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AMERIKOS DELEGACIJA DARBUOJAS 
FRANCIJOS NAUDAI

išmėginamas Naujas j. v. kruizeris
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Rusijos Gyventojai Alksta, 
Ligos Plinta

Pilsudskio Broliui Nepavyko 
Sudaryti Kabineto

Bruening Jau Sudarė Vokietijos Kabinetą; Vas- 
conselos Kovoja Am. J. Valstybes; Vokieti
joj Didelis Nedarbas
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UŽ PASITARIAMĄJĄ SU
TARTI

NEPAVYKO SUDARYTI 
KABINETO

LONDONAS, kovo 30. —J VARSA VA, kovo 30. —

Nepavykus karo laivynų kon-| Maršalo Pilsudskio broliui ne 

fereneijai taip, kaip išpradžių pavyko sudaryti naujo Lenki- 

buvo norėta, Amerikos dele- • jai ministerių kabineto. Jis 

gacija staiga susigriebė pada- Į susidūrė su stipriais kairiai- 

ryti taip vadinamų pasitaria- siais gaivalais.

mųją sutarti, kas būtų nau-' -----------------------------------------------

dingą Francijai. I KOVOJA AM. J. VALSTY
BES

Britų' valdžia tokiai sutar- d«-o
čiai nepalanki ir spauda pas 

kelbė, kad tos rūšies sutar

čiai esųs priešingas ir prezi

dentas Hoover.

t
Amerikos delegacija tad ant

NUO ŽMONIŲ ATIMAMAS MAISTAS, 
H : SIUNČIAMAS Į UŽSIENIUS

RYGA,, kovo 30. — Einant Į ginusia miltų, ryžių, makaro- 

žinioinis iš Ru.si.ioa, tenai gy-j nų, cukraus. amerikoniškų tau- 

zventojus kankina džiova ir ki-'kų ir kt.

į tos ligos. Taip yra dėl alkio. 

Ypač miestuose žmonės pus

alkani, trūksta maisto, bent

Savo ražu sovietų valdžia 

nuo žmonių atima paskutini 

maistų ir pusdykiai siunčia j

visokių riebumų. Pastarai-, užsienius. Tuo budu ji nori 

siais laikais bolševikų valdžia pasauliui įrodyti, kad turinti

'daug taukų parsitraukia išA-

merikos.

Tūkstančiai Pabaltės šei

mynų Rusijoje turi daug sa- 

jvo namiškių ir giminių, 

i Kas savaitė jiems siun-

Atvaizduojamas naujas kruizeris aplaidžia Fore River, Mass. Plaukta atviron iū-'“a ten l,un(lns ’l!aisto’ (lau 

ron išniėginįmdi. Jį valdo civiliniai ekspertai. Balandy bus parduotas karo laivynui.

AUSTRŲ PRAŠYMAS 
PASKELBTI PALAIMIN

TUOJU VIENUOLI

« POLICMONAS UŽDARY
TAS KALEJIMAN

f PANAMA CITY, Panama 

respublika, kovo 30. — Buvu

sis kandidatas į Meksikos pre

zidentus Vaseoncelos, kurs ko ..... v ... .,
, . , .v.. . ., T peticijai (prašymui), kun bus
ki laikų viešėjo Amerikos J.jy „

VIENNA, Austrija (per 

paštų). — Dešimtys tūkstan

čių katalikų parašų surinkta

PRASIDEDA VALDIŠKAS 
CENZAS

Maxwell policijos stoties 

policmonas AV. Lawler, 31 m., 

uždarytas kalėjimai!. už šau-

“didelę prekybų.”

Rusijoje mėsos vartojimas

suvaržytas, nes mėsos kaipir 

nėra. Šiandie mėnesiu įve&y

ta dvylika bemėsių dienų So

vietai nori dar padidinti tų 

dienų skaičių.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
DR. ZAUNIUS SVEČIUOS 

PAS ČEKOSLOVAKUS
KAUNIETIS — MILIO- 

NIERIUS?

greitu sosiszekė sn AV&sh.n M ksta į Costa Ri. įteikta šventsjam Tėvui. Au
gtanu ir gavo „rozzdento pn-^ AmertTO1 >tr» kątaltkzu prašo ątpaujin-

Valstybėse jis turės paskaita. procodur, (pro-
apie Am. J. Valstybių impo-'."*»> palai,mntnoja

rializmų. ‘ Karmelitų kunigų .Dominiką

.. a Maria Jesu.
i Čia kalbėdamas jis peikė-. 1X .. • </? , r.

. .. , .. ■ , . . •*> Praeito vasano 16 d. buvo
Am. valstybių linkimų impe-y

•rializman tikslu pavergti Cen 

• traline Amerikų. . •

tarimų. .-itAit

BRUENING TURI KABI
NETĄ

BERLYNAS, kovo 30. — 

Pakviestas į kanelierius kata- 

likų centro partijos vadas Dr. 

Bruening jau sudarė Vokieti

jai ministerių kabinetų.
SIAURINAMA MIRTIES 

BAUSME .
Artimiausiomis dienomis jis 

parlamentų supažindins su mi 

nisteriais ir reikalaus patvir

tinimo.

NEDARBAS VOKIETIJOJ

inininios to garbingo vienuolio 

i300 mirimo sukaktuvės. Jis 

miįjė imperatoriaus Ferdinan

do fl pily, Viennoje. 

i Pasaulinis jo vardas buvo 

įDotnįnikas Russola. Buvo gi- 

jibęfe Ispanijoj. Buto Karme

litų ordeno generolu, paskiau
» LONDONAS, kovo 30

Darbo partijos valdžia išfe- 

prendė susiaurinti kariuome

nėje pritaikomų kareiviam^ 

iniirties bausmę už įvairink 

nusižengimus. Ateity mirties

BERLYNAS, kovo 30. — bausmė bus pritaikoma tik už

Šįmet Vokietija susiduria su -maištus, pasalingumų ir de- 

dideliu nedarbu. Arti penki zercijų (iš kariuomenės pabė-

milionai žmonių ieško ir ne

randa darbo. Apie 9 miilonai 

žmonių apturi iš valdžios šio- 

kių-tokių pinigiškų pašelpų.

Niekas negali žinoti, ar Vo

kietijoj laikai pagerės.

BEDARBIAI MARŠUOSIĄ 
I LONDONĄ

LONDONAS, kovo 29. — 

Praneša, kad balandžio mė

nesiu iš įvairių Britanijos 

dalių Į čia maršuosių bedar

bių būriai protestuoti, kad 

valdžia nesidarbuoja bedar

biams parūpinti darbo.

Tos rūšies maršavimai buvo 

įvykę 1927, paskui 1929 me

tais.

girnų karo laiku).

SAUGOJAMAS BOLŠEVL 
KŲ ATSTOVAS

‘Mem. Dampfboot” prane- 

Breslavo mieste, Vo

lui rė turtuolis Fren-

gai jiešautas viešbučio savinin Vykęs dalyvauti čekoslovakų kelis, kuris visų savo turtų

Praha, III-10 (Elta). Lie-

Šį trečiadienį visoj šaly pradymų New Grant viešbuty,’tuvos u^sienįų reik. rninisteris ša> kad 

sideda cenzas, ty. šalies gy- 575 So. Halsted gat. Pavojin D .Zaunius, kuris buvo nu-'kietijoj,

ventojų surašymas. Žmonės 

patariaryj į, stirašiųėbojų visus 

ipaduotus klausimus atsakyti 

ir tai teisingai, nieko nesle

piant.

Svarbu lietuviams pasisaky 

ti, kad jie yra lietuviai. Rei

kia reikalauti, kad lietuviai 

būtų įrašyti.lietuviais, bet ne 

,rusais arba lenkais, kaip kad 

įseniau būta. /

i Buvusiais valdiškais cen

zais, kadir 1920 ar 1910 me

tais, daugelis lietuvių pažy

mėta kitataučiais. Už tad pas-

Ka,s- l. ■ - - u respublikos, prezidento, Alasa-

■. rmrT' r t i ■ ryko jubiliejaus iškilniose, ko-

GAL GRYŠIĄS ARKIVYS- - vo 7 d. dalyvavo čekoslovakų

KŪPĄS

Poįjėžiaus Pauliaus V legatu kiau oficialiai paduota, kad 

((socialiu atstovu) Italijai ir, Chieagoj lietuvių esama gal 

Vokietijai. Jis pfusekmingai tik apie 30,000 ar kiek dau- 

viifbb kovojo protestantizmų, giau. Gi rusų ir lenkų tikros 

-. POpežius Grigorius XI no- galybės.

rėjo jį už jo nuopelnus Baž

nyčiai paaukštinti kardinolu.

Bet kunigas vienuolis atsipra-; ir pasižiūrėti, kad taip, bet 

šė nuo to garbingo požymio, 'ne kitaip, į cenzo lapus užra

šoma.

ATSISTATYDINO AIRI
JOS PREZIDENTAS

• užsien. reikalu ministerio Be-

------------------------------- 'nešo suruoštuose pietuose pre-

MILAVAUKEE, Wis., kovo zidentui pagerbti. Kovo 8 d. 

29. — Vietos arkivyskupas' dr. Zaunius buvo- pakviestas 

Messmer yra Louisiana sana- pietų pas prezidentų Masary- 

torijoj, kur sveiksta po plau-Jkų. Tų pačių diena dr. Zau- 

čių ligos nugalėjimo. ~pius pasirašė su Benešu Lie-

Arkivyskūpijos kanclieris tavos Čekoslovakijos arbitra- 

anonsign. Traudt pranešė, kad/-o ir konsiliacijos sutartį. Če- 

arkivyskupas Velykomis, rasi,’ koslovakų užsienių reik. mini- 

būsiųs namie. Įsteris Benešąs, turėdamas iš-

----------------------------------------------- vykti į Moraviją, kur atsto-

18 milijonų dolerių palikęs ne

turtingiems giminaičiams Kau 

ne. Tie- dabar žada važiuoti į 

Breslavų ir minimus milijo

nus susižerti į kišenę. Tačiau 

beveik visi mano, kad tie ne

paprasti milijonai esu neži

nia keno paleista “antis.” ‘R.’

MAŽEJA DARBAS

KARBOLINE RŪGŠTIS 
SVAIGALUOSE

Visi lietuviai turi užsirašy

ti lietuviais. Reikia reikalauti

PARYŽIUS, kovo 30. — 

/Maskvos sovietų valdžios am

basadorius V. Dovgalevsky 

-kreipės į Francijos valdžių, 

kad bolševistinė ambasada 

įimtų saugo .jama. Sako, jis 
kasdien apturįs daug grųsi- 
nančių laiškų.

KANADA RAGINAMA 
GLOBOTI SALAS

VAIKAS TURIS PAUKŠČIO 
ŠIRDĮ

AA’ASHINGTON. — Darant 
operacijų 16 met,ų vaikui Paul 
Gray susekta, kad jis turi 

paukščio širdį.

Negrų subruzdimas

Praeitos piFečių registraci-

T. . ... , i jos diena 42 wardoj vienas po
Liuososios Amų \ alstybės ‘

. ., „t « Iitikienus nušovė negrą prv-
tarvbos prezidentas Av. Cos- v . ,, ,, ... .,

, ...eerj AA. H. Slaughter. 

grave atsistatydino, kada daili i .
’ Zmog/iidis suimtas, po pa-

DUBJJNAS, kovo 30. —

(parlamentas) didžiuma bal ]

vaus Čekoslovakų vyriausybei 

iškilmėse, atvyko pas dr. Zau- 

ziiių į viešbūtį atsisveikinti. 

