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LONDONE BUS PASIRAŠYTA 
TRILYPE LAIVYNU SUTARTIS

PREZIDENTAS HOOVER AUKŠTINA 
SAVO DELEGACIJOS DARBUS

Indijoj Plaišinamos Bombos
New Mexico Valstybėj Ant Geležinkelio 

Žuvo 19 Žmonių

SUTARTIS BUSIANTI 
PASIRAŠYTA KETVIR

TADIENI

INDIJOJ SPROGDINAMOS 
BOMBOS

LONDONAS, bai. 13. — 

Pranešta, trijų valstybių — 

Amerikos, Britanijos ir Japo

nijos — laivynų sutartis bū

sianti pasirašyta ateinantį 

ketvirtadieni.

Amerikos delegacija žada 

balandžio 22 d. Leaviathan 

laivu išvykti namo.

BUSIĄ SUTAUPYTA VIE
NAS BILIŪNAS DOLERIŲ

AVASHINGTON, bai. 13.— 

Prezidentas Hoover laikrašti

ninkams pranešė, kad Londo- 

- --jaM kaipir
pagaminta trijų valstybių lai 

Vynų sutartis. Einant ta su

tartimi, Am. J. Valstybės su 

taupysiančios vienų 

dolerių.

BOMBAJUS, bai. 13. —

Kovon už Indijos nepriklau

somybę pakilo sustreikavę čia 

geležinkeliečiai.

Įvairiose vietose susprog

dinta keletas bombų. Keletas 

(žmonių sužeista.

i Savo ražu vyriausias indė

nų kovotojų vadas Mahatma 

Gandlii šaukia indėnus šioje 

kovoje absoliučiai nenaudoti 

(jokio smurto. Liepia savo dar 

bus dirbti, nepildyti įstatymų 

iir nesipriešinti policijai. Gan- 

dhi yra liuosas.

UŽIMA SOVIETU SAVAS-• Tj£ ------

PARY2IUS, bai. 13. — 19- 

1 28 m. Berlyne rusų sovietų 

1 lon^ prekybos delegacija išleido

KAIP DIDELĖ CENTRA
LINĖS AZIJOS MISIJA

LANCHOAVFU, Kansu, Ki

nija ;(F. T.). — Lanchowfn 

vikariatas skaitosi didžiausia 

pasauly misija. Apima 790,- 

000 ketvirtainių mailių, arba 

septynis kartus didesnė už I- 
talijų.

Misijos (vikariato) plotai 

driekiasi nuo kiniečių istori-' 

nės sienos ligi rusų Siberijos 

pasienio. Užima vakarinę Ka

nsu provincijos dalį, Kukunor 

ežero apylinkes, Mažąjį Gobi 

tyrynų ir plačiųjų Iii provin

cijų.

Misijos plotuose gyvena 

10,000,090 žmonių. Iš jų yra 

10,460 katalikų.

GRYŽĘS IŠ PIETŲ ŽEMGALIO ŽINIOS IŠ LIETUVOS

AUKŠTINA DELEGACI
JOS DARBUS

AVASHINGTON, bai. 13.— 

Prezidentas labai palankiai 

atsiliepia apie savo delegaci

jų, dalyvaujančių karo laivy

nų konferencijoje Londone.

Prezidentas pažymi, kad de 

legacija turėjusi daug kliūčių 

vedant derybas. Kad nebus 

padaryta penkių valstybių su

tartis, delegacijos negalima 

kaltinti. Iš kalno tas buvo ži

noma.

REICHSTAGAS PASIDUO
DA KANCLIER1UI

BERLYNAS, bai. 13. —

Pabūgęs paleidimo Reichsta

gas .(parlamentas) balsų di

džiuma pripažino naujo kau-i 

elierio patiektų biudžetų (pa
jamų ir išlaidų sąmatas).

arti dviejų milionų dolerių 

(vertės klastuotų “draftų” su 

delegacijos antspauda. Tų 

“draftų” dalis teko franeū- 

zams.

Kad atgauti pinigus, čia 

teismas išsprendė užimti du 

tos delegacijos ofisu, kas yra 

jos savastimis. Pareikalauta 

grąžinti pinigus už klastuotus 

“draftus” (perlaidas).

ITALŲ KAREIVIAI ŠAUDO 
I RIAUŠININKUS

SUDEGĖ SOVIETŲ 
GRŪDŲ SANDELIS

RYGA, bai. 13. — Čia su-
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ATEITININKAI VYTAUTO 
DIDŽIOJO JUBILIEJŲ MI
NI UŽBAIGDAMI ĮREN

GTI SAVO NAMUS

BAIGIAM! SEIMO ROMAI
■ Seimo rūmai naujuose tei- 

singunio ministerijos namuo

se jau baigiami įtaisyti. At-

j_ -stovų posėdžiams paskirta ap-

Kovo 22 d. Ateitininku Šen- ■ skrita salė, kurioje galės su-

I
pdraugių Centro Valdyba nu-: tilpti keli šimtai žmonių. Pu- 

,ii tarė žymint A^ytautO Didžio- blikai padaryta galerija. švie- 

jo jubiliejų tarp ko kito da-,sa krinta iš viršaus pro did- 

ryti visas pastangas galuti-' žiulį langų. i

nai užbaigti ateitininkų na- Taip pat padarytos vietos

f i finus. Tikimasi, kad sumany-’ministeriams, diplomatų kor-

mas pasiseks.

Tame pat posėdy nutarta 

taip pat šiais metais įsikurti 

savitarpio susišelpimo kasų.

Čia atvaizduojamu laivu “The City of New York” j šis klausimas jau seniai iške- 

admirolas Byrd praeitais metais buvo išvykęs į Pietų Žem- itas ir vienais metais konfe- 

Kansu provincijos vakarinėj i galį. Nesenai jis šiuo laivu gryžo į Naująją Zelandiją. A-'renc. po prof. IF. Kemėšio pas- 

daly gyvena apie 5,000,000 j pie 15 mėnesių šis laivas išstovėjo sakomam žemgaly le-^aįtos principiniai priimtas.

j Dabar nusistatyta šiais me-
žmonių. Tai svarbiausioji mi- dais suremtas, 
sijos dalis. Šioj daly yra ne

mažai derlingos žemės, iš ku- TRAUKINIS SUDAUŽĖ 
Irios gyventojai gali pragyve- BUŠĄ; ŽUVO 19 ŽMONIŲ 
nti. Tečiaus derlius priguli

nuo pakaktinos kiekybės lie

taus. Praeitais dviejais metais 

to trūko, gyvavo kaitra ir gyvo 

ntojus palietė didelis badas.

Be tų kaitros nelaimių, Kan-

puso nariams, spaudos atsto

vams ir užsienio svečiams. / ; 

I______________________ “R?»

DU PALAIMINTIEJI BUS 
PASKELBTI ŠVENTAI

SIAIS

tais galutinai išdirbti kasos 

organizacijos statutų ir tai a- 

tlikti pavesta prof: F. Keme

šiui ir P. Radzevičiui. “R.”

PRAPLĖS KALVARIJOS 
LIGONINĘ

ROMA, bai. (11. — Švento

jo Tėvo Pijaus XI akivaiz

doje skaitytas išsprendimas 

Bažnyčios šventaisiais paskel 

bti du palaimintuosius: Theo- 

pbilos da Corte ir Catherino 

Tbonias. Be to palaimintąja 

pripažinti garb. Paula Fras- 

sinetti, Dorotbea /Seserų kon

gregacijos įsteigėjų.

NICE, Francija, bai. 13. — 

Iš Taranto, pietinės Italijos, 

praneša, kad tenai dėl blogos 

ekonominės padėties įvyko 

prieš fašistus demonstracijos 

ir riaušės. Riaušininkus mal

šinti pašaukta kariuomenė, ku 

ri šaudžiusi į minias. Šimtai 

areštuota.

MIRE TREČIASIS KINIE
TIS VYSKUPAS

ROMA. — Šv. Tikėjimo 

Propagandos Kongregacijai 

iš Kinijos pranešta, kad mi-

degė didelis Rusijos sovietų lrė PYnyango apaštalinis vi-

grūdų sandelis. Žuvo du žmo
gų. Sandely buvo 12,009 tonų 
grūdų.

PRAVESTAS FRANCIJOS 
BIUDŽETAS

PARYŽIUS, bai. 13. — 

Frencijos parlamentas prave

dė ministerių kabineto patie

ktų valstybės biudžetų.

karas vyskupas L. Chen, ki

nietis. Velionis yra trečiasis 

įamžinatvėn pašauktas kinie

tis vyskupas. Buvo 54 metų

amžiaus.

Pabranginta gazoliną
i Standard Oil Company 

(Indiana pabrangino gazoliną 

vienu centu galionui.

of

CHICAGOJE
Bus karšta politinė kova
Kada paaiškėjo, kad Mrs.

MeCormick, nominuota į sena

tų iš Illinois republikonų par- __________
tijos, yra karšta sausųjų ša- Kalvarijos psichiatrinę li- 

lininkė, ateinančių vasarų bus goninę žada greitu laiku dar į BRITANIJOS MINISTER! 
karsta ir įdomi politinė kova. praplėsti. Mat, ten esama ne- VATIKANUI SIUNČIAMA!

• į gerų kareivi-! I ŽILI
ip sugriūtų*

sausųjų priešas. Tad rudenį ’sai be naudos. Tuo tarpu pa

bus patirta, ar Illinois stovi darius kapitalinį remontų, bū-, 

už fanatikus ar prieš juos. j tų dar keli geri namai. Tam 
“Primary” rinkimuose i reikalui žada paskirti 250,000 

daug piliečių apsivylė. Nebu- litų.

vo jieins išaiškinta Mrs. Mc- j _ , , .„ . , . . , , . n Po kokios poros metų pa-
Cormick nusistatvmas prohi- į ...... .
,. .. ,. . ' , , našių psichinių ligoninę ma-
bicijos klausimu, kada šen.’ e \ .
T. . . , no pastatvti kitoje Lietuvos
Deneen dėl prohibicijos buvo _ *. _ 4 i * :

peikiamas.

ISLETA, N. M., bai. 12.—

»
Santa Fe greitasis pastos 

traukinis sudauži* Pickwick 

Grevhound busų. 19 žomnių 

,žuvo ir 10 sužeista. Busas va

šu retkarčiais paliečia dideli -žiavo iš Los Angeles į Den- 

žemės drebėjimai. Štai 1920 ,ver.
metų pabaigoje Uemokrat, partijos kandi- -maža dar visai

drebejtao žuvo apre 200/KK) že.st, .p 4^
Izoo nrvlzn xnl/n hnoA VTA 1ifhonių. Vėl 1927 m. — apie 

80,000 žmonių.
Kukunor ežero apylinkėse 

Evangelijų skelbti kol-kas nė

ra galimybės. Ežero pakraš

čiais įvairių žmonių gyvena. 

Tarp jų daugiausia budistų. 

Kumbume yra jų garsus vie

nuolynas, kuriam gyvena virš 

2,000 budistų vienuolių.

įkas įvyko. Sako, kad buso ve- 

įžėjas matęs atūžiantį trauki

nį, bet norėjęs jį pralenkti. 

Užvažiavęs ant bėgių ir pa

matęs gręsiančių nelaimę, ve

žėjas busų staiga į šalį pa

sukęs, kad gelbėtis. Bet jau 

buvęs pervėlu. ,

Garvežio inžinierius taipat 

pamatęs ant bėgių busų, bet

Viena Iii provincija savo!nebuvę galima traukinio stai- 

plotais yra lygi keturioms I- sustabdyti.

talijoms. Gyventojai daugiau- ----------------------------------------------------

šia musulmonai ir budistai. NEW YORKE PENKI KO-
Tenai yra daugybė jų vienuo-' 
lynų. j

Lanchowfu misijoj (vikari-| ------------------------------

ate) darbuojasi Dieviškojo 1 NEAA YORK, bai. 13. — 

Žodžio kunigai misionieriai. ,Lž riaušių kėlimų kovo mė

šiu metų pradžioje iš Ro-'nešiu teismas apkaltino pen- 

mos parėdymu nuo Lanchow- 'kis komunistus vadus. Jų tar- 

fu misijos atskirta Iii provi- pe yra žinomas visoj Ameri-

ncija — įkurtas naujus Sin-
kiang vikariatas (misija).

PAŠVENTINTAS KERTI- 
NIS AKMUO NAUJA! 

KOLEGIJAI

AVASHINGTON, bai. 12.— 

Central High Point anų die

nų pašventintas kertinis ak

muo statomai Švenčiausiojo 

Vardo Kolegijai. Stato Pran

ciškonų ordenas; 30 akrų plo 

tas nupirktas Kolegijai.

Pašventinimo apeigas atli

ko vyskupas Shahan, Katali

kų Universiteto rektorius e- 

meritas.

ROMA, bai. 13. — Vakar ir 
šiandie visoj Italijoj minima 
“duonos dienos.” Tai Mu- 
ssolinio idėja nuosavos duo
nos išlaikymui, kad nereikėtų 
pirkti užsieniuose.

MUNISTAI TEISMO 
APKALTINTI

ikoj vadas AV. Z. Foster. 

