
“DRAUGAS"
Vienatinis tautinės ir 
tikybinės minties lie

tuvių dienraštis Ame

rikoje.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
No- 90 3č A C 0 P Y

“Draugas,” 2334 So. Oakfey Avenua
CHICAGO, ILLINOIS TREČIADIENIS, BALANDŽIO (APRIL) 16 D., 1930

ENTERED AS SECOND-CLASS MATER MARCH II, 1111. AT CHICAGO, ILLINOIS UNDER THE ACT OF MAKCH t, 1171

,36 A COPY
Tt,ltfonas: RoostvtU 7791

“DRAUGAS ’

The most influential*’ 
Lithuanian Daily in 

America.

METAI-VOL. XV

Degtukų Monopolija Lietuvoje Pavesta Švedams
INDIJOJ RIAUŠES; RIAUŠININKUS 

KOVOJAKARIIJOMENE
Penkios Valstybės Pasirašys 

Laivynų Sutartį
Palestinos Arabai Non Daugiau Balso Šalies 

Valdyme; Prezidentas Hoover Stovi Už 
Pasaulio Teismu

ŠVEDAMS TEKO DEG
TUKŲ MONOPOLIJA 

LIETUVOJE

f SUSITAIKĖ VISOS PEN
KIOS VALSTYBĖS

i LONDONAS, bal. 16. — 

KAI NAS, bal. 15. — Deg-Į Amerikos delegacija vakar 

tuku monopolija Lietuvoje pa- pranešė, kad karo laivynų rei-

kliuvo j Švedu rankas /už 6,- 
()(„),(XX) dolerių suteiktų Lie
tuvos valdžiai paskolų.

Degtukų monopolijos labai 
norėjo bolševistinė Rusija. 
Bet švedai gavo pirmenybę.

kale pagaliau susitaikiusios 
/visos penkios valstybės. Jos 
t visos tad pasirašysiančios ir 
sutarti.

ATVYKO PADĖKOTI AMERIKAI Krikščionybe Mi Bolševikai 
Organizuoja Vaikus

»
j RYGA, bal. ,6. — Rusijos Mokytojams parėdyta vm- 
•sovietų valdžios ofieialė “Be- kus pamokinti, kaip jie tu;' 
idievių’’ organizacija kovoti ■ kovoti Velykų šventę namie, į krikščionybę paskelliė bernai-! kaip jie turi pašiepti snvo ti- 
įčiams ir mergaitėms dovanas. kinčius į Dievų tėvus, kaip jie 
iuž savo tikinčių tėvų kovoji-i turi su didžiausia panieka ilg
imų. /įsinešti j cerkves ir t.t.

> Maskvos laikraštis “Prav-į ,T. . , .Y.. v , , , į Uz tų veikimų bernaičiams
dn praneša, kad sakoma or- K , , , . , ,... , . ,, , , „ žadama dovanų raudoni kak-

iiganizaeija kovoti A elvku sve-', ................. ». . . ; . . laraisciai, gi mergaite
tntę ir namie neprisidėti prie , , .. , . J raudonos skejvetaites.
'jokių sios šventes minėjimo
iškilmių organizuoja mokyklų Figų suprasti, kas
vaikus. vaikų bus jiems išaugus.

Šios jaunos japonietės atvyko į Ameftkos Jungtines Valstybes oficialiai padėkoti’ 
šiai šaliai už suteiktą Japonijai pagelbą pc| didžiojo ten žemės drebėjimo 1923 metais.

iš

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

KRUVINOS RIAUŠĖS 
INDIJOJ

ISPANIJOS KARALIUS 
BAŽNYTINĖSE IŠ

KILMĖSE

PALESTINOS ARABAI 
REIKALAUJA DAUGIAU 

BALSO

CHICAGOJE MIRĖ LIETUVIS KRAU
TUVININKAS

NUBAUDĖ EMIGRACIJOS i KUN. M. KRUPAVIČIAUS 
AGENTĄ SVEIKATA

.—,
LONDONAS, bal. 16. — Iš 

Tik,i jos praneša, kad indėnai 
tautininkai įvairiuose mies
tuose kelia riaušes, kada bri-, 
tų valdžia ėmė areštuoti, gi

Iii-5AM*- M- -P*> r Piet brių

Jestinos arabai Britanijos rei
kalauja suteikti jiems daugian

16. — Su šeimvna atvvko Is- , , r» i *• • t

balso Palestinos valdžioje. A-
panijos karalius dalyvauti į

SEVILLE, Ispanija, bal.

(Didžiosios Savaitės iškilmėse. 

•Karalius bus apsitaisęs vie

nuolio brolio abitu ir ims da-

jų j lyviunų procesijoj.

(KOMUNISTAI NUŽUDĖ 
DU FAŠISTU

nušautas

Toomev nušovė P. Rinella, 
627 AV. 25 gat. Rinella su ki
tais dviem draugais važiavo

■irabai pažymi, kad kuomet 1 a-,automobiliu ir jų mašina su 
sikūlė su poliemono ToomevTęstinu valdė Turkija, arabai 

/turėjo savo atstovus turkų 
parlamente. Šiandie gi Brita- 

i nija Palestinoje daugiau rū
pinasi žydų likimu, negu gy
vaisiais šalies reikalais.

teismai kalėjimu bausti 
vy l esu i uosius vadus.