AVASHINGTON, kovo 30.--j/To8 pačios dienos vakare Lie- 

Pietvakarinėse valst. daug tuvos pasiuntinybėj buvo pri- 

žmonių suparaližiuotą po taip imta lietuvių kolonija Praboj, 

vadinamo “Jamaica ginger” j Vidurnaktį dr. Zaunius išva- 

vartojime. -žiavo salonvagonu, čekoslova-

Cliemikai susekė, kad tas kų vyriausybės atstovo lydi- 

j “ginger,” tai svaigalai. Juose niaš iki Čekoslovakijos sienos, 

į atrasta karboli nės rūgšties. ’ j’akel i ui į Lietuvų d r. Zaunius 

-sustojo Berlyne, kur turės 

-pasikalbėjimų su vokiečių už

sieniu reikalu ministerių Cur-

ranka paliuosuotas, bet proku
sų atmete tarybos (valdžios), • i i • •• A , ..

. , ■ .. iroras nesidarbuoja ji traukti
patiektų senatvės pensijų su-L. 

manymų.

Dail tuojaus pasiliuosavo li

gi trečiadienio. Tų dienų jis 

rinks naujų tarybai preziden

TORONTO, Ont, kovo 30. > iSn,,“-|k„.nvbė„.

' jo bus išrinktas.

i tieson

Negrai turėjo masinį susi

rinkimų ir išsprendė, kad val

stybinis prokuroras žmogžudį 

neatidėliojant pašauktų atsn-

KATALIKAI TURĖS NUO
SAVĄ TEATRĄ

SAN FRANCISCO, Cal. — J}™1- 

Kun. T. F. Burke, vietos Tė

vų Paulistų viršininkas, |i«s- 

kelbė, kad vietos katalikai |a- 

tidarys nuosavų Mažąjį Teat-Į 

rų, kur bus rodomi katalikiš: 

ki krutamieji vaizdai, parašy

ti katalikų autorių if atvai-

dinti katalikų aktorių.

NORi ĮRENGTI KU
RORTĄ

— Kanados generalis guber

natorius vice-grafas Willing- 

idon čia kalbėdamas iškėlė su- 

i manymų, kad Kanada savo 

globon paimtų britų Vakarų 

Jndij-ų salas, kurios yra Atlan 

/tikę, arti Am. J. Valstybių.

Vakarų Indijos yra atsi
kreipusios j Kanadų, bet ne j 
Britaniją, sakė gubernatorius.

Opozicija nori prezidentu iš 

rinkti savo vadų Be ATalerų.

SERGA POPEŽIAUS 
PIJAUS X SESUO

RbMA, kovo 29. — Čia ser 

ga Vienatinė gyva popežiaus 
Pijaus X sesuo, Donna Mariai 
Bario. >

Sunkaus troko suvažinėtas 

ir nužudytas August AVebcr,

J 74 m., 7204 So. Halsted gat. 

Troko vežėjas M. McNulty, 35 

m., suimtas.

Municipal orlaivių stoty 
praeitos sniego pūgos laiku 
sugadinta trys dideli orlaiviai.

IŠ ŠVINO SIDABRĄ
MEXIC0 (’TTY, kovo 30.-

Sudalius tabako ir papiro

sų fabrikų sindikatų fabrikuo

se žymiai mažėja darbas. Pav. 

kaip Br. Saliamonų fabrikPj 

pradėta dirbti tik trys dienos. 

Darbininkai nusiskundžia su

nkiu padėjimu, nes gaunant 

po 4 litus per dienų, vadinas 

p<>r savaitę už 12 litų gyveni

mas neįmanomas. “R.”

KALINIŲ KASAMOS 
ANGLYS

I VVASHINGTON, kovo 29.- 

i Pennsylvanijos kietųjų' ang

lių distrikto delegacija krei

pėsi į Kongresų uždrausti 

'šion šalin įvežimų kietųjų an

glių, kų Siberijoj kasa kali

niai.

I
Frciloj, kuri yra gražiausia 

vieta iš visų Klaipėdos kraš-'

ORO POLICIJA NEVV 
YORKE

NEAV YORK, kove 30. — 

tų, dabar susiorganizavo vie- šiame mieste įvesta cro poli

tinių gyventojų grupė, kuri cija. Turi keturis jūres orlai- 

bendromis jėgėmis nori į ren- vi us (seaplanes).

gti čia -kurortų. Lig šiol dėl - -------------- ~~~ 3

tinkamų būtų ir maudyklių

Cbeniika.s Jose Esparza sako-1 stokos Preiloj mažai kas va

ši išradęs iš švino padirbdin-\sarodavo, bet gyventojai te

nai įsitikinę, kad, kurortų įre

ngus, lankytojų bus ypatingai 

daug. Kurorto rengėjai jau 

pradėjo parengiamuosius da

rbus. ■<. “R.”

iti grynų sidabrų su aukso 

(priemaiša, f sutirpintų šviną 
ijis įberiųs kažkokių miltelių, 

tai sumaišąs,’ atšaldęs jr — 

sidabras. ; >

PINIGŲ KURSAS 
Lietuvos 100 litų . $10.00 
Britanijos 1 sv. sterL 4.87 
Francijos 100 frankų 3.93 
Belgijos 100 belgų 13.98
Italijos 100 lirų 5.23 
Šveicarijos 100 frankų 19.38 
Vokietijos 100 markių 23.9J

i
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“DRAUGAS”
t* o* Melną kasdien. liskyrua eekmadlenlus

PRENUMERATOS KAINA: Metama — 16 00, Pu
tei Metų — $3.50, Trims Mėnesiais — $2.00, Vienam 
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me
tų — $4.00, Kopija .03c.

Beno vdarblams ir korespondentams raštų negrą
žina, j> .„p-a&oma tai padaryti ir neprislunčiama tam 
tikslui > ženklų.

Ke Juk. orius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai. 
kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Published Daily, Except Sunday. 
SUBSCR1PTIONS: One Tear — $6.00. Six Montha 

—- $8.50, Three Months — $2.00. One Month — 76c. 
Europe — One Year — $7.00. Slx Months — $4.00 
Copy ‘— ,03c.

Advertising in “DRAUGAS'’ brlngs best results, 
Advertislng rates on application.

“Geležinio Vilko’’ visuma ir jos dalys 
neraginamos, visuomet ir kiekvieną valandą 
veiklios ir drausmingos.

V. Apsaugos nariai, ją pareigoj ir tei

ses.

1. Apsaugos nariai vadinasi vilkais.

2. Vilkais gali būti tik lietuviai, kurie 

atatiuka apsaugos užbriežtiems tikslams, su

tinka su šio statuto dėsniais ir prisiekia ap

saugai.

3. Priėmimo tvarką apsaugon nustato 

vyriausias vadas.

4. Kiekvienas vilkas veikia šio statuto 

dvasia ir šventai laikosi duotos priesaikos.

5. Vilkas pieš savo vadą prisiekia taip: 

“Vardu Visagalio Dievo ir mano tėvynės Lic 

tuvos gerovės aš vien kilnios idėjos veda

mas stoju Lietuvos Tautinėn Apsaugon “Ge

ležinis Vilkas” ir iškilmingai prisiekiu: žo-

DRAUGAS 2334 S. Oakley Av., Chicago I ^žiu, veikimu ir ginklu ginsiu Lietuvos garbę 

1 _ | įr tjjrij^įu jos gerovei, gerbsiu savo vadus,

griežtai ir be prieštaravimą pildysiu visus ją 

įsakymus. Šventai laikysiu man patikėtas 

paslaptis, būsiu ištikimas Apsaugos idėjai, vi-! 

sur ir visados ją kūnysiu ir ginsiu, nesigailė- i 
Į damas nei sveikatos, nei gyvybės, sergėsiu j 

apsaugos ir savo garbę. Apsaugos gyvenime ' 

Besivaduosiu ambicija ir visados būsiu vien-' 

minčiams draugas ir brolis. Šią priesakąi 

duodamas gera žinau, kad ją sulaužęs galiu 

atsakyti savo gyvybe”.

6. Vilkas gali iš apsaugos išstoti tik vy 

riausiam vadui sutikus.

7. Vilkai savo vadovybės remiami mo

raliai ir materialiai.

VI. Vadovybės teisės ir priemonės draus

mei laikyti.

1. Vyriausias vadas turi neribotą teisę 

ir vadovaujasi vien sąjungos obalsiu ir sa

vo sąžine.

2. Kiti viršininkai naudojasi neribota 

teise vyriausio vado įsakymu ribose ir va-

GELEŽINIO VILKO” STATUTAS.

Čia dedame tik ką mums prisiųstą Lietuvos 

“dvikojų vilkų” statutą:

1. “Geležinio Vilko” paskirtis, tikslas ir

dvasia.
Kova už etnografinės Lietuvos nepri

klausomybę su sostine Vilnium, ir būtinumas 

po perversmo užtikrinti kraštui saugumą, 

ginant morales ir materiales tautos vertybes, 

iššaukė reikalą iškelti Lietuvos didybės ir 

sostinės garsumo simbolį “Geležini Vilką”.

“Geležinis Vilkas” iš tautos nesąmonės 

iškilęs pasireiškė gyvenimo svarbiausiu mo

mentu, kad atgimusiai tautai paėmus naują 

kelią reikia daugiausia kūrybos ir aktyvumo.

Senos Lietuvos galybės kūrėjo, Gedimi

no, sapną ir svajonę vainikavo “Geležinio

Vilko” simbolis, kuris šiandien turi virsti tik , dovaujasį tik sąjungos obalsiu. 

renybe ir vesti atgimusią tautą garbingais 

keliais į šviesią didžią ateitį.

Karine Organizacija, „taaUirrė apsauga,
“Geležinis Vilkas” yra tautos didybės sar

gyba, kuri sergsti kraštą, ugdo tautiškumą, 

tėvynės meilę, iš kur tik eina valstybės gero

vė ir santvarkos pastovumas.

“Geležinis Vilkas” nėra partija, ar są

junga, ar tam tikra išdirbta ir vykdoma pro

grama, bet aktyvi sargyba, vidaus kariuo

menė, kurios tikėjimas ir idėja jungia visus 

atgi i.sius, dorus lietuvius, naujos santvar

ka r ojus į kuopas kovai su antitautiš- 

Kiuuu a su svetimu priešvalstybiniu gaivalu.

3. Ištikus pavojui esamai tvarkai Apsau

gos vadovybė veikia savarankiškai ir naudo-

- ttJgPyOČCKi. AV-- •

iu v s »

Pažymėtas kaip 
geresnis cigaretas

/j:

“Geležinis Vilkas” nuolatiniame atsi
naujinime savo idėjoje mato pergalę, todėl 

jam svetimos dogmatiškos formulės ir nekei

čiamos schemos, jis eina visumoje glaudžiai 

susijęs su gyvenimu, (reguliuodamas savo 

dvasioje). “Geležinis Vilkas” yra lietuvis 

tėvynės sargyboje ir siekia tautos garbės ir 

valstybės gerovės; gerbia tikybą ir saugo 

nuosavybės teises.

jasi neribota teise. ’ '
4. Nužeminęs vilko garbę, nusižengęs 

drausmei arba sulaužęs priesaiką vilkas atsa

ko prieš savo vadus ir prieš apsaugos teis

mą.

3. Apsaugos teismas susideda iš pirmi

ninko ir dviejų narių; jį sudaro vyr. vadas.

6. Nusižengimams vertinti ir apsaugos 

garbei ginti, sprendžiant vilkų bylas, kiekvie

na grupė turį Apsaugos Gynėją. Kandidatus 

į Apsaugos Gynėjus pristato grupės štabas 

ir tvirtina Vyriausis Vadas.