Artimiausiomis dienomis

jiems bus paskelbta bausmė.

UŽ 18 PRIEDO ATŠAU
KIMĄ

ALBANY, N. Y., bai. 13.— 
New Yorko valstybės įstaty

mų leidimo žemesnieji rūmai 

pravedė rezoliucijų reikalauti 

Kongreso atšaukti 18-ųjį kon

stitucijos priedų.

r Šis sumanymas tuojau pa

siųstas valstybės senatui. Ei

nant sausųjų pastangomis, 

senatas nutraukė posėdį ir 

sumanymas be nieko paliko.

AVASHINGTON, bai. 13. —
Prezidento llooverio paskir
tas vyriausian teisman teisė

ju teisėjas Parker atkakliai 

kovojamas. Bet Hoover ne
mano to paskyrimo keisti.

LONDONAS. — Britanijba' 

ministeris plenipotentas Šven 

tųjam Sostui, Henry Getty. 

Chilton, nukeltas į Čili (Chi-~ 

le) specialiu ambasadorium ir 

plenipotentu.

Britanija č’ili respublikoj li

gšiol turėjo tik paprastų pa- 

pusėje, netoli Latvių sienos, | siuntinyhę, kuri šįmet pakeis* 

nes dabartinės ligoninės yra ta ambasada ir pirmuoju am-

Nužudytas automobilių
pardavėjas ;

. 95-os ir Norman gatvių a-į 

pvlinkėj nušautas automobi- ! 

lių pardavėjas Ed. \Yolf, 45! 

metų.

per maža. R. basadorium paskirtas 

mas p. Chilton.

sako-

IŠTREMIAMAS LIETUVIS 
MOKYTOJAS

“Vilniaus Rytojus” prane-

’ša, kad Baltstogės vaivados į-

Jis dirbo automobilių par-, , . ... _ T* sakymu į nepriklausomų Lie-

MRS. McCORMICK UŽ 
PROHIBICIJOS VYKI- 

NIMĄ

AVASHINGTON, bai. 12.— 

tuvų ištremiamas lietuvis mo- Kandidatė į (senatų iš repub- 

kytojas Leonavičius. Leonavi- likonų partijos Illinoise, ięs’ 

rvakare niu.įo ten kažkoks vy- ^ra jgjaįjęę8 valstybinius mesniųjų rūmų Kongreso at

ras automobiliaus pirkti. ► u mo|.yį.ojo egzaminus ir gavęs stove Mrs. R. H. MeCormick, 

mokytojo diplomų. Leonavi- j aplankė prezidentų Baltuose 

čius yra atitarnavęs lenkų ka- Rūmuose. Po konferencijos ji-* 

riuomenėj ir kaip toks, prezi- nai pranešė^ kad išskyrus pa

saulio teismų, ji sutinka sU 

visais prezidento nusistaty-' 

mais iš net prohibicijos įsta

tymo vykinimų.

davimo agentūroj, 10858 So. 

Michigan avė. Penktadienio

pardavėju išvažiavo 

pirkti automobiliu.

, Paskiau AYolfo lavonas ras

norimu

tas vienoj gatvių peršautas, iperito įsakymu, laikomas Len-

Kiek tolėliau rastas pames

tas automobilius, kuriuomi jis 

važiavo su nežinomu vvru.

Nėra suslmyįėjimo
Nubausto miriop

kijos piliečiu.

SUMANĖ PASTATYTI 
VALGYKLĄ

Teisėjas nubaudė advokatą
Oeložinkelių darbininkams AnU5tMniojo tnismn triaė- 

džio Augusto Vogei advoka- : susisiekimo m-ja sumanė ra* jas p p. Htdlivan nž teismo- 

tas Kruni kreipės į Illi- 'Statyti valgykli,. Valgyklą sta- hiekjnimą penkioms paroms 

tys Kauno susisiekimr dirb-i kalJjimu „ubaodA advokatą, 

tuvių ir depo darbininkams. Ross(,|, Orwnacre.

Tam reikalui paskirta 190,000 =

litų. Darbai bus pradėti ba-

zmogzu-

nois gubernatorių, prašyda

mas nubaustajam pasigailėji 

mo. Gubernatorius nepalinke

1 prašymą.

. Tad Vogei turės būt nuga

labintas ateinantį penktadie

nį po pusiaunakčio, jei nebus 

surasta kokių-nors legalių 

priemonių sulaikyti nugalabi

jimų.

PLATINKITE “DRAUGĄ*

landžio mėnesį. ‘R.”
PINIGŲ KURSAS

. AVASHINGTON, bai. 12. — , 

iKituomct gaisro apnaikintas o 

prezidento Hoover ofisas (Ša

lę Baltųjų Rūmų) jau atnau

jintas. Šį pirmadienį prezide

ntas persikelsiąs atgal.

Lietuvos 100 litų r. .$10.00 

Britanijos 1 sv. sterl. 4.8d 

Francijos 1ZX) frankų 3.9U’ 

Italijos (100 lirų 5.23į 
Belgijos 100 belgų 13JMį 

Šveicarijos 100 frankų 19.37) 

A7okietijos 100 markių 23.85į

1
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nymu, būtų tai stambi politinė klaida, nes, 

kaip keletu kartų jau esame pastebėję, pasto

vumas politikoje yra vienas iš svarbiausių da

lykų. Ypač yra svarbu tas pastovumas mūsų 

politikos vadams, kurie daro pastangų pra

vesti kelių lietuviams politikoje ir patys sau 

ateitį toje srityje užsitikrinti.

Keikia žinoti, kad dabar pralaimėjusieji 

dar nemano nuleisti rankų. Savo organizaci

jos jie nelikviduoja. Kas gali žinoti, gal trum

poje ateityje jie vėl išeis laimėtojais. Kas no

ri ir tikisi laimėti, tas turi tikėtis, kada nors

r

D R GAS

NORVEGAI SUSILAUKĖ 
SAVO TAUTOS VYS

KUPO.

NEGRŲ ‘ PRIBTEEIAI’

DIENOS KLAUSIMAI

KAS TOLIAU?

Daugelis iš lietuvių, kurie praeituose rin

kimuose gana aktyviai dalyvavo ir gana daug 

dirbo, tikėdami, kad bent vienas iš lietuvių 

kandidatų gaus nominacijų, šiandien virto pe

simistu, sakydamas, kad neapsimoka toliau 

dirbti, jei taip nesiseka, jei neduodama progų 

lietuviams prasimušti į politinio 

viršūnes.

gyvenimo

Pirmadienis, Bal. 14 d., 1030
—5—

FRIBB PAPŪGŲ KARŠTLIGĘ

Praėjus 400 metų norvegų 

tauta pagaliau susilaukė pir

mojo savo tautos vyskupo. 

J uomi yra vyskupas Olaf 

Offerdhal, atsivertęs kataliky- 

(bėn liuteronas, šventasis Tė-

ir pralaimėti. Taigi ta pralaimėjimo sunkuma i „.. VI .. , _* . ..V. • Ivas PlJUs X1 JI paskyrė a-

visi turi panešti, neišskiriant nei musų, lie-į ... .. XT\ , Ipastahmu vikaru Norvegijai
tuvių. Spekuliacija kai kada gal ir neblogas į p, j 

yra dalykas, bet mes keli, jau esame išmS- Vy8kupas o,^,, 

ginę ir juo eidami nieko nelaimėję. Del to du- m p„ atsivwtim0 ji8 įs. 

bar pasirinkime tikresnį kel,, - pastovumo t((jo Tikejimo propagl,ndo,5 

ir politinio apsukrumo keli, Urbono Kol,glJon,

mokintis į kunigus. Gryžęs į 

savo šalį kunigu pirmiausia

! profesoriavo, paskiau darba-
Mūsų skaitytojai jau žino, kad pereitais bavOsį parapijoje. Neužilgo

VIS GI PALEIDO.

paskirtas generaliniu pro-vi- 

karu ir pagaliau apaštaliniu 

administratorium. Norvegų 

'kalbon išvertė Naująjį Įstaty

mų ir katekizmų, kas šiandie

metais Lietuvos tautininkų vyriausybė buvo 

uždariusi į kalėjimų du žymiu katalikų vadu.

Tai buvo “garsiosios” taip vadinamos “la

šinių bylos” aukos. Tomis aukomis buvo p.

P. Mikšys ir dr. E. Draugelis.

Tiedu vyru yra Ūkininkų Sųjungos, kata-'visoj šaly naudojama, 

likų ekonominės organizacijos, vadai. Toji! Devintųjam šimtmety Nor- 

organizacija buvo nepakeliui tautininkams, vegijų sukrikščionino šv, An- 

1 dėl to jie sumanė jų likviduoti. Geriausia tam sgaras. Šešioliktųjam šimtme- 

priemonė, tai surasti priekabių, iškelti by-Įty šalį pagavo liuteranizmo

Žinoma, kiekvienam yra pamato nusimin- J lų, o vadus nuteisti ir sukišti į kalėjimų. Tau-'.banga. Imta žiauriai persekio

ti, kam sunkus darbas neduoda vaisių. Tačiau, | tininkai taip ir padarė, manydami, kad tuokti katalikus. Devyni vyskupai 

savo žygiu užduos galutinų smūgį katalikų i ištremti.visi tie, kurie ilgesnį laikų padirba politikoje, ' 

gerai žino, kad ir prie didžiausių pastangų 1 

dažnai tenka susitikti su pralaimėjimu, kad . 

politika tai yra savo rūšies spekuliacija, kiti 

jų vadina tam tikru sportu. Del to pralaimė

jus nėra ko perdaug nusiminti.

JSdes jau esame pastebėję, kad šiuo kar

tu lietuvių pralaimėjimų dar negalima vadin

ti pralaimėjimu, nes mūsų kandidatas į tei

sėjus, nors ir prie nepalankių sąlygų, neti

kėtinai daug balsų surinko. Tas faktas mus 

ragina netik nenusiminti, bet drųsiai žiūrėti 

j lietuvių politine ateitį vakaruose ir dar e- 

nergingiau imtis politinio darbo. Be abejo, 

tam reikalingas yra geras planas, vienybė, ap

sukrumas ir gudrumas. Tiesa, mes savo skai

čiumi čia nesame taip galingi. Mes nei viena

me miesto rajone nesudarome balsuotojų di

džiumos. Del to mums ir yra reikalingas ge- 

i is planas ir daug politinio gudrumo, jei no

rime kų nors reikšti vietos politikoje. Yra 

tautinių grupių Chicagoje, kurios nei kiek už 

mus nėra skaitlingesnės, tačiau jos sugeba sa

vo tautos žmones į pačias aukščiausias val

džios vietas pastatyti. Juk ir jie tai padaro 

ne savo tautos balsuotojų skaičiumi, o ap

sukrumu ir savo įtaka.

Jau dabar mes girdime daug kalbų, kad, 

girdi, rudens linkimuose reikia pakeisti poli

tinę linijų ir atsisukti prieš tuos, su kuriais 

eidami negalėjome laimėti. Bet, mūsų nusima-

ekonominėms organizacijoms. Tačiau jie savo 

tikslo neatsiekė. Lietuvos visuomenėj kįlo di

džiausias pasipiktinimas, protestai plaukė ne

tik iš visų Lietuvos kraštų, bet ir iš kitur 

gyvennačių lietuvių. Pati ūkininkų sąjunga 

netik nesilikvidavo, bet pradėjo daugiau ro

dyti veiklumo. Įvykęs Kaune Ūkininkų Sų

jungos suvažiavimas buvo labai skaitlingas.

Nutarimai priimti drųsus, pasireiškė gražaus 

ūpo veikti ir nugalėti visus sunk«hiwSj visas 

tautininkų vyriausybės statomas kliūtis.

Pamačius, kad jų pastangos visiškai su

ardyti katalikų ekonominę organizacijų nueis 

niekais, kad savo tokiais kerštingais ir kraš

tui žalingais žygiais ir patys sau kenkia, pa

leido iš kalėjimo Ūkininkų Sųjungos vadus 

p. P. Miksi ir dr. E. Draugelį.

Devynioliktųjam šimtmety pa 

keisti prieškatalikiški įstaty

mai ir nuo to laiko šaly pra

dėjo darbuotis misionieriai.

Šiandie Norvegijoje yra 3, 

200 katalikų, iš kurių apie 1,- 

000 gyvena sostinėje Oslo. 

Katalikų kunigų misionierių

Britanijai su Maskvos val

džia gal neteks ilgai turėti di

plomatinius santikius. Komu

nistai, kurie veikia einant so

vietų valdžios nurodymais, 

neatsisako savo pragaištingos 

propagandos, .lie dirba pačioj 

Britanijoj, jos kolonijose ir 

posesijose. Dirba prieš Brita

nijos valdžių. Keikia tikrai 

stebėtis, jei kaikurios valsty

bės palaiko santikius su Mas

kva tik dėlto, kad tuo budu 

Maskvos agentams duoti pro

gos vesti raudonųjų propagan

dų.

Štai liepos mėnesį Londone 

komunistai rengia didelę pra 

mogų. Jie sukviečia ten kon

gresų turėti viso pasaulio dar

bininkų atstovus. Jų rengia

mas negrų kong. atkreiptas i 

baltųjų žmonių giminę, anot 

komunistų, išnaudojanti ir 

spaudžianti juodųjų.

