Avė. 1 blokas į 

rytus nuo Cottage Grove Avė., 

Tel. Stewart 1875.