Red. prierašas. Iš šio “vilkų” statuto 

matome, kad “Geležinis Vilkas” yra tam 

suorganizuotas, kad terorizuoti tuos žmones, 

kurie nepritaria tautininkų — pažangiečių 

vyriausybės politikai. Dabar, sakoma, “vil

kai” yra pasidalinę į dvi dali: smetonininkų 

ir voldemarininkų, kurie tarp savęs veda ga

na aštrią kovą.

f < ’lį ii tu nulini r, ■‘.'n -"g- • Iv?
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VI. Balnionis.
*V- •

SUTRĖKSTA ŠIRDIS.

* (Novelė).

(Tąsa).
*Jei dar puminėti aštuoniasdešimt rūpes

tingą! apdirbamo juodžemio, tai ir būs už

tektinai matomas Abdonės tėvų ūkinin

kauti įgudimas ir užtektinas sumanu

mas.
Juozas ankščiau ią pažino. Tvlėti a- 

biejų manymu netiko. Prasidėjo šabloniš

kas pašnekesys. Mintys buvo paprastos, 

dienos klausimus įlekiančios, žodžiai pa

laidi.

Muzika paliovė groti. Juodu susėdo 

ant artimo suolelio. Kalbėjosi. Jaunimas 

šoko ratelius, šukavo, kėlė dulkes. Juo

zas paprašė pasivaikščioti. Ji sutiko. Pia 

aidėjo sėkmingesnis nors nekaltas roma

nas. Aldone, gerų tėvų vienturtė duktė, 

idar nesugedusioj kaimo atmosferoj iš

auklėta kalboj ir manieruos buvo užtek

tu. Jaunimas ėmė skirstytis. Juozas-pasi-

ginto komisija pranešė, jog pramoga baig- 

siūlė Aldonę palydėti. Ji sutiko. Ėjo pa

tinai kukli, mandagi. Pagaliau užkliudė 

rimtesnius gyvenimo klausimus.

— Berods, šį pavasarį gimnaziją 

baigėte? — klausė ji.

— Taip — trumpai atsakė užkliu

džius jam taip aktualią temą.

— O ką toliaus manote daryti? — 

klausė ji vėl.

— Reikėtų universiteto, bet... — lyg 

kaž ko laukdamas iš Aldonės nebaigė jis.

— Kas tas “bet”. Sakyk, neslėpk, 

— lyg numanydama spyrėsi išgauti Al

done.
— Norėčiau mediciną. Tik, deja, ki

šenė to neleidžia, — turėdamas apsukrios 

racijos ir žinodamas, kaip aukštai verti

na Tulauskai daktaro profesiją, pasakė 

Juozas. Nekarta girdėjo jis iš kitų. kaip 

gausiam svečių būry, įkaušęs seni 

lauskns šūkaudavo: į
— Jei ne palivarkan, tai tik už dak- ' 

turo muilo Aldutė. Tr pati Aldone, ma-

VIENINTELĖ Camel cigaretų inspiracijai mintis buvo padaryt 
juos geriausios rūšies. Nuo pirmo Camel cigareto išdirbimo 
laiko, ta viena mintis atskyrė Camels nuo kitų.

Geresnės tabakos sumanymas, su neprilygstamu sumaišymu, 
išdirbtu didžiausia priežiūra—tas viskas—yra užtikrinti malo
numą rūkant.

Tas yra idealas ir už kiekvieno pakelio Camel cigaretų prak
tika. Tas padarė Camel populiariškiausiais cigaretais. Daugiau 
milionų rinko Camel malonumo rūkymui, kaip kiti cigaretai 
turi globėjų.

malonumui
C 1930, R. J. Reynolds Tobacco 
Company, Winston-Salem, N. C.

tarė atiduot Juozui širdį, jei kad tik 

nai ir pasižadėjimai jį viliojo, Aldone, po 

tyt, labiau troško būti daktaro žmonią, 

negu palivarko ponia.

Po paskutinių Juozų žodžių jos širdis 

gaiviau ėmė plakti, skruostai, it rausvo

ji vakaro pašvaistė, paraudo ir tik da

bar teatsakė.

— Del lėšų, manau, vis surastumėte.
Temos daugiau nebekliudė. Užteko, 

kad viens kitą suprato.

Kai vakaras baigė saulę gražuolę v i

lioti pas save, jie buvo pas besilinksmi

nanti jaunimą. Orkestras užgrojo smagią 

Tu- ' polką. die trypti. Toks trukšmin-

! gas šokis, paprastos bernų manieros Juo

zui netiko. Aldonei gerokai j raudus, lio

vėsi šokę. Saulė leidos. Vakaro sutemos

lengva. Kalbėjo. Žadėjo dažniau sueiti. ' namiškiai sutiktų ir Juozas nuo savo tik- 

Aldonė užprašė būtinai ateinantį sekma- ' slo neatsisakytų.

dienį atvykti pas save.

— Tėvelio varduvės, — kalbėjo ji, 

— pasikviesime kaimynų, ateikit būtinai. 

Atžingsniavę iki'keliuko sukančio į Tu

lauskų sodybą, atsisveikino.

.šeštadienis. Aldone jau senai tėvams 

keletos dienų pripuolamų svarstymų, nu

buvo išsiimsnkojusi Juozą tikslą ir kliū

tis prie jo. Laikas tekėti nebebuvo jai 

taip toli. Motina trokšte Aldonę ma

tyti kaipo daktaro ar tam panašaus in

teligento žmona. į ūkį išleisti jai nesino

rėjo. Nors ir tėvas panašios nuomonės 

laikėsi, bet, būdamas didesnis gyvenimo 

praktikas ir girdėdamas apie Juozo atša

limą tikėjime, dar nevisai dukters pusa-

apgaubė žemę. Pavyzdinga gegužinės ren- kojiniams pritarė, nors gražūs ateities pla

Rytoj Tulauskų sodyboj bus nepa

prasta šventė: Šeimininko varduvės. Jau 

antra diena, kaip viskas tvarkoma, šva

rinama. Tarnaitė sutvarkė seklyčią, lšplo- 

\ė grindis. Kreida nuvalė. Vandeniu nu

plovė langus. Virtuvėj Tulauskienė. Tik 

čirškina. Tik kepa. Daugiausia rūpes

čio ir triūso, gal būt, Aldonei. Ji meno 

reikalus veda. Išravėjo. Sutvarkė savo 

darželį. Priskynė gėlių. Papuošė seklyčioj 

iškabintą tėvelio portretą. Gretimą sie

ną papuošė savo ranku darbeliu — gra

žiu divonu. Svirnely paklojo patalus. Iš

simaudė. Išsilygino rytoj vilkdytis tau

tiškus rūbus. Ir nubėgo. Pas motutę pa

žiūrėti. Vienu, kitu dalyku pasitarė. Išsi

skirstė gulti. (Bus daugiau).
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Jaunųjų Žiedai
'■= JAUNŲJŲ RAŠYTOJŲ SKYRIUS. -

MALDOS ĮPROTIS. sudedame, bet .Jis žiuri, ar
------------ į mes jus kalbame atydžiai ir

Maldos Įprotis nei vienam' tvirtai pasitikėdami Dievui; 
žmogui nėra sunkenybė. Mes o ypatingai, ar jas kalbame 
galime tinkamai melstis: bile nuo širdies atjausdami tų kų 
kada, bile kokioje vietoje,!kalbame. Tai yra jokia malda, 
vaikščiodami, sėdėdami, ar!jei kas tik lupas judina, kuo- 
klūpėdami. Nereikia nei kad i met jų protas ir širdis kažin 
lūpos judėtų, nes ir mintimi‘kur skrajoja.
gulima melstis, pakeliant šovoj ŠV(,„t„sis ,>ih.p„s Nfri K„. 
ši,.,, ir protą pne Klero. Tat. |;o. .,6venti„j, |)i(,v„ ta,.na;
melstis galina* net dirbanti.. , , , . , , ,: išmokdavo keletu trumpų mal-mūsu kasdienini darbų. , . . .i . . . ■ .‘ įdėlių atmintinai ir jus dažnaiMalda žmogui duoda viltiesl ,. ," . įdienos begyje siųsdavo priejausmų ir ramumų Dievuje. Ir,,.. ... ,", . ' . ,
šitie jausmai vra daugiau ver- , »••' - I pakeldavo savo sintis is šioti. už tuos linksmumus, ku-j .. .| pasaulio purvų prie Dievo .
riuos turtas galėtų nupirkti, | v- z - • • u i ... . . i — Kas šj įproti jgys, be daugar pasaulis pajėgtų duoti. j . ?1 ... pastangų, įgys daug vaisių.Dievas nežiūri į mūsų mal- j

Jonas Buja,
Liet. Kol. Studentas.

dų skaičių, kiek, jų sukalbame, 
nei kaip gražiai jų žodžius

Pačioj Granadoj
LENKŲ PUBLICISTAŠTjOVAČINSKIS 

APIE VILNIŲ

1 Pulaskio sukaktuves, vieno ma 

' ršalo išvykimus, kito atvyki- 

Į-mus. Jau nebenori jokių pa-

-------------------------  —- /ininklų daugiau, jokių šimtme-

“Gazeta Wa»szwska” į sa-j Reikia kų nors daryti. Vil-į&ų, jokių vėliavų stoty, jokių 

vo paskutini numerį įdėjo la- mins ir Vilniaus krašto ūkis /ovacijų ir oracijų, tik kasij

bai sąmoningų straipsnį, pa
rašytų garsaus lenkų publici
sto Novačinskio apie Vilnių. 
Straipsnį, kinis pavadintas 
“Pačioj Granadoj,” duodame 
ištisai.
“Iš Vilniaus, iš gražaus, 

liet liūdno Vilniaus — tai a- 

liarmuojų laiškai, tai vizitai 

su pasiūlymais ir reikalavi

mais suskablnti didžiuoju va

rpu. Jau ne stagnacija, jau 

ne krizė ir ne depresija, liet 

paprasčiausiai bėda, kad net'į

cypia, išgąstingas skurdas, vi-)'^us g&hnė diena, iliuminacija, Įskaitai rūgojimus to miesto, organizacijos planų. Turi bū- 

sų be išimties nusmukimas vi-jbankietai ir Brikados riaumo- kuris prieš keletu metų buvo 

sko sau atsisakymas, na, ir ’jhnas ((^a Novačinskis pašie- toks išdidus, nelyginant Mek- 

beveik kiekvienu momentu lia- j I”a Brigadą iškreipdamas tų«ka, kuri išdavė Mahometų, o 

das, formalus badas. Penke-p°dį)» griežia dantimis ne tik (dabar kerštauja, kad net ir 

ri metai nederliaus, ketveri f Par^^nkai” ir “seimokra-,klausyti “biauru.” O kada 

metai moral in Sanity (angį. “demagogai,” bet net i jiems pastebi, kad, tur būti,

moral insanity “morali bepro- širdingiausi lojaliausi kritik- įjau nėra taip bloga, jei sata- 

tystė”), ir rezultate parda-vi- 'lininkai, solinizantai, carevi- nacija (supr. sanacija) stato 

mas visko, kas yra parduoti, /ab zyndrankai, katarininkai, i gudams seminarijas ir bur- 

protestuotų vekselių griūtys, Šymansio pusbroliai, vengro- sas... liuksusines bursas! tai 

manai, universiteto profeso- kai kurie... net koja treptelia 

riai, batorininkai, tapytojai, ir biaurių žodžių srovę paloi- 

Jiteratai iš “trečiadienių,” re- džia. Tad, bendrai ir smulk- 

įgionaJistai ir oktrojalistai. menose, visiška degringoliada 

Jau tų iškilmių ir tų circen-* (nusmukimas).