Anglijos komunistai tuo 

reikalu jau paskelbė savo 

“manifestų”. Svarbiausia jų 

to rašto dalis yra tai ragini

mas) kad visose pasaulio šaly

se, kur tik yra negrų, jie su

kiltų prieš savo išnaudotojus. 

Negrai skatinami kruvinon 

revoliucijon prieš teisotas 

valdžias, kad pastarųsias pa

keisti sovietais — proletariato 

diktatūra.

Negalėdami į savo pusę re

voliucijon patraukti baltųjų 

žmonių, komunistai pasiskel

bia dideliais negrų -Apmėtė*

1

*sr

Nesenai šiaurės Amerikoj pasirodė nauja liga, vadinama 

“Parrot Fever” (papūgų karštligė). Pargabentos iš Pietinių 

Valstybių papūgos ant savo plunksnų atsineša tos lig-os 

gemalų, kuriais ir užsikrečia žmonės ips beerlostvdami. At

vaizde parodoma, kaip Dr. John Ii. Huntuii, vi.šo sveika

tos tarnyboje tiria “Parrot Fever” užkrėsto žmogaus kraujų. 

Norima surasti vaistai tai ligai gydyti.

L. K. Blaivybės Dr-jos Biule- tojų ir šeimų motinų priešal- 
te.nis Kr. 10, kolinių draugijų, f) kūno kul-

---------------tūros kėlimas.
Daugiausia prezidento Por- 

tes Gil rūpesčiu ir iniciatyva, 

nesenai Meksikoje prasidėjo 

planinga kova su alkolizmu. 

Jų veda vadinamas tautinis 

priešaikolinis komitetas, ku- 

įrio pirmininku yra Sveikatos

2. Suaugusių tarpe; Piieš- 

alkoliniai pranešimai ir pas

kaitos visuomeniniuose cen

truose, fabrikuose, dirbtuvėse 

ir kit.; priešalkolinės filmos, 

priešalkoliuės moterų draugi

jos, darbininkų poilsio laiko
Departamento Direktorius. To, . , ,

, . , . „ geresnis sutvarkymas, pnes-
konnteto sųstatų sudaro prieš-! „ , ■ . □ , •
„ . .. . nikotine propaganda kanuo-

al kolinių draugijų, spaudos,
mokytojų ir didesnių visuome

ninių organizacijų atstovai.

Kiaurutis.

KRYŽIUS.

Pamušyj ant. aukšto pilaites kalnelio 

stovi didelis, medinis, samanomis apaugęs 

kryžius su parašu: “Viltį turėjo mano 

siela Viešpaty j”.

Senas tas kryžius. Nė vienas Titonių 

kaimo senelis nebeatmena, kada jis sta

tytas. Po jo kojų ašarodama senelė Mū

ša tyliai bėga į rytus. Aukščiau, Mūšos 

pakrantėse, jovarai, karklai ir laukines 

obels žaliuoja, šlama. Pro jų viršūnes lyg 

gulbė bultuoja Linkuvos bažnyčia, o kiek 

Šalėliau — didelis kryžių miškas —- ka

pai. Gi prie šilo, lyg našlaitis prie moti

nos kapo prisiglaudęs, Titonių kaimas.

Senas kryžius visus juos mato. Kiek

vienų rytų pirmas pasitinka tekančios 

saulės spindulius -ir kus vakaras — slen

kančius tamsos šešėliu-'. .Senas kryžius ta

rytum visos apielinkės sargas, stovi ir 

sergsti, kad niekų blogų arti jo esantiems 

neatsitiktų.

L. K. K. S. A. ir S. L. A. dabar eina val

dybų rinkimai. Pirmųjame Sus-me rinkimai 

eina ramiai, beveik be jokių agitacijų. Bet 

S. L. A. kuopose eina smarki kova libera

lų su komunistais, kurie yra pasiryžę ankš

čiau ar vėliau tų organizacijų į savo rankas 

paimti. Kadangi referendumu išrinktų vai-
«ylxĮ turi užtvirtinti seimas, dėl to ir vie- y j R (RaMh side) El 
nu ir kita pusė daro pastangų, kad seimo leraS£.iams ra5yti reikia žin0. 

delegatais išrinkti savo šalininkus. Kol kas,

kiek tenka girdėti, liberalai daugelyje kuo-

yra 36. Jiems pagelboje yra 

216 seserų vienučių.

Kuone per 400 metų Norve liais” ir j“08 mSSina; pajung 

gijoj katalikai žiauriausia bu

vo persekiojami. Kunigai tuo 

labiau. Žymi dalis katalikų 

suklaidinta, gi kiti išnaikinta.

Šiandie yra daug darbo žmo

nes atgal patraukti į tikrąjį 

tikėjimų. Atvertimai nors yra 

neskaitlingi, bet kas metai jie 

didėja. '

Šis darbas pasekmingiau 

bus pastūmėtas pirmyn vei

kiant norvegui vyskupui.

ti ir pavergti nuosaviems tik
slams.

Be to Centralinio Komiteto 

beveik ■ visuose respublikos 

valsčiuose yra steigiami vadi

nami provincijos komitetai, 

kurie savo veikime klauso Cen

Maskvai senai rupi savo pu- tralinio priešalkolinio komite- 

sėn patraukti Amerikos J. Vai Bendras Meksikos priešalko 

stybių keliolikų milionų neg- E™0 veikimo planas yra toks. 

rų. Norėtųsi jiems šioj šaly to nurodymų. Iki šiol provin 

turėti negrų kongresų. Bet ne- cU°je komitetų įsisteigė jau 

gali. Tad pasirenka Londoną,

kur viskas yra pakenčiama.

meneje.

Apribojimas svaigiųjų gėri

mų parduotuvių skaičiaus, už

draudimas vietoje vartojimui 

pardavinėti stiprius svaigiuo

sius gėrimus, uždraudimas mo 

teriins ir vaikams pardavinėti 

svaigiuosius gėrimus, moksliš

ka.^ alkolio tyrimo klausimas. 

Bendros socialinės reformos.
Gyvenimo sąlygų pagerini

mas, liaudies namų steigimas,

RBD. ATSAKAI.

pų ima viršų.

ti tam tikros taisyklės, ko pas 

tamstą nei su žiburiu negali

ma rasti. Nedėsime.

Kad negrai įvairiose šalyse 
ekonomiškai vargsta, tas kiek
vienam yra žinoma. Bet iš to 
vargo juos ne komunistams 
liuosuoti. Komunistai yra ver
gijos kėlėjai. Atsiminkime, 
kas veikias Rusijoj. Valstie
čiams grąžinama baudžiava. 
Darbininkai jau senai yra pa
vergti.

D. O.
-U.

palengva ėjimas prie draudi- 

2,000. mo įvedimo ir kit.

I Auklėjimo priemonės: 1. t?» to Meksikos priešalkoli-

Mokykloje; a) priešai kolinis nio plano, kurio iniciatorius y-

mokymas visose privatiškose 

ir valstybinėse mokyklose, b) 

su mokytojų pagalba įsteigi

mas priešalkolinės mokyklos 

sųjungos, kurios nariai visai 

nevartotų alkolinių gėrimų, c) 

priešalkolinės mokyklų paro

dos, d) į mokyklų vadovėlius 

įvedimas skyrių apie alkolio 

klausinių, e) įkūrimas moky-

ra, galima sakyti, pati Vyriau-

1
sybė, matyti, kad tas kraštas 

rimtai pradėjo rūpintis blai

vybė. Paimta kryptis yra vi

sai gera, auklėjimui (mokyk

lai) priešalkoliniame veikime 

yra skirta labai svarbi (pir

moji) vieta. Meksikos Vyriau

sybė ir blaivybės veikėjai su

prato senų tiesų, '

Maldingi Titonių kaimo žmonės šio 

kryžiaus neužmiršta. Kasmet, Kryžiaus 

dienoje, giedodami aplanko jį. Mergaitės 

apkaišo gėlėmis.

Bet niekas nežinojo, kad kryžius 

sergsti savyje niekam nežinomų, liūdnų 

pasakų. Jei jis prakalbėtų, ne vienas gal 

apsiverktų kartu su krintančiais rudeniop 

nuo medžių lapais. Jis slepia savyje liūd

na, nuvytusius meilės pasakų. Bet jis ty

li. Tyli, kaip neįspėjama amžių paslaptis..

laibai senai prie Titonių kaimo, ant 

kalnelio, kur dabar vien šukių ir sutrupė

jusių plytų krūvos beriokso, stovėjo gra

žus pono Cbaleckio dvaro rūmai. Aplink

rūmus augo didžiausi krūmai radastų, 

jezminų ir alyvų. Už rūmų tęsėsi gražus 

sodas, kurio alėjos nusodintos aukštais, 

dangų remiančiais topeliuis.

Pavasarį, kada sodas sužydėdavo ir 

medžiuose užtraukdavo savo dainas 

paukščiai, rodėsi gražesnės vietos pasau

lyje nėra. Bet rudenį, kad tamsios naktys 

ateidavo, kada vėjas į topelius įsisukęs 

staugdavo, kada rūmų bokštuose pelėdos

aikčiodavo — rodydavosi, kad paslap

tingesnės vietos pasaulyj taip pat nėr.

Garsus buvo senis Cliarleckis. Apie

linkės žmonės jo dvarų aukštuoju vadin

davo.
Tame aukštajam dvare augo Clialec- 

kio vienturtis sūnus Jonas. Gražus vyras 

buvo Jonas: akys mėlynos, Jyg du dei

mantai, spindėjo kaktoje, geltoni garba

nai, lyg auksas puošė jo galvų.

Visos aplinkinių dvarų gražuolės sva

jojo apie jaunų Clialeckį, bet jis visas sa

vo mintis buvo nukreipęs kitur. Jam 

patiko senio Mūšos žvėjo duktė Aldutė. 

Ir vos tik sutemdavo, o Mūšos pakran

tėse pasigirsdavo lakštingalą balsai — 

Jonas patraukdavo ten, kur Aldutė kartu 

su lakštingalom koncertuodavo.

Nors Jonas buvo gražus, bet Aldutė 

ir už jį gražesnė: jos akys buvo tyresnės 

už rasos lašus, mėlynesnės už giedrų dan

gų; jos atrodė, tarytum, dvi liepsRojan- '

Jiedu sėdėdavo ant Mūšos kranto ir į — Tėve!... — tarė Jonas — tavo rū

pindavo meilės svajonių vainikus, kol ne- j mai turėtų tik džiaugtis matydami tų 

nusišypsodavo pirmieji aušros spinduliai,! skaisčios sielos mergelę...

kol neišgirsdavo ankstyvosios vyturėlio 
maldos.

Niekas netikėjo, kad Jonas tikrai pa

milo Aldutę, todėl jiems bepinant meilės 

svajonių vainikų — balo Mūšos veidus, 

kurin atsimušdavo žvaigždės iš pilkieji de 

besėliai.

Senis Clmleckis nieko nežinojo npie 

Jono meilę prie žvėjo duktės. Tik laike 

didelės puotos, kurią’ surengė savo dva

re, viskas paaiškėjo.

Kada Chaleckis ir kunigaikštis Nor- 

vidas pakėlė taurę už Jono sveikatą ir 

užsiminė apie savo dukterį, kurią sutiko 

išleisti, Jonas viešai, prie svečių pasakė, 

kad jis mylįs žvėjo dukterį Aldutę.

Sudrebėjo iš pykčio senis Chaleckis 

ir tarė:
— Greičiau mano dvaran su žeme su-

— Nutilk!.. — pertraukė Jono kalbų 

tėvas. — Nuo tavo žodžių raudonuoja 

ne tik senas tėvas, bet ir svečiai. To nie

kuomet nebus.

Svečiai išsiskirstė. Kiekvienas jų 

buvo kaž ko nepatenkintas. Ypatingai 

tas nepatenkinimas matėsi kunigaikščio 

Norvido veide, kuris buvo beskaitųs Jo

nų savo žentu.

Ne menkiau nuliūdo ir Jonas, bet vil

ties nenustojo.

— Tegul geriau visi dvarai pras

menga žemėn, negu aš liksiu Aldutės ap

gaviku — manydavo viens pats, vaikščio

damas dideliame tėvo dvaro sode.

Vienų dienų, kada Jonas buvo išėjęs 

medžioti, senis Chaleckis įsakė savo išti

kimiems tarnams atvesti senelį Mūšos 

žvejį ir jo dukterį Aldutę.

čios žvaigždutės, paimtos iš po Visagalio j simaišys, nfcgu elgeta peržengs mano rū- 
kojų. Ir tose akyse Jonas matė Aldutės mų slenkstį!.. Tu neprivalai padaryti to-
širdies skaistumą. kią gėdą mano giminės. (Bus daugiau)

t, •
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Prašau Į Mano Kampelį j
Prof. Kampininkas J panaši pirmų jai ir priede — 

dantys platūs, o lupos mažos 

jiems padengti.

Jš lietuvaičių Į tų gražuolių 

kontestų, girdėt, kandidatuoja 

Malianojaus Baltruvienė.

PROF. KAMPININKO 

RADIO.

Brazilija. — Šįmet, sakoma, 

čia įvykusius pasaulio gražuo

lių kontestas, kuriam daly

vausiu po vienų gražiausių 

kiekvienos šalies mergų. Vie

nam Brooklyno laikraščio ko

respondentui jau teko matyti 

vykstant dvi gražuoli: Greki- 

jos ir Panamos. Pirmosios gra

žumo ypatybės “užfiksuotos”, 

kaip Lietuvos laikraščiai ra

šo, šios: neturi moteriškų ats

pindžių, balsas šiurkštus, sto

ras, girgždžiųš, burnos žiotys 

plačios kaip vėgėlės; antroji

i Chicaga. — Nesenai čia lan

kėsi aukščiausias sandariečių 

metropolitas ir nezalezninkų 

vyskupas, kad patyrus, kokia 

“čia” “zaroza” yra su “tau

tiška” parapija; esu, neužilgo 

jau laikas bus 15 m. gyvavi

mo bilijušų švęsti, o parapija 

da vis silpnai stovi. Po ištyri

mo rado, kad Chicagos Tuber- 

kolozo asosiacija per maža vei 

klumo rodanti.

Seirijai (Lietuva). — Čia 

veikia pavyzdingiausias visoj 

Lietuvoj (o gal ir visam pa

sauly) paštas. Atsibeldus žmo

gui aštuonis viorstus pasiimti 

savo laikraščių, sėdįs prie te

lefono, kuris gal tik sykį į 

dienų ar į savaitę suskamba, 

valdininkas liepia žmogui at

vykti kitų sykį.

LIETUVIAI AMERIKOJE

CICERO, ILL.
Radio K. J.

X Misijos mūsų bažnyčioje 

kurias davė Tėvai Marijonai, 

labai pavyko. Daugybė žmonių 

ėjo prie Sakramentų ir aty- 

džiai klausėsi Dievo Žodžio.

X Balandžio 9 d. vakare, 

1 parap. svetainėj jvjdco “Bbys 

Scoutų” organizavimas. Net 

dvi grupi suorganizavo.

X Balandžio 10 d., parap. 

svetainėje Šv. K. Ak. Rėmėjų

(balandžio 26 d. įšventins į ku

nigus.

i X Antrų Velykų dienų, ba

landžio 21 d., vakare, parapi

jos svetainėj įvyks puikus ve

lykaičių vakaras. Pelnas eis 

parapijai.

X Panelė Izabelė Vaišvilai

tė, cicerietė, balandžio 21 d. 

važiuoją į Eucharistinį Kon

gresų, paskui į Lietuvų su 

pirma dienraščio “Draugo” 

ir K. Federacijos ekskursija. 

Laimingos kelionės.

X Chicagos halstryčio ta-

Sv. Antano parapijos būdavo-1 
jimo Paskolos Bendrovė.

Bendrovės 31 serija pasibai

gė kovo 31 <1. Per šių serijų 

trys ūkėsai užbaigė mokėti 

“spulkų” ir liko liuosi nuo 

“morgičių”.

Naujų akcijų parduota 

260 — 23 knygutės.

Ciceroj merginos pilnai su

sipratę ir Šv. Antano parap. 

“spnlkų” greitai užkariaus.

Bėda su vaikinais. Jie ne

kreipia domės į savo ateitį. 

Tėveliai, paraginkit savo vai

kelius taupyti. Tai pirmas 

žingsnis užtikrinimui savo at

eities.

Brangūs tautiečiai, jei nori

te turėti savo namelius be sko

lų, skolinkit pinigus iš “spul- 

kos”. Prisispauskit per 6 me

tus ir 3 mėnesius, ir busit 

liuosi nuo morgičių.

Nauja 32 serija atsidarė 7 

d. balandžio. Kurie manot pri 

sirašyti, ateikit 14 balandžio 

vakarų, 7 vai. Šv. Antano mo

kyklos kambarį.

Susirinkimai būna kas pir

madienį vakare nuo 7 vai. ligi 

8:30.

Nelaukit turto nuo kitų, 

patys taupykit ir busit laimin

gi- ;

Felix Strelčiunas, rašt.

Iš Jaunamečių Sąjungiečių 
Veikimo.

skyrius rodė labai gražius pa

veikslus, Lourdes Stebuklus, i yorsc.ių lapelis, Rusijos raz 

Žmonių susirinko nedaugiau-jbaininkų — komunistų gize- 

sia. Kalbėjo gerb. kun. F. Vai ^‘1 organas, apsiašarojęs rė- 

tukaitis. ' kia, verkia ir savo mizerną

X Didžioje Savaitėje, tre- “razumų” suka apie buvusias 

čiadienio vakare, 7:30 vai.,

Šv. Antano bažnyčioje bus 

Šventas Koncertas “Septyni 

Išganytojo žodžiai nuo Kry-| mizeriokas,

Ciceroje Misijas, misijonorius 

ir vietinį klebonų. “Ką — ka

žiaus”. Veikalas labai gražus 

ir tinkamas gavėnios laikui. 

Jį išpildys L. Vyčių Chicagos 

Apskričio “Dainos” choras 

hu solistais, vadovaujant gerb. 

prof. A. Pociui. Vargonais 

gros muzikas U. Cobb. Įžangos 

tikietų nebus. Tikimasi susi

rinkusiųjų luošo duosrumo.

X šv. Antano bažnyčioje 

trečiadieny po pietų nuo 2:30 

bus klausoma išpažinčių.

X Per Velykas — prisikėli

mo Mišiose pamokslų sakys 

svečias, gerb. kun. Jakaitis.

X Prisikėlimo apeigos per 

Šv. Velykas, šv. Antano baž

nyčioje prasidės 5 valandų.

X Šv. Antano bažnyčioje 

Velykų naktį Lietuvos Karei

vių dr-jos nariai bus Šv. Kry

žiaus, sargyboj, o grab. sar

gyboj bus Šv. Vardo draugi

jos nariai.

X Mūsų gerb. vargoninin

kas p. A. Mondeika smalkiai 

ruošiasi prie Velykų su naujo

mis giesmėmis.

X Sekmadienyje po Vely

kų, balandžio 27 d., šv. An

tano bažnyčioje bus primici

jos. Pirmas -šv. Mišias atna

šaus kun. A. Valančius, kurį

— sako šlamšto 

“tas misijas 

duoti; ka — ma — m — m, 

tuos pinigus rinkin-kti, kam 

toms moterims tas var-rg-a-as 

(vis-verkia) kentėti” ir t. t.

Rimti Cieeros žmonės ir 

klebonas jau žino, kad jei als- 

tryčio “galvočių” rėksnių 

lapas pradėtų mus, katalikus, 

girti, tai jau sudiev — tuo

kart žinotume, kad katalikai 

ne Dievui ir Tžvynės labui 

dirba, bet kipšui. To, vyručiai, 

nesulauksite. Veikite sau.

-m nr
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Susirinkime, balandžio 6 

d., komisija išdavė raportų 

į vakaro, kurs įvyks balan

džio 21 d., Šv. Antano parap. 

salėje. Visos mergaitės- moka 

savo roles labai gerai ir daro 

praktikas kiekvienų vakarų. 

Mokina p. Juškienė. Kviečia

me visus ateiti į šį vakarų 

ir paremti mūsų triūsų nes vi- 

sasi pelnas bus parapijai.

Korespondentė.

DETROIT, MICH. •
Iš Moterų Sųjungos 54 Kuopos 

Veikimo.
Nors iš 54 kuopis mažai 

tenka matyli žinučių, vienok 

kuopa nenuilstančiai veikia. 

Čia nors trumpai noriu pa

brėžti svarbesnius mūsų kuo

pos įvykius. Štai, kovo 2 d. 

kuopa buvo surengusi Užgavė

nių vakarienę, parapijos nau

dai. Išpildyta gražus progra

mas, iš kalbų ir dainų. Daly

vavo Moterų Sujungus didžių

jų ir jaunamečių chorai, ku

riuos vadovavo mūsų lakštutė 

p-nia Širvaitienė. Gražiai iš

pildė duetų p-nios Stankienė 

ir Širvaitienė. P-nia Banonie- 

nė sumaniai vedė vakarų. Va

karienė pavyko, nes parapi

jai pelno liko $101.10.

Bravo, vakarienės rengė

joms, už pasidarbavimų, o po

niai Širvaitienei priklauso gi

liausia padėka už suorganiza

vimų choro ir išmokinimų 

dainų.

Jaunamečių skyrius.
Nors jaunamečių skyrius 

nėra skaitlingas, bet tikimės 

kad ateityje narių skaičius 

pasidaugins, nes p. Paurazie- 

nė ir Širvaitienė apsiėmė or

ganizuoti ir vadovauti jauna

mečių skyriui. Kad veikėjų 

pastangos nenueitų veltui, vi

sos sųjungietes turėtų laikyti 

sau už priedermę karštai pa

raginti savo dukreles prisi

rašyti prie Moterų Sujungus 

Jei mes norime, mergaitės 

būtų naudingos f, mūsų tautai 

ir pavyzdingos, lietuvaitės, 

stengkimes kuųd^ugiausia pri 

traukti jų po Moterų Sųjun- 

gos vėliava Moterį} Sųjungos 

organizacija sugebės išauklėti

mūsų tautai pavyzdingas mo

teris ir vadoves.

“Buneo Party”.
Balandžio 29 d. mūsų kuo

pa rengiu “buneo party”, 

mokyklos svetainėj. Visas pel

nas eis kuopos naudai. Kuo- 
pu< yra reikalingi pinigai, nes 

turime daug įvairių išlaidų, 

todėl sųjungietes paremkite 

busiantį vakarų skaitlingu 

atsilankymu. Norime, kad kuo 

pa i liktų daugiau pelno.

“Motinų Diena”.
Jau iš anksto kuopa daro 

planus, kad tų dienų praleistų 

pavyzdingiausiai. Iš ryto Sų- 

jungietės eis “in corpore” 

prie Švenčiausiojo. Vakare bus 

suloštas gražus veikalas, ata

tinkamas “Motinos Dienai”, 

būtent “Motinos Širdis”. Mo

terys, turėkite omenyje “Mo

tinų Dienų” ir skaitlingai da

lyvaukite šv. Mišiose Parody

kime gražų pavyzdį neorgani- 

] zuotom moterim.

Prirašymas naujų narių.
Jau mūsų kuopa laimėjo 

jkeliolikų naujų narių. Iki va

jaus pabaigai tikimės, jog mū

sų kuopa dar smarkiau pasi

darbuos. Kuopos noras yra: 

naujų narių prirašyme pasta

tyti mūsų kuopų pirmoje vie

toje. Valio, M. S. 54 kp! Ne- 

paduokit tos garbės kitoms 

kuopoms!

Korespondentė.

CHESTER, PA.
Pataisymas.

“Draugo” No. 83 tilpo ži

nutė iš Cbester, Pa., su para

šu “Ten buvęs”. Šiuomi pa

reiškiu, kad pasirašęs “Ten 

buvęs” pasirodo ten nėra bu

vęs.

TEATRUOSE

Chicagos Teatre dabar eina 

,“Such Men Are Dangerous.” 

Dalyvauja Warner Baxter. 

Paveikslas labai indomus.

Roosevelt Teatre dabar ro

doma “Hot for Paris”. Da- 

lyavuja Victor Maclaglen, 

kurs pasaulį juokino veikale 

“The Cockeyed AVorld.”

McVieker Teatre rodo(ma 
“Son of the Gods.” Dalyvau
ja Richard Barthelmes.

Oriental Teatre eina “Ta

ke a chance.” <

i United Artists Teatre eina 

“Lummox.”
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Šiuomi noriu pareikšti mano širdingų padėkų vi

siems mano draugams, rėmėjams, pažįstamiems, vienu 

žodžiu visiems tiems, kurie prisidėjo, žodžiu, raštu, dar

bu ir veikimu kasi ink mano kandidatūros ant State Re- 

presentative iš 11-to Distrikto, dėl kurio balsavimai at

sibuvo Balandžio 8 dienų, šių metų.

ADVOKATAS
i

Joseph J. Grish
4631 So. Ashland Avenue Chicago, III.

Phone Boulevard 2800
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1 Susirinkimo tikroji ašis 

tai buvo vietinio klebono geri), 

kun. Emilijono M. Paukščio 

turininga paskaita: “Spau

da”, būtent apie spaudos ga

lybę ir apie nuodus, kuriuos

bedieviškoji spauda teikia ka
talikams.

2 Susirinkimas praėjo kuo- 

ramiansini.

M. M. M.

GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI,
Jūsų giminės ir pažįstami 

Lietuvoj, be abejo, nori žino* 

ti, kų veikia Amerikoj kata

likės moterys. Atsiųskite 2 

dol. ir 50c. “Moterų Dirvai”, 

o ji per ištisus metus keliaus 

Lietuvon ir visų papasakos.