šių, ir tų paradų, ir tų defi- 

jliadų, ir tų galinių dienų, ir 

tų prakalbėlių, ir to Bendur- 

skio, ir to Bandrovskio jie tu

ri iki nosies šnirpšlių. Jan tu

rėjo Ijelevelio liekanų parga-

krautuvių ir sandėlių užsida- 

rinėjimas paskui vienas kitų, 

miškų kirtimas, visas bedar

bių skruzdėlynas, visas “ma

žamečių emeritų” kadras, 

jau ne nepatenkinimas, ne ne- 

apkartimas, bet tiesiog furi

ja, pyktis pasiutimas. Vieš- 

bučiai tušti, teatrai tušti, res

toranai tušti. Kavinėse vande- 

niuotesnė juoda kava, baruo

se vis menkesnis alus, koldū

nuose vis mažiau sviesto, o 

blėkų porcijos vis šykštesnės. 

Keikia visi susiriesdami. Vi

sų didvyrių kultų, kurio su 

Krokuva Vilnius buvo tikras 

lopšys, jau ir velniai parovė. 

Jau įgrisę viskas. Tik tiek, 

kad sanacijos vietoj vartoja

mas žodis: “Varšuva”... kra- 

kauer’iška mada pagal Dobi- 

jackio “Kurjerėlio” pavyzd- 

"* žius. Visų gerbiamo pirklio 

Bukovskio savižudybė, nusižu- 

džiusio po nepakeliama mo

kesčių našta, padarė Vilniuj 

milžiniško įspūdžio. Dabar 

vieni kitiems pranašauja, kad 

baigs taip Bokovskis. Tokio 

nusivylimo, beviltiškumo des

peracijos stovio neatsimena 

Vilnius net ir iš Oberosto ir

«
Prūsų okupacijos laikų.

i

Šv. Mykolo par. choras šį vakarų (tarp 7 ir 8 vai.) išpildys “Draugo” ir Peoples 
radio programų. Viduryje sėdi niuz. N. Kulys, choro vedėjas, gerb. kun. J. Svirskas 
par. klebonas ir dain. p. A. Kaminskas. Dainuos šis visas choras, atskirai vyrų ir 
mergaičių, solistai. Bus duetų ir be to, dainuos vaikų choras. Solo dainuos p-lė Miku- 
žiūtė.

jau ne miršta, bet merdi. Cia,dienės duonos didesnių raci- 

ijiadės tiktai kokio kamparo,,jjų. Nenori pono, bet: panerti 

tariant, aukso injekcijos įtrė-,(lot. duonos). Jokių šventa- 

iškimas. Dabar literatiškai vi-.dienių, tik geresnių šiokiadie- 

įsur tamsu, visur kurčia. Ne-Įnhj. Net ir kirmėlėlis neturi 

įkūrena pečių, iki kraštutinu- ;kuo stipresniu užmarinti, jei 

mo taupo elektros šviesų. Žmo 'atsižvelgsim, kad Vilniaus kra 

nės rengias jau visai kaip kur ,gtas prieš karų turėjo 112 va- 

mors Charkove, ar Simferopo-, ryklų, o dabar tik 11. Ir su 

ly, yra. apiplyšę, neskusti, ne- -alkoholiu vis blogiau ir su vi- 

, kirpti, nesimazgoja. Visi tik skuo vis fatališkiau. Jau jie- 

,aimanuoja, tik dejuoja, tik mR pradeda ir viskas darytis 

skundžias. I vis tiek.

Tik prisiminę, kaži kovo m.1, Ausys tinsta, kaip girdi ir 24 valandas išdirbti kasos re-

Tokiais laikais, suvargę, su 

mizerėję žmonelės linksminas 

bet kuo. Tai sau skaito apie 

Šymansio žygius, ar—kaip Va- 

ršavoj maršalas atsiliepia a- 

pie maršalų, ar tai linksminas
benimų, Ožeškienės paminklo n . .

\ r e Gureckio—Poniatovskio puoli-
atidengimų, universiteto jubi

liejų, medicinos kongresų, Ro

mu ties Raranča, ar šiaip jau 

kokiais niekais niekeliais. Bet

bieskio 300 metų sukaktuves, '.neseniai turėjo vietirię, tikrai

TUBBY
I CBIkUY 'TW1MK

at lašt. 
AAKIM& AM IUTQEVr 
(M H14 MOtlC. - 40VT 

L i VE M lt> HIM PLAV 

ms seAtei cho thp 
PtAMO

GnuTlII

DRAUGAS

ŠIANDIEN DAINUOS IŠ WHFC RADIO STOTIES. „DRAUGO” RADIO KOVO Veronika Kilmiewiche (Kil- 
31 D. PROGRAMAS 'mevieiutė!), 75 motus išbu- 

----------- I vusi seserimi. Gimusi \Vn-
1. Čigonai .............. Šimkus sbingtone 1838 m. Jos sesuo

Atsigėriau Žalio Vyno j Serenia, taipat vienuolė, mi-
Aleksis rė pirm kelerių metų.

įdomių groteskų. Kažkų, kaip 
seniau iš mažų Prūsų garni
zonų, arba kažko a la Albani
ja, ar Makedonija.

Vilniaus ligonių kasoj ra
miai sau darbavos ištisų metų 
eilę dr. Klot kaipo vyriausias 
gydytojas. Bet, kadangi jis 
nebuvo šimtanuošimtinis, tai 
“Varšuva” nusiuntė nei iš 
šen nei iš ten “naujų,” “sa
vo.” Kada pristorininkas pul
kininkas llertel atvažiavo, kai
po komisaras, >jam iš karto 
pradėjo nepatikti dr. Klot. 
Mat, nemokėjo trečio Pinuos 
Brigados (legionininkų gies
mės) posmo. Na, ir prasidėjo. 
Dr. Klotui buvo išakyta per

ti “po seniu”. “Šiušajus!” 
“Rozkaz!” Bet, kadangi dr. 
Klotas nieko neišmanė apie 
tokį džiaugsmingos kūrybos 
tempų, tai jis “varšuvistui”
pareiškė, kad jis tų planų ren- J garbų ir, nors jo šefas civi- 
gia jau antri metai ir dar jis Į ham gyvenime, turėjo stovėti
negatavas. Tada susierzinęs 
pulkininkas pareiškė, kad jis 
duoda 48 valandų terminų. J 
tų d r. Klot po nosia burbte
lėjo kažkokį popularų pasiū-
lymų ir išėjo. Nuo to prasi-1 Štai kų pasakoja vilniečiai

PIRMADIENĮ 
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LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted Street
Pradžia 8 vai. vakare

KALBĖTOJAI.
F. B. Mast, Ass’t' States Attorney, kandi

datas į Municipal Court Teisėjus.

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

kandidatas i Probate Court Teisėjus. 

Hon. David E. Sbanaban, kandidatas į 

reprezentantus iš 9 Senatoriai Distrikto. 

Hon. Joseph J. Elias, ir kiti žymūs kal

bėtojai. Visi esate kviečiami buti šiame 

mitinge.

The Committee of Citizens & Tax Papers 
of 11-th Ward By Joseph M. Azukas Sec ’y

PECFEtT 
TlME/TOCl l THUOk 
U)E SttOVLD GlVE 
HIM A V0ORO. OF

dėjo toks persekiojimas, rkokį 7 
tik tie tipai sugeba sugalvoti. I 
Į Varšuvą ėjo “referatai,” o « 
tuo tarpu dr. Klot turėjo ke-( 
puriuoti komisarui, ’r tada 8 
tai toptelėjo mintis, kurios' 
pulkininkas Hertelis nesitikė
jo. Buvo kažkokia tautos iš
kilmė, viena iš tūkstančio., 
Galinė diena, “kritiklisowka” ' 
i(straipsny linksniuojamas Ki-1 
rtiklis yra Vilniaus vicevaiva- 
da). Į tų iškilme dr. Klot, u- 
žuot civiliškai apsirengęs, a- Į 
teina su mundieriu. Eina He-;
rtelįs. o. priešais eina Klot. Ir’ _ . . . ........................
v, *. . . .... Sv. Agnietės ligoninėje mirė
štai komisaras akimis netiki, _ i-
žiūri ir staiga... atiduoda pa
gailų. Kas gi pasirodė? Dr.
Klot buvo aukštesnės rangos, 
buvo generolas, emeritas. Ir 
nuo tolei senasis gydytojas 
pradėjo nuolat ateidinėti j li
gonių kasų su generolo nmn- 
dieriu ir sanatorininkas turė
jo dailiai atidavinėti jam pa-

išsiteinpęs. Na, ir iš tikrųjų 
mepraėjo kelių savaičių, ir ge
nerolas Klot buvo visiškai iš
ėstas. Jis atsistatydino, o pul
kininkas komisaras valdo.

Tickling the Ivoryg.

IMI.
ouiasi*

Mergaičią ('lioms

t:s
1

5. Jau kelias Lietuva

Vaičūn.as
Solo A. Chapas ir merg Chor.

fi. Lietuvos Dievai Kiidirka 
, Gale Lauko Toli

Man Pasakė Karveliukas 
Vanagaitis

Vyru Choras

O Pažvelgki .... Aleksis 
Ak Myliu Tave .. Aleksis

Solo Ona Mikueiutė

Vai Kalba Žada Žemaitis 
Duetas Ona Vahiniutė ir

Ona Miknžiutė

Oi Mergele .. Vanagaitis 
Nuo Putino Vanagaitis

Sv. Mykolo par. Choras

MIRĖ VIENUOLE 91 METŲ

AVASHINGTON, kovo 29.- 

r. Agnietės ligoninėje mirė 

gailestingoji sesuo vienuolė

kavinėlėse, pas Georgejų res

torane, kur dabar triips kel

neriams tenka vienas svečias. 

O ir tam svečiui vienos kol

dūnų porcijos užtenka. O jei 

kokio vyno jis sau užsisako, 

tai... “Aukso Reneto”... O jei

gu kų kitiems stato, tai dau

giausia... šlapių skėtį kampe.

Ot, ir vargšytė, senutė sa

nacija... Ta tai mums nenu

sisekė. Ir kaip ilgai dar ta ra

gana “mūčysis,” kol nusprogs 

ir ant nedėgėlio į anų pasau

lį nusiramošins? E.

8

EVEN with only half an 
eye on the future,who 

could shut the other eye- 
and-a-half to“more insur
ance”, specially Auto 
Liability?

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

T N A-12 B.
NowJ

V. RUKSTALIS 
Insurance

2423 W. Marquettc Rd.
Telephone Hetnlock 5219 

Loop Office 
230 S. Clark St. 

Telephone State 3380 
Chieago, IU.

Illl^lllllllll

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit paa 

tikrą, specialistą, ne pas kokį nepa,- 
tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats. 
po pilno išegzaminavimo. Jus sutau- 
pyMt > laiką tr pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Seope — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata lr 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 užsisenejusią, įsi
kerojusią, chronišką ligą, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjimas Rūmas 1018
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 5 Iki 1 

Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1 
po pietų

'įmik
Apsisaugokite užsikrė
timo! Gydykite kiek
vienų žaizdų arba įsi- 
brėžimų su šiuo įnuo
dijančiu antiseptiku. 
Zonite užmuša bakte
rijas ir gydo.



I DBACOSS fSnninlienis, KoVO $1 3., ItfSO ?

LIETUVIAI AMERIKOJE 

TORONTO, KANADA, i DETROIT, MIGH.

Kavetskienė, M. Chelkonienė, Čiams ir geras “Draugo” re-

M. ŠiaSkienė, S. Šukienė, f. Į 

Padetoktonė, "P. Jtiodsnukaitė,

»• skaitytojas B. Kai 
daaskas nupliko npo Petro

A. Maršalienė, ĮL. PineviČionė. YekšČio namų ir krautuvę. po 
M. Btofcaftiemė, B. Vrr&tfiefBė,, 1489 So. 49 Ave. KrtrtrtuVėj

KONCERTAS

WHFC Stoties (1420 Kilmes)

II

nelaikoma visoks greseris, 
Šviežiai supirktas ir gražiai 
s'tftvarkytas. Visiems aplinfk 
gyvenantiems patariama ipa- 
refrifci p. R. Kričtftt^kę.

X 'Cicero nors ’ir didžiau
sios ’btfvo pagos, .gatvės snie
gu užverstos, bet “Thmigo” 
ugefitas .p. J. Modkas ‘‘Dran
gų” kasdienų ’šfteSiojo, kad 
•h- 'brisdamas pasftėmis iki tpa- 
žastų. Geresnio “setWs” diėe- 
riečiai negali reikalauti.

A. Rudienė, JJ- Tarailienė, B. 
Jakštienė, E. 'Kmpčitfnienė, J. 
Staputis, <0. Stapiitienė, Z. Ve- 

litkaitė, *P. Geližienė, E. IPt/ku- 

nieriė, O. SkaraPdlenė, J. Ba

Bolševikėlis nežino prie ko 
dėtis, tai šmeižia!

Š. m. kovo mėn. 7 d. Chi- 

cagos „Naujienų” No. 56 tū

las Pilypas Vempia rašo apie 

Šv. Jono draugijos mitingų, ir, vakarienės pavalgius visi bu- A AgOIrtrėnė, M. IttfsrtrteOVičio- 

bendrai apie visus katalikus, vo pilnai pasitenkinę. Gražių n,^ 0 ‘GeguBtonė, T. !Bdlvi$e- 
Nors ir P. Vempia yra Šv. Jo-' linkėjimu ta proga sųjungie- nė> E. Kasrtausk’iėnė, E. KiPiše 
no draugijos narys, bet pur- ' tėms pasakė Dr. J. P. Siurbis, nen^ Ja>?itn«kienč, ‘0. ftn- 
vinti ja drįsta. j Chas. Stepanauskas, (grabo- j<įenė, M. Įfci’ltti&u*, V. Tdrtio-

Minėtas P. Vempia visus rius), P. Petrėnas ir M. Šimo- Įgįurtidftė, >0. ifretfilfotfnidhė, ¥>. 

katalikus iškoliojo, kaip tik nis. Vakaro vedėja buvo p. Povilatrskfdnė, A. ĮftėfcdfnMkie- 

jo* burna pajėgė. Bet ar gi ne E. Petrėnienė, kuri. pa-aiški-! Ė. fcto&tfttitfftė, A. ViSrtMtti- 

gėda jam taip šmeižti? ,nus, kokiam tikslui vakarienė ^ienė, B. *KWidrdtietnė, M. Mi
Ar labai senai tas patsai buvo rengta, dėkojo visiems j tskdri&dnė, -A. ’Gifcienė, A.’Spi-i 

P. Vempia buvo „katalikas,” Įuž atsilankymų. dieno, <0. iDeiMenė, V. Krirkš-
skelbė krikščionybę, lankė ka-į Visam prirengimui daugiau-jJ. ‘Gdbtris, K. 06- 

talikų lietuvių namus ir, kar- šia pasdiarbavo komisija: po-! beriutienė, T. Goberiute, ĮSI. ’ 

tais bažnyčion Įsprukdavo. O į nios E. Petrienienė ir A. Am-! Ta,noSaitė, A. Jakilaitienė, J. 

dėl ko, tai labai aišku: norė-jbrazienė, draug ir kitos na Į Kirbelienė, P. Račkauskiėnė. 

jo pastoti visų mylimu ir gu-.rvs nemažai dirbo, ypač prie'y. Jonikienė, G. Kleizienė, V, 

driki skleisti bedievystę tar-Į valgių gaminimo. Keletas Kedienė, O. Šusinskienė, 0. 

pe žmonių, o ypač tarp jauni- (veikėjų ir iš M. S. 54 kuopos. Dzikuvienė, A. Gailiunienė, M 

mo. Bet katalikai pamatė vii-, Garbė ir padėka visiems, už pa Laudanskienė, M. Karalienė, 

kų avies kailyje ir suprato,'rėminių jaunutės Moterį} Sr-j Seserys PranciŠkietės

Sųjungiečių, vakarienė.
Kovo 16 d. Moterų Sąjun

gos 64 kp. buvo “Bunco Par

ty” ir vakarienė. Smagiai lai

kas praleista, o da skanios' rzdarfienė, B. Barinaudktenė,

jungos 64 kuopos.
Spaustuvninkas p. P. Petrė

nas (3625 Myrtle St.) yra at

kas per paukštis. Tada visos 

kolonijos katalikai suteikė 

jam bolševiko vardų ir ėmė 

nuo jo šalintis. j spaudines gražų Vytauto Di-

Toliau bolševikėlis rašo a-gižiojo 500 metų sukaktuvių 

ipie diktatūrų. Bet, klausimas | paminėjimui paveikslų. Patar- 

apie kokių. įtinu lietuviams įsigyti.

Mini, kad katalikiški laik- i brangus, tik 25c.

CICERO, ILL.

raščiai yra išgarsinę kontrak- 

torių Danielių, kuris, turėda

mas darbo, duoda jo lietu

viams. Ir bolševikėlis tų žmo 

gų šmeižia. Kur bolševikėlio 

protelis? P-nas Danielius daro

Vytis

PITTSBURGH, PA.

Radio AJJ.
X Misijos moterims pasiimi- 

Ne- gė pereitų sekmadienį po pie

tų, o vakare prasidėjo vyrams, 

kurios tęsis visų savaitę. Tė

vai Marijonai, kun. Petraus

kas ir kun. Mačiulionis, Misi- 

į jos veda labai gražiai. Pamok

slai įspūdingi. Klausai ir vis

CVOVULt, Kilti 
VISAD GELBSTI
Tos “New and Improved Gold 
Medai Haarlem Oil Capsules”, 
žinomos kaip gyduolė 'inkstų, 
kepenų ir pūslės bėdose, yra ma
lonios ir lengvos imti. Jos turi 
gydymo galios, kuri išpopuleri- 
savo jas nuo 1696 metų. Išvy
kite iš kūno nuodus. Suvikrin- 
kite kūną. Vaistinėse trijų dy
džių. Ieškokite “Gold Medai” 
vardo kiekvienoje dėžutėje.

•‘’tumBT*
HAARIKM OtL

ĮVYKS II

C Al *-• ‘ I -

ste

PRORAK

n PIRMADIENIO VAKARE, TARP 7 ir 8 VAL.

Padėka
Labai širdingai dėkojame | ^iau ir daugiau norisi klau 

lietuviams kiek galėdamas ge- geserų Pranciškiečių Rėmė-! 8yti- Radio stotis linki gėrb. 

ra. Ar labai senai, kaip’ir pathams už gausią aukį $500 (X)J niisimPrriams kuogėriautfiofc 

sai bolsex ikėlis apie 2 mene- ; kurja gavome kovo 12 d.

Ačiū gerb. klebonui J. Am- 

botui, už triūsų ir duosnių au

siu laiko duonelę pas Danie

lių užsidirbdavo? Jei ne Da-

sveikatos ir ilgiausių metų.

X Gerai žinomas cicene-

ABIEM I’I SĖM 
ASTRUS

Geriausias skustuvas 
— »’■*’« RnįiMname

pinigus
Jei aut vietos negau

ni, kreipkis J mus 
60c. ut 6 — >1 nž 10 

Sempslis — loc.

DAINUOS

SV. MYKOLO PARUPTO CHORAS
»R0BAK C(
rtamuTAviMk

ib*i
Muz. N. KULIUI vadovaujant

mėlius, tai V. Vemptos būtų kjJ _ $104.35. Taipgi ačiū 

ir padai Torante nesušilę. |gerb kun j Bakšiui už pa- 

Toliau bolševikėlis pliauš-1 sįdarbavimų tame.

kia, vadina katalikus tanati-1 Lai Dievas atlygina visiems 

kais. Bet jau nereikia did^s-,darbininkams, ypač Rėmėjų

^9

nio fanatiko, kaip patsai Vem 

pla. Šmeižia katalikus, pur

vais drabstą ir apsisukęs vėl į surinkta 

lenda, gerinusi, ir da gyventi : Sekantieji yra mūsų 

taikos pas katalikus. Įgas geradariai:

Ei, lietuviai, katalikai nekrei] Gerb. kĮebonas j., Ambotas

valdybai, kurios pastangomis 

tokia gausia anka mums’ buvo

bran-

pkite domės į drabstomus bol- 

ševikėlių purvus, nes tai jų 

“mokslas” iš Maskvos.

Jūs, seni kenadiečiai, tiek 

metų išsilaikėte savo koloni

joje, išlaikėte savo tikėjimų, 

šiandie parapijų jau gyvuoja, 

išauklėjote savo vaikus kata-

$104.35.

Gerb. kun. J. Bakšys daug 

pasidarbavo.

Tretininkų draugija $10.00. 

Šv. Elzbietos draugija $2.00 

Elzbieta Daukšaitė $5.00. 

Po $1.00 suteikė: Gyvojo

Rožančiaus dr-ja, Moterų Są-

likiškai, pažinkite ir dabar j gos 17 kp,, K. Viliinaitienė,

vilkus avies kailyje. Jie nori 

savo beždžionišką mokslą j lie 

tuvių tarpų pasėti. Atminkite, 

jei įsiperša gyventi koks 

šmeižikas, socializmo profeso

rius, jis jaunų kartą užnuo- 

dins. Tai patarimas katali

kams žiūrėti kokius turite i- 

namius.Į visas organizacijas

E. Uzmenskienė, B. Gargasu- 

kė, M. Geltuvienė, P. Geltuvu- 

kė, V. Geltuvukė, P. Labetskie 

nė, O. Gužinskienė, C. Labets- 

kienė, P. Mašotienė, E. Ceba-' 

torienė, M. Bučevičieuė, K. 

Kaminskiutė, A. Strelčiunienė,j 

M. Zaveckis, Mrs. Agentienė, j 

V. Morkūnienė, K. Kazlauskie-

bolševikėliaį lenda tiktai, kad,nė, A.Žilionienė, Mis. Krikš- 

jas griovus. Taigi žiūrėkime, čiunienč, T. Budvkižiutė, M. 

katalikai, kad mūs eilių kokie ĮRulevičienė, K. Ih iliemi, E.

šnipai negriautu. Jie būna 

draugijose tol. kol vilko kailis 

nepasirodo.

Antanavičiene, M. Enčienė, 

Ztikauškienė, M. Kazlauskienė,' 

A. Bajarčienė, O. Gailaitė, P.

Tad, petys petin, lietuviai, ka į Ki'ipavičienė, A. Matulis, N. 

tulikai, o šmeižikai fanatikai ’Yičas, ^1. Morkūnienė, P. Kri- 

perstos purvinę, kuomet pa- įkšč.iunienė, A. Zūblectkienė, 0.į 
matys, kad pas mus vienybė, Elinskienė, J. Parneškienė, M.

Mičiulienė, G. Sirienė, A. Zig- 

maitienė, G. Vrbohienė, V. T’e-Į 

trtikevičienė, M. TamošiuniePė 

(leriausį papirosų dirbė- Z. Birus, P. Urbonienė, J. Mo

teisybė .viešpatauja.
Senų kenadijonų balsas.

jai rankomis per dienų padir

ba 2500 štukų papirosų.

dekšienė, M. Kurrtmlia, M. Ka- 

randienė, 'O. Karambutė, M?