“Moterų Dirva” yra viena 

tinis Amerikos lietuvių kata

likių moterų žurnalas, leidžia

mas Moterų Sųjungos. Joje 

sale straipsnių aktualiais mo

terų klausimais, šalę žinių iš 

viso pasaulio moterų gyveni- 

jmo, nuolatos eina šie sky

riai: 1. Vaikų auklėjimas, 2. 

Sveikata, 3. Namų Ūkis, 4, 
Mandagumas. 5. Literatūros

puoštu gražiais viršeliais it 

vinjetėmis. Jos formatas (di

dis) yra toks, kad po metų 

galima pasidaryti daili kny

ga. Nelaukite ilgai. 

Siųskite pinigus tuo

jau ir “Moterų Dirva” pra

dės eiti Lietuvon.

Užsakymus siųskite šiuo 
.adresu:
. “MOTERŲ DIRVA”,

2239 West 23 Place 

Chicago, III.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ".

Reinkite tuos Profesionalus 
Ir Biznierius, kurie garsinasi 
dienraštyj “Drauge”.

skyrius ir kiti.

“Moterų Dirva” yra pa-

NĖR
DAUGIAU 
RAUM ATIZMO
Naujos ir Pagerintos Gold 
Medai Haarlem Oil Capsules 
stabdo skausmus ir gėlimą dėl 
Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar
kos. Ne naujoviškas išradimas, 
bet virš 200 metų gyduolė dau
geliui ligų. Malonios vartoti. 
Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite ‘‘Gold Medai” vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

* -jfcD MEft
HAARLEM OIL

DIDŽIAUSIA ŠIŲ METŲ LIETUVIŲ

EKSKURSIJA

TIESIOG KLAIPĖDON

Išplauks iš New Yorko

GEGUŽIO-MAY 24, 1930
z

SKANDINAVIAN AMERICAN LI
NIJOS DIDŽIU LAIVU OSCAR II

Pasažieriai užsisakę vietas ant kitų laivų galės 

permainyti ant OSCAR II.
Iš Chicago pasažieriai specijaliu traukiniu po va

dovystė p. P. Baltučio bus palydėti iki pat laivo. Visi 

jūsų reikalai bus pilniausia prirengti ir kelionės pato- 

permainyti ant OSCAR II.

VELYKOS
Jūsų pinigus išmokėsime jūsų giminėms Lietuvo

je prieš Velykas į tris dienas Amerikos doleriais ar 

gumai užtikrinti.

Tad kelionės į Lietuvų ar pinigų siuntimo reikalais 

tuoj kreipkitės į mus.

PAUL P. BALTUTIS & CO.
3327 So. Halsted St. Chicago, Illinois

Telefonas Yards 4669
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DRAUGAS

CHICAGOJE
SV. KAZ ĮMURO VIENUO

LYNUI VAJUS.

Kolekta.
Išrinktos rinkikes perėjo 

per žmones ir surinko gražių, 

sumų pinigų Sesučių paramai. 

(Aukojusiųjų vardus paskelbs

vienos kuopos darbas, tik A p. - 

o prie Apskr. visos kuopos pri j 

įklauso. Taigi, kiek galint' pla i 
chaks, Miss L. Kamskų, K J tinkini tikietus. Juo daugiau 

Žaksineė, Mrs. Šaltiniierienė, Į tikietų išplatinsim, tuo ge- 

M. Bartaaienė, A. Masalskis, *resnės sekines turėsim ir pa- 

C. Ūkelis (<), M. Banis, V. naikinsi m skolų už ligoninės

Žemgali, A. Lenauskas, B. Lu- 

ktkone (?), A. Gudaitis, F. 

Radaszewski, Becks Dept. 

Store, S. Fonek (t), A. Vait-

rašt. p-lė M. L. Gurinskaitė). kus, E. Kapšienė, J. Lakas,

Amžini nariai.
Seserų Kazimieriečių para

mai atėjo penki nauji priete

jiai — amžini nariai, kurie 

šiaip sumokėjo savo pažadėtus 

pinigus:

P-nas J. Vaičekauskas 

100.00 (Liet. bonų).

P-ni Veronika Miknienė 

50.00.

P-lė Morta Juškaitė 20.00.
Ona Stankevičienė 10.00.

Zofija Baivočienė 10.00.
Likusius pažadus amžino

sios narės sumokės ar tai 

Seime, ar kuomet galės. Ta

rifam aZ-iu. brangiems amži

niems nariams. Lai Dievas 

šimteriopai atmoka.

Rinkliava prie bažnyčios.
Anksti rytų, kovo 30 d., 

mūsų pasišventelės, nežiūrint 

vėsaus oro, jau stovėjo su dė

žutėmis prie bažnyčios ir kla

bino praeivius aukot šv. Ka

zimiero Vienuolynui. Jų dar

bų Dievas laimino ir jos su

rinko gražių sumų.

P-lė P. Jančauskuitė .. $25.00
P. Gedvilienė.......... . .  17.51
M. Butkienė ...............  15.53
Ona Sekleckienė ......... 15.25
M. Malinauskienė..................... 8.75

McAndrew Drug Store, S. P.

Mažeika, Dr. Bertash, Lillie 

Balis, J. Krotkus, V. Balan

da, J. Petrauskas, Dr. Šim

kus, A. Ciuras, Auditorium 

Sliop, J. Budrik, A. M. Selieer,

J. Nowichi, V. Stulpinas, L.

Teter, Douglas Electric Co.,

Dr. J. Mockus, Lemont Dairy,

Mrs. Jasnauskienė, Mrs. Pet

kus, C. Mitchell, J. Itizgen,

Mrs. A. Keller, M. Ambotie- 

nė.

Ponas J. Elias, Universal 

State Banko prezidentas au

kojo $25.00.

Laimėjimo knygutes parda

vė ir po $5.00 pridavė šios rė

mėjos: M. Tamanauskienė 

(pardavė .net 3 knygutes ir 

pridavė $15.00), M. L. Gurins

kaitė, O. Aleliunienė, A. Nau

sėdienė, p. Pipirienė, P. Oer- 

kauskienė, P. Kiedienė, Petru- 

tė Jančauskaitė, St. Bučienė,

Ona Balčiūnaitė, E. Ežerskie- 

nė, O. Vasnauskienė, C. Pet- 

raitienė, A. Vardauskas, D.

Žiogienė, M. Bakienė, M. Ma

linauskienė, P. Gedvilienė.

Visus centukus krūvon.
Visos 2 sk. Šv. Kazimiero

Akademijos rėmėjos dirbo la- [ čių intencija 

biau, negu sau. Kiekviena na

rė pardavinėjo bilietus, auko- m,jos. 

jo, pridėjus da mokyklos vai-

kambarį.
Tų patį vakarų buvo ir Šv. 

Teresės Maž. Gėlėlės dr-jos 

susirinkimas, tat sumanyta, 

kad komisija pakviestų ir tų

PAAIŠKINIMAS.
!SS55BWW

Pirmadienis, Bat 14

“Drauge” buvo pranešimas 

apie Upyniečių rengiama 

“bunco party”. Ten buvo pa

sakyta, kad ta pramoga į- 

vyks “nedėlioj, 27 d. baland.

5 d.” Kaikurie tapo suklaidin- I 

ti maža klaida. Vietoj “5 vai. 

vak.” atspauzdinta “5 d.” 

Taigi šiuomi paaiškinama, 

kad upyniečių Bunco Party 

draugija į “bunco”, kų ii* pa- iiv>^s sekmadieny, balandžio

' darė pp. Pumputienė ir Ka- d vu^' Va^’ ^u'

minskienė, palikdamos 10 ti ditorijoj, 3133 So. Halsted St. 

kietų. Pirm. p. Lauraitienė Felnas e*s įtaisymui varpų 

mūsų komisijai žadėjo pagel- į P-vnos bažnyčioj.

bėti tame darbe. Ir ištikrųjų 

narės atjautė tų gražų darbų į 

nes tų patį vakarų pinigus už •

10 tikietų p. Lauraitienė grų- 'vartoja milijonus orangeine

... . . , ?. Į MILTELIŲ
žino. Aciu pirm. ir draugijai ’

M. S. 67 kuopa apgailestau

ja, kad turi keletu sergančių 

.narių, būtent p. Simutienė, 

“Draugo” red. žmona, kuriai J0c 
Šv. Kryžiaus ligoninėj daryta 

operacija ir dabar jau randa

si namie.

Viso ................... $82.02
Draugijų aukos.,

Šįmet mūsų parap. gražiai (-kūčių parduotus bilietus už

pasirodė Maldos draugijos. 

Jau keli metai, kaip mūsų se

sutės iš tų draugijų nebuvo 

gavusios paramos, bet šįmet 

jos gražiai aukojo. Ačiū už 

tai. Ačiū p. Dimšai, kuris gra

žia agitacija prisidėjo prie 

aukų gavimo:

Apaštalystės Maldos dr-ja 
aukojo $25.00.

Tretininkų dr-ja $17.00.

Šv. Kazimiero Karalaičio 

$6.00.

Po $5.00 aukojo: Šv. Petro
nėlės dr-ja ir Saldž. Širdies 
V. J.

Be draugijų, darbščioji va

jaus kom. pirmininkė p. Mar

celė Tamanauskienė, padedant 

kitiems kom. nariams, surin

ko, štai, da šia« dovanas iš 

sekančių:

Mrs. Badaviče $2.00, J. W. 

ZacharcAviez $2.00, Rev. Aloi- 

zas Przypyszny $5.00, A. Pil

kis $2.00, S. Daugėla $25.00, 

A. Rirtkienė $2.00, J. Kumskis 

$2.00, J. Rudaitis $3.00, S. L. 

Fabian $2.00, Roxee Motor 

Sales $2.00, Dr. J. Brenza 

$5.00, W. J. Stankūnas $10.00, 

S. Slepaviee $5.00, Central 

Mfg. Bank $5.00, Dr. Monaco 

$5.00, F. Woidat $2.00, Mrs. 

M. Aniulis $2.00, Julius Bren

za $2.00, Dr. Biežis $5.00, Dr. 

Bložys $3.00, J. P. Ewald 

$5.00, Dr. II. Lkirton $3.00, 

Bridgeport Fui®. Co. $5.00, 

Pov. Kančaus, J. S. ttomunčio 

nis $2.00, F. Šatkauskas $5.00, 

Badžius & Patvlowicz

St. Davids Church $10.00.

Po $1.00: M. Čerkauskienė, 
Rev. P. Gasiunas, M- Mutijo- 
šuitienė, K. Laucius, A. Rurn-

MOTERYS

DAKTARO RECEPTAS 
Pašalina

GALVOS SKAUDĖJIMĄ 
ir

SKAUSMUS
Sėkmingai vartojami per virš 

metų
ORANGEINE 
MILTELIUS

Antra, ponia Kunčiųnė su

silaukė dukrelės, kuri sveika 

ir užaugus, gal, bus sųjungie 

tė.

Mūsų narė p. Atkočiunienė 

tai ištikrųjų ilgai ligos kan

kinama. Prašomos sųjungietės 

ligonę atlankyti. Kuopa, at- 

jausdama savo nares, paauko

jo gėlių.

Nutarta “Motinų Dienoje” 

paprašyti gerb. klebono, kad 

■atlaikytų šv. Mišias sųjungie- 

ir visoms eiti

“in eorpore” prie šv. Komu-

** ’ 't# ,4.

Rūtelė.

$182.90 ir surinkus visus cen

tukus krūvon, suėmus pelnų 

$30.00 su virš už užkandžius 

svet. ir t. t., viso susidarė 

$1,001.02.

Pasižadėjimai amžinų narių 

$310.00.

Vajaus pelnas $1,311.02.
Tai graži suma, atsižvelgus 

į tai, kad būta mūsų darbui 

įvairių trukdymų, net vajaus 

dienoje mūsų parap. rengta 

pramogos. Nežinia kodėl taip 

yra, ar tai pavydas, ar noras 

skriaust mūsų brangias moky

tojas Seseris Kazimierietes, 

kurias mes privalom remti, nes 

jos mūsų parap. darbuojasi. 

Vajaus komisija.
Daug kartų jau rašėm apie 

mūsų vajų ir jo komisijų. Bet 

da kartų jų paminėsim. Pasi

šventusiai dirbo koin. nariai 

pp. Naugžemienė’, Bakienė ir 

p. Vardauskas. Bet komisijos 

pirmininkei p. Carcelei Tama- 

nauskienė teko sunkiausia 

našta.

Rėmėja.
(Bus daugiau)

IS M. S. KUOPOS SUSIRIK 
KIMO.

Marąuette Park. — Moterų 
Sąjungos 67 kuopos susirinki

mas buvo 7 d. balandžio. Daug 

kalbėta apie Apskr. rengiamų 

“bunco”, kuri įvyks ligoninėj, 

30 d. balandžio, nes į komisi

jų iš mūsų kuopos pateko dvi

$5.00,-darbščios narės: pp. Mickeliu

nienė ir Pumputienė. Jos dar

buojasi, kiek tik gali, ir kvie

čia kitas kuopas prie šio “bun 

co” pasidarbuoti, nes čia jie

»|HH

W
HEN the Law 
shakes its finger 
there’s no sharking re- 

sponsibility!

What you neėd is an AE.TN A
Combination Auto Poiicy.