Išėjo Iš Spaudos Nauja

KRISTAUS PATARIMŲ KELIUS’
— Parašė —

KUN. DR. K. MATULAITIS, M. I. C.
Knyga yra naudinga visiems, kurie siekia dva

sinės tobulybės. Knyga paskirstyta j tris dalis. L 
Apie Tobulybę, 2. Apie dvasios vadovybę, 3. Apie 
bendrąsias priemones tobulėti.

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

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

Rašykite:

KNYGYNAS
2334 So. Oakley Ave.

Chicago, III.
ir.........

— d i mtrfh

Ralslng tne □aini

ŠIUOS RADIO KONCERTUS RUOŠIA

DIENRAŠTIS “DRAUGAS”

PEOPLES FURNITURE CO.

I R

Savo pastabas dėl šių koncertų rašykite “DRAU
GUI,” 2334 So. OAKLEY AVE., CHICAGO, TEL. 
arba PEOPLES FURNITURE CO., 2536 W. 63td 
STREET, CHICAGO, ILL.
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MOTERYS

WEST SIDE ŽINIOS.

VARTOJA MILIJONUS ORANGEINE
MILTELIŲ

DAKTARO RECEPTAS 
Pašalina

GALVOS SKAUDĖJIMĄ
ir

SKAUSMUS
lr jei kas klaus, ar gražiai sėkmingai vartojami per 

metų

gabusis jaunimo ratelis iš Die 

Vo Apveizdos parapijos.

X Pereitame penktadienyje 

iš Gary, Ind., šv. Kazimiero 

lietuvių parapijos vargoninin

kas per telefonų pranešė West 

Sidės Tėvams Marijonams, 

kad pereitame ketvirtadieny

je 27 kovo, kun. J. Martį sun

kiai nuo nušalimo apsirgusi iš

vežė gydyti ligoninėn ir kad

ateinančiame sekmadienyje svet. sekmadienio vakare, bal. Marųuette Jawelry ir Radio 1 

jisai prašo atsiųsti kunigų i 6 d. pralinksmėt pusiau ga-'265O W. 63rd St., duos žiedų * 

atlaikyti jo parapijonams vi- vėnyje, maloniai laikų praleis-' už prirašymų daugiausia na- ! 

pas sekmadienio pamaldas. įr naudos geram tikslui pa-

X Pereitų savaitę Westsi- daryti, 

dės Tėvai Marijonai gavo iš Jei nematysim visų pažįsta- 

Lietuvos žinių, kad Mariampo- mų šiame vakare, sunkiai ei-

dainavo tame vakare viešnia ’ 

iš šv. Kryžiaus parap. p. A.! 

Pieržinskienė, “Moterims ne-J 

išsimeluosi” jei priešingai i 
pasakysi.

Tad, jei nori išlaikyt savo 

“gerą vardą’’

10c ORANGE1NE
MILTELIUS

viri 30

/De»

PRANEtIMAS

DR. M. I. STRIKOL
Rm Tel. Mldway MIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai- ( 
čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- ; 
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. 
Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tei. 
Prospect 1930.

i Senas ofisas toj pačioj vietoj: 
25c So- Ashland Ave. Valandos: nuo

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue lr 24-tas Street 

Telef. Canal 1711-4341

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėllak 
lr Ketvergais Vakare

C iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Res. <841 S. Albany Ave. Tel. Pros- 'ofiso 
pect 1910. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

OFISAI:
1440 S. 49 Ct. 2924 Wa.,hlngton

širdingai pra- nariai labai dirba išgirdę kad is-is, 3-4. 7-9 12-2. 4-0. Bivd.
„ . ... • » T A J !• • • , Tel. Cicero 403 Tel. Kedzie 1430-2001som ateiti i sv. Jurgio par. K. Andreliunas, savininkas ■

X Visi Liet. Vyčių 36 kp.

Tel. Virginia 0014 
Rezidencijos: Van Buren

DR. T. DUNDULIS

Telefonas Boulevard Uit

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; • Iki 11, 1 tki t 

dien*. Ir 6:14 iki 9:86 vakare

4608 S. ASHLAND AVE.
Netoli 46th Street Chicago. IU.

6IB»

i

Gydytojas
. ...... . . , REZIDENCIJA

nų ir kitų žiedų asmenini, ku- <7s9 w. X1 Pi.

ris bus daugiausia pasidarba

vęs kuopos naudai.

DR. S. A. DOWIAT
Ir Chirurgas

Tel. Cicero 2888
Nedėliomls

Susitarus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 
2 Iki 4 lr 4 Iki B v. V 

Nedėliomls nuo 10 Iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3412 Franklin Blvd. 

Vai.: nuo 8:30 Iki 9:20 vak.

DR. J. J. KOWARSKIS
JYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Weetem Avenae 

Tel. Prospect 1428 
Reeldenclja 2859 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2228
Valandos*. 8-4 po pietų tr 7-9 v. v. 

NedelloJ pagal susitarimą

Ofiso Tel. Vlctory 2687
Of. lr Rea Tel. Hemlock 2274

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

Antras ofisas ir Residencljs
6504 S. ARTESIAN AVE.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 3-0 po 
piet. TJtarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 0764 Republie 8404

lės vienuolyne 15 vasario mi- >is, nes 

rė a. a. Tėvas kun. Jonas Ka- luoši“. 1 

tilius, kuris pereitais metais ' svečių, 

minėjo auksini kunigystės 50 

metų jubiliejų; jo tikras bro-j -

lis gyvena North Sidėj. Tai PASKUTINIS 
buvo garbingas ir begalo veik

lus vienuolis — kunigas dar

bavęsis sunkiais

Moterims neišsime-;

nikiame tūkstančio

X Liet. Vyčių 36 kuopos Ta

'jus jau baigiasi.

A. L DAVIDONIS, M. D.
4910 So. Michigan Avenue

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS 

Gydo staigias ir chroniškas ligas
vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliornis ir seredomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija

Ir XRAY
2130 WEST 22nd STREET

CHICAGO

Ofiso Tel. Canal 2118 
I Namų TeL Lafayette 0090

i DR. A. L YUŠKA
I OFISAS
'1900 S. HALSTED STREET

NAMAI
4193 ARCHER AVE.

Ofiso Tel. Kedzie 0482 
Rezidencios Tel. Dreiel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas 

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

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

Nedėliomls lr šventadieniais 10-12.

X Vytauto Teat. Kliubas 

! statys gražų veikalų “Šv. Elz-' 

Įbieta.” Norintieji dalyvauti

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

. . v . nuo 6 iki 8 vai. vak. apart Valandos: prieš pietus pagal sutart] 
KONCERTAS. šiame ve,kak galės pris,rašytu Sventadienio k ketvirtadienio >»"»“ “ - -«-• « . ’• ’•
_______  bal. 12 d., N. P. P. Š. parap. į ■ ____________________

ambaryje, 44 ir Fairifeld gat.'"

Moteris.

Balandžio 2 d., Lietuvių Au- 

pravoslavų ditorium, Bridgeporte, įvyks- 

' persekiojimų laikais Gardino, ta pagerbtuvių koncertas kom mas mėnesinis susirinkimas, 

rajone unitų tarpe; buvęs a-j pozitoriui M. Petrauskui, 

sistentu Šakiuose, Punske, j Šis koncertas pavadintas

7:30 vai. vak. kur bus laiko- ADVOKATAI Tel.

X Gerai žinomas J. Konce

vičius ir jo sūnūs (plaukų kir PAUL. M. ADOMAITIS

Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON

Tel. Lafayette 5798

Kalvarijoje, Keturvalakiuose; paskutiniu- dėlto, kad p. turi dvi barberni: vie-

klebonavęs Igliaukoje, Kai 

melyje, Griškabūdyje; buvęs 

dvasios vadovu klierikų Seinų 

seminarijoj ir galutinai per 

aštuonis metus iki mirties gy

veno kaipo vienuolis Marijo

nas. Mariampolės vienuolyne. 

Manome daug rasis Ameriko

je jo išauklėtų katalikų, kurie 

pasimels už jo sielų, linkėdami 

“amžino atsilsio”.

X Aušros "Vartų klebonas 

pereitame penktadienyje bu

vo Gimimo bažnyčioje su dva

sine pagelba per šv. Misijas 

ir džiaugėsi, kad vienų vyrų 

buvo pilnutėlė bažnyčia.

X Ateinantį sekmadienį 

Aušros Vartų bažnyčioje į- 

vyks nepaprastas dalykas, ko 

West Side da nebuvo, būtent 

šventasis koncertas. Žinomas 

L. Vyčių “Dainos“ choras 

su vargonais, kurias gros mu

zikas Harold Cobb, giedos 

kantatų “Septyni Žodžiai 

Kristaus nuo Kryžiaus’’. Cho

rui diriguos komp. A. Pocius, 

Tikimos, kad vieni vestsidie- į 

čiai užpildys mūsų bažnyčių. 

Įžanga bus liuosa. Mišparų tų 

nedėlių nebus, nes koncertas 

prasidės 3:30 vai. po pietų.

rauskas apleidžia Amerikų ant 

visadoš.

Gerb. kompozitorius daug 

yra pasidarbavęs lietuvių vi

suomenei Amerikoj. Daug mes 

jam esam kalti. Tat, kuo už 

tai jam atsilyginti! U-gi labai 

prieinamu būdu. Girdėt, kad

Gydytojas ir Chirurgas
_ 6558 SO. HALSTED STREET 

Ina randasi ant 43čios ir Roe-į 38 S. DEARBORN ST. 1 Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare 
k\vell, kita — 43 ir Fairfield Tol. Randolph 5130-5131. vai. 10-5 f

šios kolonijos

ADVOKATAS
,Suite 721 First National Bank Bldg.

Phone Armitage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWAUKEE AVENUE 

Valandos: 12 Iki 2 Ir 0 Iki 8 P.
Seredos vakare uždaryta 

Nedėlioj pagal sutarti

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

Office: 4459 S. California Ave.
Nedėlioję pagal sutart].

NESKAITYKIT ŠITOS 
ŽINIOS.

X Visiems 

žmonėms patinka Peoples Fur- 

niture Co. ir “Draugo“ radio 

valandos.

X Veikalas “Pražydo Nu-

A. A. OLIS OPTEMITRISTAI

visi susidomėję įvykstančiu! vvtusios Gėlės” pasisekė, nors j 

vakaru. Visi laukia tos ne- lietus sutrukdė daugelį kurie 

paprastos valandos. Nu, pama- norėjo atvažiuoti jo pamatyti, j 
tysime. Ar mūsų visuomenė j Buvtf statyta Liet. Vy<$ų 36. j 
tik ūpu gyvena ar tikrai ho-( kp. į£ Brighton West Sidėje.' 

ri savo gerbtiniems asmenims , Režisavo K. Zarumskis. 

padėti. Į Red. Cherris.
Kompozitorius M. Petraus- į

kas yra visiems žinomas per j Red. pastaba. Prašome tams 

daugel metų savo nenuilsta- tos nerašyti korespondencijų 

ma darbuote meno srity. Daug

ADVOKATAS

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

Vakarais
2241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vietory 0562
7-9 vai. vak. “apart Panedėlio lr 

Pėdnyčios

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117

Tei. Vlctory 4379

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
3265 S. Halsted St.
VaJ.: 10 vai. ryto—8 v. v. 

Nedėlioj 10-12

Ofiso lr Rea Tol. Boulevard B918

DR. A. J. BERTASH
2404 SO. HALSTED STREET 

Ofiso valandos nuo 1 Iki 3 po 
pietų lr C iki 8 vai. vakare 

Rea 9241 S. WALLA.CE STREET

DR. S. BIEZIS

Tel. Hemlock 81 Bl

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

2488 Weot 19 Street
Vai.: 9—13 ryte. 1—4.p. p. 8—9 

▼. v. Nedėlioj susitarus.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
X — Spinduliai 

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 8222 

Rezidencija: 6640 So. Maplevrood 
Avenue Tel. Republie 7868
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Tel. Canal 02 57 Res. Prospect B8E9

DR. P. Z. ZALATORIS
I Gydytojas ir Chirurgas

i
1821 SOUTH HALSTED ST.

Rezidencija 6600 So. Artesian Ave. 
Valandos 11 ryto iki S po pietų

6 iki 8:30 vakare
DR. ŽMUIDZINAS

GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 
AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue

Tel. Drezel 6323 
Vai.: 8 Iki 10 ryto 

6-8 vai. vakare

DR. VAITUSH, O.P.D.ant „plekatinės” poperos, ku- Teiephon«0kindoiph 6727

ri rašalų “lieja,“ nes nei tam- j 2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

vra parašęs veikalų, dainų, 

dainelių, kurios musų visuo-' stos parašytų žodžių negalima I 

įskaityti, nei pataisymų dary- j
ti. Viskas susilieja. Taipgi ra- į 

* I . . . . I
Užtat dabar laikas mums su- 'šant prašome palikti didesnius i 

siprasti ir parodyti jam už- tarpe eilių tarpus pataisymui, 

uo jauta: paremti jį kaip mo

raliai, taip materialiai.

M-tė.

menė ir šiandien naudoja ir 

naudos.

BRIGHTON PARK.

ave.

RED. ATSAKAI.

K. M tei Apie “Dainos” 

choro koncertų per radio 

“Draugo” ir Peoples Furni

ture Co. valandoj jau buvo ra

šyta. Taigi Tamstos korespon-

X “Ben the tailor,” 4106 

S. Franciseo, yra lietuvis, rė

mėjas lietuvių draugijų. Jis 

yra buvęs pasauliniame kare. i dencija netilps.

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

LIETUVIS AKIS 
SPECIALISTAS

DENTISTAI

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų 
ryto nuo 10—12 nuo 2—4 poVai.

Palengvina aklų Įtempimą kuria 
eetl priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu
mo, skaudamą aklų karšt]. Atitai
sau kreivas akis, nulmu cataractua 
Atitaisau trumpą regyste ir tolimą 
regystę.

, o _. Prirengiu teisingai akinius visuose
kare. -SereCnKUlS ir I etnycio- į atsitikimuose, egzaminavimas daro

mas su elektra, parodančia mažiau.

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street

Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va-

Office Boulevard 7141

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

<848 So. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos

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

Telef. Midway 2880

mis nuo 9

Bridgeport. — Kasom “ne

skaityti”, o žinom, kad jų 

visvien skaitysit.

“Moterims neišsimeluosi”, 

sako 1-mos kuopos vakaro 

rengimo komisija pp. H. Ned-

NAUJOS DAINOS
LIAUDIES DAINOS MIŠRAM CHORUI HARMONIZAVO

STASYS NAVICKAS

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

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

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

varienė ir B. Bitautienė. Ba- į 4. Aukštas krčantas (Tenorui solo) Aukštas kalnas duetas 30c

landžio 6 d., sekmadienio va-: 1. Močiutė mano-Pas motinėlė (Chorui) ................................................... 30c

kare, 7:30 vai. vakare susi-■ 2. Atskrido povialė-Ir sukliko antelė (Chorui) ............................ 30c

linkę šv. Jurgio pur. svet. bus į 3. Oi, žalia, žalia-Augau pas močiutę, (Chorui) ............................ 30c

liudytojais, kad “Moterims Į 4. Ant ežero krantelio-Atvažiuoja piršlys (Chorui)

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS
4631 S. Ashland Ave. (2 lubos)

Telef. Boulevard 2800
RESIDENCIJA: 

6515 So. Rockwell Street 
Telef. Republie 9723

sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky 
kloe vaikučiama

Valandos nuo 19 ryto Iki 8 va
kare. Nedėliomls nuo 11 ryto Iki 
13 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVE. 

Tel. Bęulevard 7589

TeL Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St)

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

Seredoj pagal sutart]

Tel. Boulevard 1401

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

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 p. p.

7—9 vakare

30c

nežiūrint kaip 5. Oi, tu dzieme-dzieinedėli-Oi, lakšto vanagėlis (Chorui) 30c

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

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

6 <1 nebusi “Moterime neišsi-i8- Vai dariau Ij^es-Motinėlė mano, (Chorui) ............... 30c
meluosi”, kud neparėmei nei j9- Vai au«om' Wom-Jnu saulutė leidos, (Chorui) .... 30c
Mot. Sų-gos 1-mos kp., nei110. Eina garsas nuo pat Vilniaus-Leiskit į Tėvynę (Ch.) 30c 

savo parapijos, nes j>elnas eis 

tiems reikalams.

Ir netik “Moterims neišsi-

neišsimeluosi“ 

stengsiesi.

Jei šv. Jurgio par. svet. bal.

meluosi“, bet ir pats grau-J 

dinsiesi, kad nepamatei to į-j
domaus veikalo, kurį sulos (2334 S. Oakley Avenue,

Duugiau perkante duodame nuošimtį.

Reikalaukite tuojau

“DRAUGAS” PUB. CO.
Chicago, Illinois

J. P. WAITCHUS
ADVOKATAS.

52 East 107th Street
Kampas Michigan Ave. 

Tel. Pullman 6950 lr 8377

Miesto Ofise Pagal Sutart]:
127 N. Dearborn Street

Rooms 928 Ir 93S
Tel. Franklin 4177

Telephone Central <921

F. W, CUERNAUGKAS
ADVOKATAS

124 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Nuo 9:29 Iki 6 vai. vak. 
eeal Office; 1909 8o. Union Ava

Tel. Rooeevelt 8719 
▼ak nuo 6 iki 9 vaL vak.

25 METĮI PATYRIMO
Pritaikyme akinių del visokių akių

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

. DR. HERZMAN
IS RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 
metus kaipo patyręs gydytojas, 1 

' rurgas lr akušeris.

26

Gydo stalgias lr chroniškas II- 
gasvyrų. moterų Ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray lr kitokius 

■ elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

Boulevard 7689
Kės Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

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

1025 WEST 18 STSEET
VALANDOS: Nuo 19 — II pietų |>
nuo ( Iki 7:86 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 811S Rea. So. Shors 
2238, arba Randolph <866.

Ekspertas tyrimo aklų ir pritaikymo
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., kamp. 18 Bt. 3 a u kitai 
Pastebėklt mano Iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto Iki 8:90 va
karo. Seredomis nuo 9:80 Iki lt v, 

ryto. Nedėliomls nėra skirtų
valandų. Room t
Phone Canal 4629

Tel. Armitage 1746

DR. S. T. THOMAS
(TAMOŠAITIS)

Dantistas
1608 Mihvaukee Ave.

Kampas North Ave. 
Northwest Tower Bldg. Room 809 
Vai.: 9—12 ryto: 1—8:30 vai. vak

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

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



DRAUGAS Pirmadienis, Kovo 31 d., 1930

GRABORIAI:

S. D. LACHAWICZ
LIETI VIS GKAIIOK1I S

Patarnauja luidotuvėze kuoplgiau- 
sla. Keikaii- meldžiu u įsišauki i, o 
mano darbu busite užganėdini i.

Tel. Roosevelt 2515 -Arta 2516

2314 W. 23rd Place

• Chicago, III.
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court Cicero, III.

Tel. Cicero 5927

Simpatiškas — 

Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar

navimas.

J. F. EUDE1KIS KOMF.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis dilus:
4605-07 So. Hermitage Avė

Tel. Yards 1741 h 1743 
SKYRIUS

4447 So. Fairfleld Avenae 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero 7794 

SKYRIUS
8801 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 3201

J. F. BADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS. 

CHICEOOJK
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabų 18- 
dlrbystės.

OPJSAS
448 West 18 St. 
Ttl. Canal 1174 
BKY RIUS: 8288
So. Halsted ųtreet 
Tel. Vlctory 4088

Phonų Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

ltaaų patarnavimai 
rlanomet eųžlnlngas Ir 
nebrangus, nes neturi
me lfilaldų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko 
plyčia 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
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7582

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAM UOTOJ AS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Modemiš
ka koplyčia veltui.
3103 S. Halsted 
St. Chicago. 111.

Tel. Vk-tory t f IK

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street
Kampa* 46tn Ir Paulina sta 

Tel Blvd. 6S08

VISI BALSUOKIT UŽ

s JOSEPH J. GRISH

C
REPUBLIKONAS KANDIDATAS

ANT STATE REPRESENTATIVE 
11-to Senatoriai Distrikto.

Iš Politikos Lauko.
LIETUVĮ INDORSAVO 

TEISĖJU.

Charles S. Deneen’ų, kurio dė

ka p. Frank B. Mast (Mas- 

tauskas) buvo pastatytas kan-

Chicagos advokatų sųjunga, didatu.

(Bar Association) pripažino'____________

lietuvį advokatą. Frank B.

Mast (Mastauską) visiškai tin 

kainu kandidatu į Municipal 

Court teisėjus.

Kaip jau žinome, p. Frank 

B. Mast (Mastauskas) kan

didatuoja į teisėjus Republi

konų (Deneen’o grupės) ti

kietu.

IŠTISI RAJONAI INDOR- 
SUOJA ADV. FRANK B. 
MAST (MASTAUSKĄ).

Lietuvis kandidatas į teisė

jus — adv. Frank B. Mast 

(Mastauskas) visame mieste 

susilaukia paramos. Ji indor- 

suoja ne tik draugijos, lygos, 

klubai, bet ištisi miesto ra

jonai.

SPORTAS
TĘST T0WN OF LAKE’S 

LEADERSHIP.

(Pabaiga)

Will defeat warrant a 
change??

A s for “Our Own” Town 

of Lake Council 13 boys who 

witbout a donbt are one of 

tbe strongest five’s in tbe 

County and who have such 

strengt as Knight Conrad who 

is by far the coolest player 

fans ever have witnessed, also 

Knight Lauraitis whose stel- 

lar performance during the 

past season certainly has been 

admired by many also a pla

yer vlio has shared many a IiNorth Side, 33 AVard pri

siuntė tokią indorsavimo re- ’ gilt on tlie College floor. Men 

zoliucijų: likę Jesulaitis, Carr and ot-

“Be it resolVed tliat tbe 33 bers on tbe team have are 

Ward National Republican displayed their aggressiveness 

j organization and the 33 on the Battlefield of sport. 

VVard Regular Republican Tbe liundreds of K of L roo 

Club at a joint meeting una- terš for tbe team vho has viih 

nimously endorse Charles S. out doubt or opinion carried 

Deneen, for United States Se- avay all laurels of tlie K of 

nator, Frank B. Mast for Ju- L League and for the team 

dge of Municipal Court, and tliat is going to prove šame 

AVencel F. Hetman, for VVard by first claiming the Lithua- 

Committeeman of tbe 33

VVard, and urge all tbe Re

publican Voters to gi ve tbem 

tlieir nndivided lovai sup- 

port”.

t Reikia tikėtis, kad, turint 

tokią paramų, p. Frank B.

Mast (Mastauskas) bus nomi

nuotas kandidatu j teisėjus.