Only one premium! And only one 
organization to look to when 

claims come erashing!

JE T N A -1 Z E
Notų!

V. RUKSTALIS 
Insurance

2423 W. Marąuette Rd. 
Tclephono Hemlock 5219 

• Loop Office 
230 S. Clark St. 

Telephone State 3380 
Chicago, IU.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taleri nenusiminkit, bet eikit pas 

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

Mano Radio — 8cope — Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, tr, jeigu aš paimsiu 
Jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo j 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio, žarnų, inkšti;, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užsisenėjusią. Įsi
kerojusią, chronišką ligą, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Ir.ėjimas Rūmas 101#
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

KR Stoties (1420 Ms)

ĮVYKS

PIRMADIENIO VAKARE. TARP 7 i 0 VAL

PROGRAMĄ IŠPILDYS

žymus lietuvių solistai 

Bus duetu, muzikos ir t* t.

ŠIUOS RADIO KONCERTUS RUOŠIA

DIENRAŠTIS “DRAUGAS*

t

!

I RŽiūrėk, kad 

gautum tikrų 

EAU DE OUININE

pV^ry' Pinaud
— Visam pasaulyj garsus 
plaukų tonikas, naikina

pleiskanas, stiprina plaukus. 
Jūsų aptiekoj arba rašyk: Pi
naud, Dopt. M, 220 E. 21 St., 
New York, N. Y. Sempelis dy
kai.

Feen;a?mint
The Laxative

Mėgsta jį visi 

Skanus kramtimui 

mint, taip kaip guma..

Ralslng the Family-Imscli couldn t bave ūeen marę cicvcr 
C t <Awr imSŽinb. ini-is *1—sT 
) felOGOH <ŠOf HOME. SO tM-E I
į lAtr mum r- joufte .J
. “Stuom.n' ofc-rteriv/iNC- 
t •Sfcfe IF ''OU C.O.N •f" 
x—— --------lfino our1

#e.;

PEOPLES FURNITURE CO.

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

A«jwr
l UNCLti Gi O 

, V FWL t, the. eukie Į JUVST
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DtCSVGSVirinusiems, Būt. ii 1, iD30

VYČIAI IR VAL LIEKA LIE 
TUVIŲ BASKETBALL 

ČEMPIONAIS.

DR. NORMANTAS
NAPRAPATAS

Persikėlė po num.
S.

i
PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL
Rm Tel. Mldvay 8819

GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 
atidarė antrą ofisą (su Dr. Laural- 

! čiu — viršuj Belskio-Rakščio aptie- I 
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. 

HALSTED STREET Valandos: nuo 2 iki 4 pu piet. Tel. 
Prospect 1930.

Tel. Vlctory 6965 Į senas ofisas toj pačioj vietoj:
Valandos: 2-5 po pietų, 6-8 vakare 4601 So. Ashland Ave. Valandos: nuo ė Iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 

Rea. 6641 S. Albany Ave. Tel. Proe- 
pect 1910. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

DR. R. G. GUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue lr 24-taa Street 

Telef. Canal 1718-6141

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

Second Team

F. Žukauskas (Cicero) —R. F. 
Jurgel (Cicero- — L. F. 
Stumbris (Bridg.) — C. 

Pereitu sekmadienį į’yl» jesu|aitis (T. of L.) L. G. (C.) 
svarbus lietuvių sportininkų Rutkauskas (InI},H. r g.
tarpe įvykis, būtent rungtynės. Contrary general
dėl Chicagos Apskričio lietu-, pinion of the puWic> pl. 
vių basketball čempionato. Su ^„g of k of L

ween Archer and 42nd St. on 
California. 2 P. M. First trail 
spectators also invited. Let’s 
go!

J. Cherry.

K OF L COUNCILS NOTICE'

sitiko du stipriausiu tymu 
Cicero Lietuvių Raudonos Ro-

team presented no unusual dif 
fieulties. It was merely a mat-

žės (Red Ruse) klubo : ter of picking the ten outsten 
L. Vyčių čempionus - Toto p]ayers „f the sea50I1
of Lake 13 kp. • puttįng fįve on the first team

Abu tymu yra pasižymėję ! and fiv(J Qn the second
ne tik tarp lietnvių, bet ir sve- an(J you have u
timtaučių. Red Rose klubo ty
mas yra tas pats, kuris žaidė 
po Cicero Vyčių 14 kp. vėlia
va ir buvo Apskričio čempio-

It is needless to enumerate
the ąualities of tliese men, į'. * *„ v. , , i the šame?the procedūra usually adopted, 
būt I think it is sufficiently

All presidents and secreta- 
įies are cordially asked to co- 
operate witli me. Please, look 
up your records and send im- 
mediately to me answearing 
tliese ąuestions:

1. When was your council 
organized? By wliom?

2. The possesion of your 
council number was it always

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

Ofiso Tel. VLrglnla 6086
Rezidencijos: Vaa Buren 5888

DR. T. DUNDULIS

Tel. Kenwood 5107 
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 

■ šventadienio ir ketvirtadienio '

3. When was baseball first

Tel. Hdmlock 8700 
Rez. Tel.

DR. B. ARON
Prospect 0610

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzie

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

ADVOKATAI

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

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

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto 
Namų Ofisas 8418 Franklin Blvd. 

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

nais 1927 ir 1928 metais, bet į appaIent that they were 

siais metais žaidė Knigllts of Įclass league or

Columbus, Nortwesteru Divi- ,leagBe. winshus of 
sion ir ta divizija liko čempio-1 Harbor was
nais. Kitomis dienomis Jis ithe fįrst team not on,y

organized in your council ? | 
Wliat leagues did, they parti-■ 
cipate in? ,

be-
žaidė po Red Rose klubo var- k* wonderfal toI|.

du ir nugalėjo lietuvių “Inde 
pendent” Lygos tymus.

Town of Lake tymas šiais 
metais liko L. Vyčių Chie. 
Apskr. Basketball Lygos čem
pionais. Ši Vyčių Lyga yra 
viena stipriausių lietuvių spor
tininkų organizacija Amerikoj 
Ji susideda iš keturiolikos sti
prių kuopų tymų.

Basketball lyga šiais metais 
SHfcidėjo iš devynių -^stiprių 
tymų, todel ir čempionais lik
ti buvo nelengva. Bet townof- 
lakiečiai pasirodė labai stip
rūs, laimėdami kiekvienų žai
dimų.

Pereito sekmadienio žaidi
mas todel buvo labai svarbus į 
ir smarkus, nes iki šiol lietu
viams teko matyti tik vieną 
tokį žaidimų, būtent 1928-29, 
kada Vyčių čempionai (Cice
ro) laimėjo nuo AVaukegan 
Lith. A. C. 42 prieš 38.

Šiais metais ir vėl Vyčiams

liandling and markmanship, 
būt also beeause, he is the 
ideal captain, — capable, de- 
fendable, and responsible. A s 
for the athers on the team, 
they are worthy team matės' 
of their leader. Try and beat 
’em!

Manikas.

BOOSTERS WANTED.< Z * • • . v .

PAUL M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

4. Wlien were other sports Sulte ®lds*
... 38 o. DEARBORN oi.organized m your council;! ,, _ . , . „° J , Tel. Randolph 5130-5131. Vai. 10-5

What leagues did they parti-J 
cipate in?

5. llow many championships 
'have been \von by your coun
cil? What sports? AVliat year?
Wliat League?

6ų Do you know tbe records 
as to liow many games were 
won and lošt? Records bro- 
ken?

7. Any of your council nieni- 
bers on school teams? What 
ScljooJJ What sport?

Vakarais: 2221 W. 22nd Street 
(Su Adv. John Klichinsku) 

Vai.: 5-8; ser. ir pėt. 5-6. 
Tel. Canal 2552

•A**-
8. Any men or ladies in 

Tlie Brighton K of L Coun- your council as boxers; svirn
eli 36 is to have one of tliejniers; tennis, baseball, basket 
best teams this season in K of; bąli and otlier sport players 
L baseball. Many candidates or tliose whom you know of 
have signed. Boosters and ad- į Lithuanian birth? What 
vertisers are wanted. Boosters!sport? Wliat team? AVliat lea- 
donate from 50 cents and up. j gUe ?
Donations are to be made im- j • (Tliese questions are concer- 
mediately. Narnės vili appear'ning my artiele “merely a sug 
in programines for which ad- gestion” in the “Vytis No. 23 
vertisers are also vanted. The (279) Page 576).
affair vili be a dance for tlie j J. Cherry,
Brighton Baseball Team bene- ■ 

teko garbė, nes Town of Lake April 25tli at Meldažis
2517 AV. 43 Street, 

Chicago, 111.

Telefonas Boulevard 1888

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

dieną. Ir 8:88 Iki 8:88 vakaro

4608 S. ASHLAND AVE. 
Netoli 46th Street Chicago, UI.

DR. J. J. MRSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Westera Avenae 

Tel. Prospect 1638 
Realdenclja 3359 So. Leavitt tt. 

Tel, Canal 8886
valandos*. 3-4 po pietų tr 7-8 ▼. v. 

Nedalioj pagal susitarimą

Ofise Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0088

DR. A. L YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET 
NAMAI

4193 ARCHER AVE.
Valandos: prieš pietus pagal sutartj 
Namuose 2-4 po piet. ofise 6-8 v. v.

f

Tel. AVentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H., BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Room 1701 
Tsl. Randolph 0331-0332 Vai. 6-6 

Vakarais
8241 80. HALSTED STREET

Tel. Victory 0562 
7-9 vai. vak. apart Panedėlio lr 

Pėtnyčios

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

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

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

Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

Ofiso Tel. Vlctory 1687
Of. Ir Rm Tel. Hemlock 8874

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

Antras ofisas lr RMldenclja 
6504 S. ARTESIAN AVE. 

Ofiso Vai. Nuo 8-13 rytais: nuo 7-8 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak.
Šventadieniais pagal sutarime.

Ofiso Tel. Kedzie 0482 
Rezidenclos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas 8600 W. Roosevelt Road 

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

Nedėliomis ir šventadieniais 10-12.

Phone Armltage 2822

DR. W. F. KALISZ
1145 MILWAUKEE AVENUB 

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

Nedėlioj pagal sutartj

OPTEMITRISTAI

Tel. Vlctory <879

DR. 6. SERNER

Ofiso ir Res. Boulevard 5913

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

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

Res. 3201 S. WALLACE STREET

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
3265 S. Halsted SL
Vai.: 10 vai. ryto—8 v. v. 

Nedėlioj 10-12

DR. VAITUSH, 0. P. D.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Tat Canal 6764 Republlo 8466

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS

IR OB8TETRIKA8 
Gydo staigias lr chroniškas ligas

vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomis tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 AVEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 6798

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

Office: 4459 S. California Ave.
Nedėliojo pagal sutartj.

Tel. Hemlock 8181

DR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS ’ 

Sėli Weet 86 Street 
Vai.: 9—lt ryte, 1—ė p. p. t—9 j 

v, v. Nedėlioj susitarus.

OR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROKK 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. TeL Canal <228 
Rezidencija: 6640 So. Maplevrood 

Avenue Tel. Republlo 7888 
Valandos 1 — 3&7 — 8 ▼. V. 

Nedėlioj: 10 — 19 ryto

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 8688

DR. P. Z. ŽALAM
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED ST.

DR. ŽMUIDZH4AS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drezel 6323 

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

Rezidencija 6600 So. Artesiąn Ave. 
Valandos 11 ryto iki 8 po pietą 

6 iki 8:30 vakare

supliekė Red Rose klubų 20 
prieš 12.
VYČIAI (20) FG FT P 
Al. Vaičius rf 110
Lauraitis lf 0 3 1
Barskis c 0 11
P. Kraučiunas c 2 0 0
E. Kraučiunas ag 3 12
Konradas lg 1 0 2

Totais

RED ROSE (12)
V. Balsis rf 
J. Zvibas lf 
P. Rakauskas c 
Semetulskis rg 
Kavalskis lg

7 6 5

Ballroom, 2242 AV. 23 Pl. All 
profit inade vili go for new 
uniforms, bats, balls and to 

'make arrangements to bring 
įdown to Chicago from Spring- 
I field, III. one of the best te- 
ams there which .have a mar- 
vel “giri piteher”. Also ar
rangements vili be tried to 
be made to go to AVaukegan or 
Kenosha to play some strong 
teams there.

FG FT P
0
1
3
0
1

0
0
0
o
2

90 SĄNARIŲ RANKOSE IR 
KOJOSE.

— Ar kuomet nors pamisli- 
jot, kad mes turime 22 sąna
riu kiekvienoj rankoj ir 23 
sąnarius kiekvienoj kojoj — 
viso devyniasdešimts sąna
rių?

Totais 5 2
J. Juozaitis.

THE EDITOR'S ALL STAB'seball 
TEAM.