Be abejo, lietuviai balsuos 

ir už tą žmogų, Senatorių

A. PETKUS
GRABORIUS

Ofisas

NulIudlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu slmpatlfl- 
kal, mandagiai. gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų 
dykai.

3238 S. HALSTED STREET

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

Tel. Vlrginia 1290

BALSAI DEL “DRAUGO” IR THE PEOPLES FURNITURE t, ir' "f",n.skabias partija.

GO. DUODAMŲ PROGRAMŲ.
Programai duodami kiekvieno pirmadienio va

karą nuo 7 iki 8 vai. iš radio stoties WHFC,

REPUBLIKONŲ MASSMI- 
TINGAS

Dear Sir-

DUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Llc. 
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal 3181

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

O f I s a ■
4603 S. Marslifield Avenue

Tel. Boulevard 9277

A. "Į" A*
IGNACAS
ŠIREIVA

Mirė Kovo 28, 1930 m., 4 vai. 
po pietų, 37 metų amžiaus.

Kilo Ifi Panevėžio Apskr., 
Šeduvos par. Naujasėdės kai
mo.

Amerikoje Išgyveno 18 metų.
Paliko dideliame nuliudtme 

2 pusbroliu — Kastantų, Pran 
ctfikų Pocius, ir puseaerę Mar
celę Vlrbellenę Ir gimines, o 
Lietuvoje broli Juozapų.

Kūnas pašarvotai 1410 So. 
49th Ct. CIecro, 111.

Laidotuvės įvyks Antradieny 
Balandžio 1. 1930 m. Ifi namų 
8 vai. bus atlydėtas iš Budri
kio Koplyčios j šv. Antano pa
rap. bažnyčių, kurioje (vyks 
gedulingos pamaldos už Velio
nio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas J šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažysta
mus dalyvauti Šiose laidotuvė
se.

Nulludf: Pusbroliai. Pusese-
rč Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudrikls. Tel. Yards J 741.

H O T ELI S
Dideli, gražūs, švarūs knm- 

Ivnriai nuo $3.00 savaitėj ir 

'aukščiau. Karštu vandeniu šil- 

■domi, niaudinės.

£047 W. 21 Street
ftiandie, kovo 31 d. 8 v. v. 

Lietuvių Auditorijos salėj į- 

vvks republikonų innsmitin- 

ietuvių kallx*s adv. 

Krank B. Mast (Mastaus- 

I tauskas), kandidatas j Munici 

— ■ ■ — --------------------- pal Court Teisėjus, p. J. J.

Avilį be lietveen 2 str,mg and Eli,1B- Vniv<-w»l State Banko 

interesting K „f I, temos pn'^entaa n- kiti plačiai ii-

.Sarsev-icz beautiful alto voi- vvl

W<‘ enjoyed your proginiame, \ve all liope, and visli to gas. iš

over AYHFC verv iiiucb, \vl»at bear 

we enjoyed most vas Mrs. B. I
her again.
Mr. & Mrs. A. Grigai.

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS

Moterų

vakarų.

Kovo 23 <1. dr-ja Šv. Panos 

Marijos Rožanavos Panų ir 

surengė nepaprastą 

Daug vakarų būna,

bet ne tokių įspūdingų, ku

riame buvo dupta dovanos na- 

jrėms. Atlošta juokingas veika 

las. Lošėjos buvo tos pačios 

dr-jos narės; Yucienė, Butne- 

rie.nė, p-lė Leskauskaitė, Sta- 

selienė, Buyvidienė ir Skudie

nė. Žmonės buvo patenkinti, 

šiuo dr-ja dėkoja kun. prof.

Urbai už gražų vakaro vedi

mų, klebonui kun. Albavičiui 

už gražią prokalbą, artistėms 

už gražų lošimą ir mažoms 

mergaitės, kurios pašoko dri- 

lių: II. Puzauskaitei ir A. Mon 

teikaitei, taipgi ir berniukams, 

kurie grojo gražių muzikų: J. 

ir A. Juciusunams. Ačiū ir 

šeimininkėms, kurios taip pui t 

kiai darbavosi ir visoms dar-!

bininkėms, taip pat ir visiems Į Gražiausiaa Teatras Ohicagoj 
atsilankiusiems.

Pėtn. ir Sub. Kovo 28, 29 
•‘LOVE COMES ALONG”

Dalyvauja Bebe Daniels. Įdo

mi meiliška drama.

Ned. ir Pan. Kovo 30, 31 
"THE BlG PARTY ”

Dalyvauja Sue Carol, Dixie 

Lee ir kiti garsus artistai.

Vitaphone Vodevilio aktai 

Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 

Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

mėly Providence C. 4 and 

VVest Side Council 24. Tliese 2 

teams have al\vays bei a lea

gue grudge against one ano- 

tlier therefore fans could ex- 

pect plcnty c.vcitcment. After 

\vliich tbe cliampions vvill en- 

counter tlie Red Rose team 

in tlie feature performance of 

tbe day. Read the “Draugas” 

next Saturday for more re- 

ference to tliese games.

Paul B. Šaltimieras.

RALEIGH, N. C., kovo 30. 

.— Buvusis karo laivyno sek

retorius J. Daniels reikalauja, 

kad J. Raskob iš demokratų 

partijos vadovavimo pasitrau 

,ktų, kadangi jis viešai kovo-

Ramova
3518 So. Halsted Str.

S. M. Skudienė, pirm.

1,0 .IM .

nian championship in tbe 

County of Cook and then i n 

the City touroey so it looks 

likę a real Basketball game 

and witli Cicero fans turning 

out in great nuinber to root 

for their warri&rs and the as- 

sumed 3 hundred of K. of L 

rooters the bąli vili be pa- 

cked with enthusiam as well
D • ,

as good playing.

The first game starting 1:30 

P. M. will be called with 2 

strong Giri fives tossing it 

around for Basket bąli honors 

the teams will be Brighton 

Park Council 36 Girls vs Bri

dgeport Council 16 Girls. Af

ter which the eurtain raiser

TEATRUOSE

Chicago teatre rodoma kal

bantis paveikslas “Green >God 

dess”; scenos produkcija pa

gadinta “Streets of Boin- 

bay.”

I McVickers teatre rodoma

• kalbantis paveikslas “The 

Rogue Song”; svarbaiusioje 

rolėje dalyvauja Lawrence 

Tibbett, buvęs Metropolitan 

Opera dainininkas.

, United Artistą teatre —' 

šiuo laiku rodoma kalbantis 1 

paveikslas “The Vagobond 

King”; paveikslas turi dide

lio pasisekimo, nes jau rodo

ma ilgoką laikų.

i Oriental teatre rodoma pa

veikslas “Honey”; scenos nu 

merį paruošė ir išpildys Lou 

Kosloff ir jo orkestras.

\ Roosevelt teatre rodoma 

įkalbantis paveikslas “General

• Crack,” kuriame svarbiausią

' rolę vaidina pagarsėjęs akto
rius John Barrymore; kitokiė 
numeriai.

nomi veikėjai ir kalbėtojai.

ĮVAIRŪS KONTRAKTOR1AI

STANLEY CIBULSKIS
MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIt 8

Pope.rloju, mollavoju Ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653

M, ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlu* 

Statau Įvairiausius namua prieinam* 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5524

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins 

4556 So. Rockwell Street

JULIUS ŠLICKIS
Namų taisymo ir statymo

KONTRAKTORIUS.
Turiu namus, kuriuos mainy

siu ant ūkio Lietuvoj.

2150 So. Hoyne Avė.
Tel . Ganai 5529

,Wm. J. Kareiva
Savininkas 

Del geriausios rųfiles 
Ir patarnavimo, Saukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1189

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

auksinių ir si flu
orinių daiktų, vė
liausios mados ra
dio, planų rolių, 
rekordų ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8888

PRANEŠIMAS.

Automobilių plrkėjalns ir savinin
kams pirm pirkimo naujo karo šir
dingai prašom atsilankyti ir pama
tyti naujus 1950 Nash uutomobiius 
sul vėliausios mailos automatiškais 
įtaisymais. Spcrt Royal tekiniais ir 
kitais Ištobulinimais, kokiais tiktai 
Nash ga.'i papuošti- Už tokias pri
einamus kuinas pas
BALZEKAS MOTOR SALEM

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EXPRESS

Mes permufuojame-perveža- 

me pianus, forničius ir kito

kius dalykus.

Taipgi parduodame anglis 

geriausios rųšies už prieina

miausią kainą. Musų patarna

vimas yra greifas, geras ir 

nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic, 5099

Mes pervežame daiktus ir Į 

kitus miestus.

REAL ESTATE
t

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

2 karų garadžius, lotas 32x193. Kai
na 39,000, ineštl 32,000. Thomas E. 
Kay & Co.. 7039 Jeffe.ry Avė. Far. 
9300.

2 fl. mediniai. 6-5' kamb., cemento 
pamatai. Karštu vand. šild. 32,500 
1424 W. 73 St.

FARMOS.

M. YUSZKA
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausia.

4426 So. Westem Avė.
Tel. Lafalette 3385

MORTGEČIAI-PASKOLOS

PIRKIT FARMAS
Turiu visokių farmų ant 

pardavimo ir mainymo kainuo 

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

00. Norėdami farmos 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

2- RI MORGICIAI
3- TI MORGICIAI 

6% Nuošimčiai
Paskola sutelkiama 1 vienų, dienų. 
Perkame real estate kontraktus 

Internationl Investment 
Corporation

Kapitalas 3SOO.OOO.8*
8804 SO. KEDZIE AVENUE 

Tel. Lafayette 4738-6718

130 ak. pagerintos žemės, 50 ak. 
dirbamos, likusi miškas. Tinka pie
nininkystei, turtinga apielinkė, arti 
kieto ke.lio, 21 m. nuo Houston. S. 
Bloom, Fairbanks, Texas.

BIZNIO PROGOS

Variety Storas 5c. 10c. 31. Gera 
vieta, kamb. gyvenimui. Pigi renda. 
Patogu, nėr konkurencijos. Pigiai. 

Į Duok pasiūlymų. Reik tuoj parduot. 
Kreipkis tik rytais. Savininkas 4006 
Division St.

AR NORI PINIGŲ
AMT PIRMU MORGieiŲ
Skolinam pinigus ant medi

niu ir mūriniu namu. Komišas 
tik 2%. Kreipkitės į

Public Mortgage Exchange

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

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Turim warehousėj 4 grojikllus, ge
ram stovyj. Gausi už 350, 8 planai 
po 335, S vlctrolos pigiai. Kreipkis 
nedėliomis nuo 10 ryto iki 5 vak. 
Victor Storage Warehouse, 4809 W. 
Lake.

Storų šalflytnval. kavos ir mėsos
malūnai, visokių išdirbysčių išpar
davimai, labai pigiai. Howe ScaJe Co. 
1124 So. VVabash, Harrlson 0416.

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 

paskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 

liudija musų teisngumų. Senus namus taisome ant leng

vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 

mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojana fin

tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa

nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisą: 

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

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

4 kamb. rakandai vartoti 60 

dienų. 3 šmotai tikro rožme- 

džio Mobair parloriaus setas, 

vėliausios mados. 8 šmotų rie

šuto medžio valgomosios setas. 

4 šmotų riešuto medžio miega- 

‘mosioš setas su springsais ir 

(madracais, 5 šmotų dinettc se

tas, du 9x12 Wilton kaurai, 

lempos, veidrodis, indai, maži 

kaurai, stalas. Viskas už $475. 

Parduodam ir skyrium. Pris

tatysim. Privatinė rezidencija. 

8228 Maryland Avė. 1 blokas j 

rytus nuo Cottage Grove Avė., 

Tel. Stewart 1875.