Practice games are wanted 
for April 20 and 27th. Call J. 
Miller manager Lafayette 
9858. Tlie Kof L BaseballI

2 League Season optinę May 4th 
0,cnds Aug. lOth. So far no sa- 

turday games have been ar- 
ranged for. The team is wil- 
ling to make arrangements 
with outside teams from Aug. 
17th to SepL 28tli. Write ba

business

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

Palengvins aklą {tempimą karia 
priežastim galvos skaudėjimo, 

svaigimo, akių aptemimo, nervuotu
mo, skaudamą aklų karšt). Atltal 
sau kreivas akis, nuimu cataractua 
Atltalaau trumpą regyste lr tolimą 

Valandos 9 lyto, iki 8:00 va- re«y»t«-

OFISAI:
^901 — 14 St. 2924 Washington vai 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT

DR. CHARLES SE6AL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECIJALISTAS

Džiovą, Moterą lr Vyrą Ligą 
ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po

pietą: 7—8:30 vakare 
Nedėliomis 10 Iki 12

Telef. Midway 2880

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

kare. Seredomis ir PėtnyŠio
mis nuo 9 iki 6.

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS
Taip, gana daug, bet kas g Aghland Ayg (2 lubog)

tame nuostabaus?
— Tik pamanykite, 

skausmų šitie sąnariai 
mums pagamint. Jus žinote 
patys, lead peršalimas gali 
įsigalėti bent viename šitų 90 
sąnarių, ir kuomet žmogus 
turi dirbti su skaudama ran
ka ar koja, tai ir pats dar
bas pasidaro dešimts kartų 
sunkesniu.

— Tai kas reikia daryt tuo-
J. met?

lt i ek 

gali

Telef. Boulevard 2800
RESIDENCIJA: 

6515 So. Rockwell Street 
Telef. Republie 6723

J. P. WAITGHU$
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearbora Street
Room 928 

Tel. Franklin 417 7
Nuo 9 iki 1 Išėmus Sukatas

manager
J Cherry, 2517 W. 43 St. Chiea-į — Bealiėjonės reikia tuo- 
go, III, jaus skausmą prašalinti. Ne

52 East 107-th Street
Kampas Michigan Ave.

Tel. Pullman 5950
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

in answor to numerous ra-1 Brighton Baseball Candidates
ąuests, liere they are people! Notice.

laukite iki skausmas pastoviai 
įsisenės. Aš visuomet skauda-

First Team. ; All signed und tliose Velnią vietą vakare ištepu su
Winskus (Ind. H.) R. F. (C.) .ivanting to sign ivith Brighton Sloan’s IJnimentu ir jis pa-

Telaphone Central (926

F. W, CHERNAUCKAS
ADVOKATAS

Petrnlaitb (Cicero) — L. F. 
Barskis (T. of L.) — C. 
Lauraitis (T. of L.) — L. G. 
'Al. Vaichus (T. of L.) — B. G.

K of L Council 36 Baseball gelbsti tiesiog magišku budu. 
team report for practice gante ‘ Rytmety aš vėl jaučiuosi pil- 
with Rundle Boosters Sunday nai tinkamu sunkiam dienos 
April 13th at Kelley Field bet- darbui.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiama

Valandos nuo 16 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 18 ryto Ud 
11 po pietą.

Kainos pigesnės, kaip kitur

«712 S. ASHLAND AVE.
Tel. Boulevard 7589

Rezidencija 
4729 W. 12 Pl. 
Tel. Cicero 2888

Nedėliomis
Susitarus

DENTISTAI
Office Boulevard 7848

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

<846 So. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos

T61. Canal 6238

DR. G. L BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(KampM Leavitt St.)

Valandos* Nuo 8 iki 18 ryto 
nuo 1 Iki 6 vakare

 Seredoj pagal sutartj

Tel. Boulevard 1461

DR. V. A. ŠIMKUS
' Gydytojas, Chirurgas lr AknMrls

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 3 — 4 pu p.

7—9 vakare

184 North La8aile Street 
CHICAGO, ILLINOIS

Nuo 8:88 Iki 8 vai. vak. 
Office* 1908 So. Union Ava.

TeL Roosevelt 8718 
Vai. ano f iki 8 vaL vak.

25 METĮĮ PATYRIMO
Pritaikyme akintą dei visokią aklą

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365
Ekspertas tyrimo aklą lr pritaikymo 

akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg.. kamp. 18 8t. 2 aukštas 

Pastcbėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:16 va
karo. Seredomis nuo 9:30 iki 12 v. 

ryto. Nedėliomis nėra skirtą 
valandą. Room 8 
Phone Canal 9818

Boulevard 7688
Rm. Hemlock 7891

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 
Val.l Nuo 9 ryto lld 8 vakare

DR. HERZMAI
18 EŪSIJfl

Gerai lietuviams žlnontta JMIft St- 
metus kaipo patyręs ĮĮdi'lnMgą 
rurgas lr akušeris.

Gydo stalgias ir chroniškas Q- 
gasvyrą, moterų tr valką POai oAv- 
jauslus metodus X-Ray Ir kitokios 
elektros prietaisas.

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street 

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 19 — 19 pietą N 
nuo 8 Iki 7:99 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 9119 Rm So. anan 
2288. arba Randolph 8898.

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3260 •
VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietą.
Nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėl. nuo 10 Iki 13 dieną <
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S- D. LACHAWICZ
IJI'UrVIs GRABORIl'S

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

Tel. Roosevelt 2515 Arba 2518

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

1439 S. 49 Court Cicero, III.
Tel. Cicero 5927

WEST SIDE ŽINIOS.

Simpatiškas — 
Mandagus —

Geresnis ir Piges
nis nž kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDfiJAl 

Didysis Ofisu:
4605-07 So. Hermitage Ave.

Tsl. Yjurds 1741 U 1741 
SKYRIUS

4447 So. Falrfield AvenM 
SKYRIUS

1414 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero 2794

SKYRIUS
1191 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 9201

J. F. RAIKIUS
PIGIAUSIAS LDR. GRABORIUS. 

cHioaacfBi
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia' dabriniam 
lr pigiau negu kiti
todėl, kad priklau
sau prie arabu iš
dirbi st ės.

OF38A8
••S West IS Bt.
Tel. Canal 9174 
SKY RIUS: SIM
So. Halstod Street 
Tel. Victory 4998

'' ■* ■ ■ ■ ' ' ■■ j .

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Bosų patarnavimas 
rtsuomot sąžiningas Ir 
eobrangua nss Betąsė
me Išlaidų užlaikymui 
•kyrlų.

Nauja, graži ke 
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Tplefonas 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 m 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto lr miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
SIOS S. Halsted 
St Cbicago. III.

Tel. Victory lli»

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDBJAJI

1650 Weat 46th Street
Kampas 4<tn Ir Paulina Sta 

TU. Blvd. 5191

1

X Šiandien vaknre Aušros 
Vartų parapijos komitetų su
sirinkimas mokykloje 8 vai.

X Kasmet Aušros Vartų 
parapijos moterys ir merginos 
Velykų švenčių belaukiant iš 
plaudavo bažnyčių. Šiais me
tais klebonas patarė ir vyrams 
pasidarbuoti, išplaunant nors 
bažnyčios lubas ir sienas.

X Aušros Vartų mokyklos 
vaikučiai stropiai ruošiasi 
prie pirmosios šv. Komunijos, 
kurių norėtų priimti keturde
šimtės atlaidų pirniųjų 4 ge
gužio dienų. Vaikeliai, kurie 
dėl įvairių kliūčių nebelanko 
parapijos mokyklos, taipgi 
mokosi šeštadieniais ir, rei
kia tikėtis, kad lig V. Jėzaus 
Dangun Žengimo šventės, 29 
gegužės, bus jau pilnai pasi
rengę prie tosios jiems džiaug
smingos iškilmės.

X Ryt vakare "VVestsidės lie 
tuvių kolonijos draugijos Auš
ros Vartų mokykloje 8 vai. va
kare rinks Vytauto iškilmėms 
ir Aušros Vartų parapijos si- 

jubiliejui minėti
komiteto valdybų.

X S. Baliukas, plačiai ži
nomas West Sidės siuvėjas, 
persikėlė j naujų vietų po num. 
2156 W. 23 St Naujoji vieta 
yra erdvi šviesi, daili, tinkan
ti tam bizniui. Yra tai gerai 
žinomo Jaukščio name prie 
23-čios gatvės ir So. Leavitt 
g-vės.

X Šį mėnesį visos "VVestsi-

lu tuojaus stojo darban J. 
Šiaulienė, O. Dačiolienė, M. 
Mikšienė, M. Pestininkienė, J. 
Vabalas, A. Radzevičia, A. 
Vaičiulis, E. Motuzienė, E. 
Druktenjenė, K.* Usaitė ir O. 
Budrikienė. Rėmėjų metinį na 
rio mokestį po $3.00 užsimokė
jo M. Pestininkienė, D. Cas- 
parkienė ir A. Kasiliauskienė.

X Idėjinių draugijų paren
gimų per Atvelykį remia A- 
paštalystės Maldos brolija, 
Blaivininkai, Tretininkai, A- 
kademijos ir Kolegijos Rėmė
jai, Labdariai, Altorių Puoši
mo draugija ir Federacijos 3 
skyrius.

lis turėjo būti išrinktas, tai 
lietuviai pas mus viešai kal
bėjo taip, o slapta dirbo ki
taip. Kuo pavadinti tokius
žmones? Išgamomis.• ‘

North Side lietuviai: vyrai, 
moterys ir jauni vaikinai kvie 
čiami priklausyti prie klubo, 
nes mūsų klubas nėra viena 
kuriai partijai palinkęs. Yra 
bepartyvis. Mes, lietuviai, tu
rim stipriai susiorganizuoti, 
nos mūsų klubas nėra vienai 
daugiau politikoje dalyvauti.

P. K. P.

liui, kun. Matulaičiui, Sese
rims Kazimierietėms iv vi
siems pažįstiufiiems. Jūsų ma
lonus atlankymai pasiliks

Dr. Javoižiui už taip sąžinin
gą gydymą ligoninėje ir na
me.

S. Lenkauskienė.

REAL ESTATE

PADĖKA.

Kadangi negaliu visiems at- 
jskirai padėkoti, tebūna leista

X Ateinančiame sekmadie- viešai ištarti širdingų ačių
nyje moksliškų paveikslų aiš
kintojais bus daktarai 1.

už gėles ir saldainius, kuriuos 
suteikė man būnant ligoje. Y-

Bložis ir S. Biežis. Įžanga pri- J patingai dang malonumo
einama visiems augusiems 10c. 
ir vaikams 5c. Kas tik pribus 
Aušros Vartų parap. svetai
nėn, taip džiaugsis, kaip džiau 
gėsi parapijos vakarienės pro 
gramu.

IŠ LIETUVIŲ AMERIKOS 
POLITIKOS KLUBO.

North Side. — Mėnesinis 
klubo susirinkimas įvyko 7 
d. bal. parapijos svetainėj. 
Pirm. J. Jankui atidarius su
sirinkimų, nutarimai perskaity 
ti ir priimti. Skaityta iš 
vietinio Federacijos sk. laiš
kas ir kviesta kad klubas pri
sidėtų prie Vytauto 500 m. su
kaktuvių paminėjimo. Laiškas

suraminimo man pridavė rū
pestingumas mano vyro Bro
nio, giminių Ben. ir J. Kaza- 
nauskų, toliau p. p. Krotkų, 
Dargių ir J. Skobiu. Ačiū lan
kytojams: kun. Jasevičiui, W.

Ramova
3618 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

šiandie, Balandžio 14 
“LET’S GO PLACES”

Dalyvauja Lola Lane, Sharon 
Lynn, Dixįe Lee ir kiti garsus 
artistai. Į

Vitaphone Vodevilio aktai 
Kalbantieji, paveikslai, dai

nos, muzika, pasaulio žinios. 
Durys atsidari 1:30 vai. po p.

REIKALINGA
5,000 kostomerių pasinau- 

duoti musų išpardavimu. Bar-

priimtas ir išrinkta 3 atstovai 
dėje gyvuojančios draugijos j vietini komitetų, būtent K. 
renka delegatus į AVest Side,RugįS) a. Bare v i č i lis 11- J. Jan 
Vytauto komitetų, kuris 15; kus.
d. balandžio, Aušros Vartų Po to sekė raportas egzeku- 
svetainėje vakare 8 vai. turės tyvio komiteto apie politikų, 
savo. visuotinų susirinkimų, Komitetas pranešė, kad buvo
kuriame rinks AVest Side Vy- surengta masmitingas republi-! genai visai šeimynai 
tauto komiteto valdybų, o talonų, Deneeno grupės, ir gra-j “ Sėliai" ant:
AVest Sirlę atstovaus Cbica- žiai pavyko. Publikos susėjo } 
gos Apskričio Vytauto Vyriau gana daug. Antras mitingas, 
šiame Komitete, kurio susirin buvo surengtas demokratų 
kimas bus 23 d. balandžio, vietinės vardos, ir taipgi gra- 
Aušros Vartų parap. svetai- žiai pavyko.
nėję.

X Labdarių 7 kp. “bunco
Paskui duota svarbių klau

simų valdybai į kuriuos ji tu- 
party”, 6 d. balandžio, puikiai rėjo atsakyti, taipgi net buvo
pavyko. Labdarių draugija 
darbuojasi, kad kuogreičiau
sia susitvarkyti su užpirkto
sios farmos apsimokėjimu.

X Kolegijos Rėmėjų 19f
skyrius 6 d. balandžio savo 
mėnesiniam susirinkime, pri
imdamas Aušros Vartų, para
pijos pakvietimų — remti 
prie sidabrinio jubiliejaus 
pasiruošimų, nutarė narius, 
kurie jubiliejaus fondo nau
dai uždirbs nemažiau $25.00

aštriai pabartą, kad nesilaiko 
klubo nutarimų, bet bėginėja 
nors iš to nieko gera neišei
na. Tas tik pasirodo, kad ne
siskaitoma su narių nutari
mais. Man rodos valdyba to
kių dalykų turėtų saugotis. 
Antras dalykas, mūsų klubas 
yra bepartyvis. Jam gali pri- 
klausyti visokių pažiūrų žmo
nės, taipgi laisvai veikti po
litikoje. Bet šįmet, kaip atsi
rado tinkamų žmonių į kandi •,<

skaityti savo garbės nariais ir,datus, kai lietuviai sukruto
pasiryžo šį meta savo sky
riaus vardu jubiliejaus fon
dui uždirbti $100.00. Tuo tiks-

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas
Elektros kontraktorius

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591
visados mano atmintyje. Ačių

ATLAS PHOTO STUDIO 
J. W. Staneika

Naujas Savininkas 
Gerai, pigiai ir greitai atlie

kam visokį fotografijos darbų.
4090 Archer Avenue

Tel. Lafayette 0265

čeverykų 
Dressių 
Kelnių 
Maliavų 
Varnišių 
Vaikų drabužių 

Kainos numažintos taip,
kad pritaikinti jūsų kišeniui.

Atsiveskit vaikus ir visų 
šeimynų. Juo daugiau pirksit,
juo daugiau sutaupysit. 

Bargenai, bargenai, barge-
nai.

Išpardavimas, kurio negalit 
pamiršti.

1. GOLDSTEIN & SON 
2400 So. Oakley Ave.

Tel. Ganai 1976

Reikia 2 darbininkų prisidė
ti prie kompanijos susipaži
nę su medžio išdirhvste arba 
taip patyrę išdirbvstėj. Atsi
šaukit.-
INVESTORS’ & MFGRS’ 

ASSOCIATES 
1830 Canalport Ave.

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjams ir savinin

kams pirm pirkimo naujo karo Šir
dingai prašom atsilankyti ir pama
tyti naujus 1930 Nash automobilua 
sul vėliausios mados automatiškais 
(taisymais. Sport Royal tekiniais lr 
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai 
Nash gali papuošti- Už tokias pri-

■ - - - — ■ 1 ■ einamas kalnas pas

{VAIRŪS KONTRAKTORIAI .BALZEKAS MOTOR SALBg) 
4030 Archer Avenue

STANLEY CIBULSKIS
MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS

Poperioju, moliavoju ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVE. 

Hemlock 0653

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlus 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVE.
Telefonas Hemlock 5528

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorins

4556 So. Rockwell Street

JULIUS ŠUCKIS
Namų taisymo ir statymo

KONTRAKTORIUS.
Turiu namus, kuriuos mainy

siu ant ūkio Lietuvoj.
2150 So. Hoyne Ave.

Tel . Canal 5529

M. YUBZKA
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausia.

4426 So. Westeni Ave.
Tel. Lafayette 3385

V. PAUKŠTIS
HARDWARE STORE * 
2701 West 47 Street

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

Pri statom Į visas miesto da
lis.

MORTGEČIAI-PASKOLOS

Tel. Lafayette 2082

LEAVITT STREET 
GARAGE

Viktoras Yuknis, Savininkas
Visokis automobilių dar

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

2226-30 So. Leavitt St.
Tel. Canal 6954

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EKPRESS

Mes permufuojame-perveža- 
me pianus, forničius ir kito
kius dalykus.

Taipgi -parduodame anglis 
geriausios rųšies už prieina
miausią kainą. Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.

FARMOS.

PIRKIT FARMAS
Turiu visokių farmų ant 

pardavimo ir mainymo kainuo 
ja nuo $2,000.00. Lig $25,000.- 
00. Norėdami farmos meldžiu 
parašyti kokią farmą norite, 
kiek norite mokėti nž farmą 
ir taip gi parašykite kiek no
rite už savo propertę.

John J. Yowaish
1134 Quarry Ave. N. W.
Grand Rapids, Michigąn

IŠ PRIEŽASTIES MIRTIES 
UŽ PUS? KAINOS.

Bridgeport kolonijoje parsiduoda 
muro 6x3 kamb. namus. Kaina tik 
*8,500.00. Sio namo kaina butų *9.- 
500, dabar tik *6,500, nes savininkai 
yra mlrĮ, už tai jis beveik už pusę 
kainos atiduodamas

B AKS & CO. (Baksevicz) 
4394 Archer Avenue 
Tel. Virginia 0055

16 LOTŲ IŠMAINYMUI
Turiu 16 lotų mainymui. Galiu lo

tus išmainyti ant namu; automobi
lių ar ant kitokių dalykų. Musų kai
nos labai želmos sulyginant su kitų. 
Ateikite ir persitikrinkite.

PARDAVIMUI NAMAI. 
Negirdėtas Bargenas

Du nauji 2 flatų muro namai po 
4 kambarius. Pir*nutlnls floras karštu 
vandeniu šildomas. Ąžuolo trimingai, 
toiletai ištaisyti tailemis. Kaina *14,- 
000. Farduodame už *8,950. Pasinau
dokite proga, nes tokių progų retai 
atsitinka. įnešti tik *2,000 Kiti kaip 
renda. Narnai randasi Brighton Fark. 
Reikalingi agentai. Atsišaukite.

BAKS & CO.
4394 Archer Avenue 

Tel. Virginia 0055

PARSIDUODA y2 akerio 
žemės su 4 kamb. namu. Ge
ras bargenas tik $4,000. Kreip
tis į “Draugų”.

2334 So. Oakley Ave.
Paraiduoda 6 kamb. namas, yra 

maudinė, ant 30x12 5 loto, 1 extra 
lotas, gesas, elektra, furnace šild., 
jėla išbrukuota, 2 karų garadžius, 
puikus sodas, krūmai. Pigiai. Savi
ninkas 2924 No. Mulligan Ave., 1 
blok. J .ryt. E. Naragansett.

šviesus, plytų namas, kampinis, 
arti 51 St. & Wentworth, 3 štorai, 
8 apt. viršuj. Tuoj reik parduoti. 
Jūsų teisingas pasiūlymas. A. J. Pe
terhaus, 8 So. Dearborn St.

2 fl. plytų nam., 2 karų garadžius, 
gera vieta 3845 Addison St.

SAVININKAS IŠVAŽIUOJA,
Tuoj reik parduot, 6 kamb. jmedi- 

ne rezidencija, 2 karų gar., 50 p. 
frontas, pulkus krūmai. *7,500. Leng- 
vios išlygos.

37 48 West 84 Street

Maisto ša pa, 25 apt. i,ųme, geri 
fikščieriai, s takas, įsteigta 22 m., 2 
kamb., rakandai, štynio šilima, *50. 
2025 No. California Ave.

Išvažiuojam, parduodam naujų. 5 
kamb. plytų bungalow, arti Grand lr 
Harleįm. *6,750. 2115 No. 74 Ct. Eim- 
wood Park.

SAVININKAS IŠVAŽIUOJA
8 kamb. bung., ąžuolo trimas, ug

niavietė, geras plumingas, štynio šili
ma, pavėsingi medžiai, lotas 38x125, 
g-vė išbrukuota ir išmokėta. Kaina 
*8, 500. Mažai įnešti. *6 5 mėn. su 
nuoš., 3108 No. Natoima, Merrimac 
7910.

Didelis plytų 2 fl.. aliejum šild., 
plytinis šildomas gar., g-vės įvažia
vimas. arti mokyki., štorų. L, stryt- 
karlų. *18,500. Tel. Berwyn 2621. 
2230 So. Scoville Ave., Berivyn.

savo tautiečius remti, tai kai- į 
kurie klubiečiai pradėjo, neti 
pirštais rodyt, sakydami: 
“tu jau republikonas, o tu J 
demokratas”. Man rodos, rei
kėtų nuo tokių dalykų prisi- j 
laikyti, nes tai kenkia kiu- į

3238 S. HALSTED STREET bni' T°“‘ P°,i‘ika ""‘J’
sai prašalint is savo tarpo.

Nuliudlrao valandoj* kreipkime Tel. victory 4088-89 ' Tolimi vra dantų “diktato-«• «»■»“- Re8. 4424 S. KOCKWELL ST./ „ ,7? •
nų”, kurie į ausis per tnnbe- 

* lę diktuoja. Bet neilgam bus. 
Labai lengvai bus galima pa
taisyti, kad niekas nevedžiotų 
klubiečių už nosių. Išlys yla 
iš maišo.

kai, mandagiai. gerai tr pigiau 
Begu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
tykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street 
Canal 8181

A. PETKUS

AWm. J. Kareiva
Savlnlnkae 

Del geriausios rųšies 
Ir patarnavimo, šauklį 

green valley 
/ PRODUCTS 

Olaells šviežių ktaušl- 
alų, sviesto tr sūrių.

4644 So. Paulina SL
Tel. Boulevard 1888

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ
Skolinam pinigas ant medi

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

Public Mortgage Exchange
S. L. FABIAN, Mgr.

809 West 35th St.

Kad susetlytl nuosavybės, 1760 gal
vijų, javų farma, atsėjo virš *20,000. 
Visa ariama, telefonai, geri keliai, 
*25 ak. Įmokėti *16,000, balansas 5 
ar 10 metų 5<Jfc. Kitos arti miesto 
farmos po *5 iki *30 ak. Rašyk L. 
Roscnthal, Rhame, N. Dak.

Išmainymui 280 ak. IIL galvijų, 
vaiBių farma, su namais, arti gt. 
Louis, *50 ak. Valdžios paskola 
*5,500. Einam f kitų bizn). Peterhaus, 
8 So. Dearborn St.

Mainysim —,120 ak. šiaur. India
noj, gera žemė ir budinkai, miškas, 
upė, jauki vieta, pigiai *50 akeris, 
Peterhaus, 8 So. Dearborn St.

SODAI, vyšnių žemė, vasarnamiai, 
katidžlai, farmos. Kreiptis Panty 
Shlmmel, Realtor, Sturgeon Bay, Wis.

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas,

ORABORIUS
Ofisaa

Tel. Virginia 1290 

UI.,'t -'i Į

EZERSKI
LIETUVIS ORABORIUS

Ofisai
4603 S. Marshfield Avenue 

Tet. Boulevard 9877

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

lukstnlų ir slda- 
orlnlų daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių, 
rekordų Ir t. t 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos Instru
mentus.Pas mus dar taip pasidarė: -------

jkaip tik iš vienos partijos at-.2650 Wert Wrd St
1 r ” 1 Telefonas hkmlock su*

generalis 
jas

CAGO, ILLINOIS
konkryto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET CHI(---------------

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 
namus, parupinam planus, 1-mus ir 2-rus mortgičus. Per

{mskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 
iudija musų teisngumą. 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

1(4 augščio, med. namas, furnaco 
apš., lotas 30x125, 1 karo gar., 2
did. vyšnios. Pigiai 5011 W. 25 PI. 
Cicero.

Naujas 8 kamb. namas, % ak. so
das, medžiai, arti upės, 2 bl. iki N. 
W. gelžk. *5,500. Box 198, Gary, III.

2 augščių plytų, frontinis, 3 fl. 
Kaina *9,500. 1517 No. Park Ave. 
Tel. Lincoln 0701.

BIZNIO PROGOS

Geriausios kainos už senų auksų, 
sidabrų, platina, brangmenas, dantis. 
Atnešk ar atsiųsk: 202 So. State 
st. Rm. 802. Kamp. Adams.

Glft šapa, pigiai, Tei. Riverside 
5902. 37 Burlington Rd. Riverside, 
III.

H ardware, namų reikmenos, dova
nos, maliavos ir ir t. t. Svarus, nau
jas stakas, štoras ir fikščieriai. Re
ta proga įgyti gerų biznį su mažu 
kapitalu geriausioj vietoj Berwyne. 
Savininkas 3130 So. Oak Park.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Roomlng House, 23 kamb., visi 
lšrenduoti, ineigų *500. K. *650, ren- 
dų *2*5. 5050 Winthrop ave. Edge- 
vvatsr 8450.

1 Roomlng namas, 23 kamb. 3 me- 
' tų listas, 2 karų garadžius. Geros! iš
lygos. 6110 Winthrop.

J Rakandai — 5 kamb. fl. už *135, 

f renda *30. Pigiai. 1949 No. Rich- 
, mond St. viršuj.
I 4 kamb. geri rakandai, kartu ar

skyrium. Atsišaukit greit. Eiseman, 
6187 Drexel.

4 kamb. rak., pigiai, viskas sykiu 
ar SkyrhJm, apt. Jei norint. 1950 Hei
le Plalne Ave. Anderson, 2-ras.

Kauras Ir gražus didelis, riešuto 
medžio naujausios elektros radio. *40.
3937 No. Long.