Vakar Kalkutoj Įvyko kru
vinos riaušės. Malšinti išves
ta kariuomenė su šarvuotais} -
trokais. Keletas žmonių nužu-į PARYŽIUS, bal. 16. — I- 
dyta ir daug sužeista. italų komunistų gauja čia už-į

(Reikia žinoti, kad Indijojppuolė keturis italus fašistus.) 
padėtis toli blogesnė, negu'Du jų nužudė. Fašistai gin-j

PREZIDENTAS UŽ PA
SAULIO TEISMĄ

Krimin. policija sužinojo,
,..................... 'kad Ofenbacbas Benjaminas,Sv. Kalaus ligoninėj nu-, . . / Y

.m., ilgus niėtus Bridgeportė.. ,, , . .. . . ,
»• , . . . . ....Helių emigracija į užsieni. B./žinomas krautuvininkas,. 32ob . * " i '
t, .. , ; m. sausio 15 d. Ofenbacbas,So. Morgan gat. Į

. , , ---- Turėjo išvežti į užsienį (Ura-Anų vakarų jis buvo įsejęs ; . 1 1 '
' iš Skaudvilės vals-

Žinios apie pablogėju ių 
kun. M. Krupavičiaus sveika- 
tų>v.sujaudino platalosiię Visiem 

i maldas už jonia*slnpta piliečių ir nusikal- Del to Į
sveikatų Bazilikos koplyčioje 
susirinko pilna žmonių. “R.“

•į valgomųjų daiktų krautuvę. |^a-,lĮ)
\r- . . - j i-i ! čiaus keletu gvventojų. Atvv-v. .... . ... vienas jo sūnų išgirdo bil- , m *

masina. Kuo barniai ir įsilic- ,. . . ... ,, . . ,kus Tauragėn autobusu emi-1 , .. ;. desį ties garadziumi. Paėmė,
v , ....... „ .grantams, Ofenbacbas sutikošautuvų ir išėjo kieman. Pa-'? . .

v , ... , v, 'ir nusivedė viešbntin, bet kri-niate sale garadziaus kazkų ’ 1

monas parodė, kų jis gali at
likti’

Gidas negali važiuoti

Evanstone areštuotas dvi 
račių važiavęs A. AA’oltman 
Policmonas pamatęs jj netie-

judantį. Šovė. 
Pasirodė, kad

gryžo ir sūnus jį per 
pašovė

TEISMAS CHICAGAI NU
STATĖ VANDENS 

KIEKYBĘ

AVASHINGTON, bal. 15. —j 

min. policijos buvo visi suim- Vyriausias teismas paskelbė' 
tėvas namo ' galutinų išsprendimų, kaip

klaidų 1 Fas emigrantus rasta pas daug vandens iš Michigan e- 
‘ kiekvienų po 1(XX) litų pini-jžero gali naudoti Chicagos

Išpradžių ligoninėje prane- k’.b drabužių ir k. Kvočiami j sanitarinis distriktas.
šiai važiuojant ir išsprendęs, šta, kad pašautam nėra pavo-j i’1' Par(“iskė, kad, patyrę apie į j,]jnanį teismo išsprendimu,

AVASHINGTON, bal. 15. —
Prezidentas Hoover vakar iš-

v v ” ,1 i * • 7 <kėlė kampanijų už prigulėji-
zeide. Policija du komunistu . . ,, ;

mų i pasaulio teismų Hagoj.

viešai skelbiama. Daugybės’damies vienų komunistų su- 
žiniu

kad tai girtas. 
i Teismas areštuotų

jaus. Po kelių dienų tečiaus! slaPt{J gabenimų Ofenbaclio,

nepraleidžia cenzūra. 
Ten šimtai tūkstančių žmonių 
žus ir tas pasauliui negreit j 
bus žinoma). ,

suėmė.

KANADOS SU J. VALSTY
BĖMIS PREKYBA

OTTAAVA, bal. 16. — Per 
12 mėnesių ligi vasario 28 d. 
Kanados prekyba su Am. J. 
Valstybėmis jrasiekė 1,413,- 
001,297 dol.

BRANGESNIS PRAGY
VENIMAS

BERLYNAS, bal. 16. — 
Padidinus valstybinius moke
sčius, Vokietijoj pragyveni

mas eina brangyn.

AUSTRALIJOI LAIMĖJO 
SLAPIEJI

MELBOl’RNE, Australija,
bal. 16. — Vietoria valstybėje»
įvyko gyventojų balsavimai 
prohibicijos klausiniu. Prohi- 
bicionistai pralaimėjo.

PROHIBICIJOS KLAUSI
MAS SUOMIJOJ

1IELSINKI, bal. 16. —
Suomijoj probibieija virto įsipainiojimas 
svarbiausiuoju politiniu klau-'kalus, 
aimu. Einia smarki kova už ir

gavo. Teisėjas pareiškė, kad j rmadienio vakare mirė.
'žmogus girtas negali dviračiu Velionio žmona mirė 

t Amerikos Revoliucijos Pu-į (važiuot i, jis tuojaus nesivers- kelerių metų. 
kterų organizacijos suvažiavi-', tų.
me prezidentas kalbėdamas' _ ______ -
pareiškė, kad prigulėjimas sa-f Susprogdinta bomba

pal iuo-i pablogėjo ir nelaimingasis pi- kreipėsi j jį, kad ir juos iš
sakomas distriktas į 9 metus 
turi mieste padirbdinti griū
tų nubėgimus vertės 175 mi-

komam teismui nesųs jokis j- 
į Europos rei-

prieš. Tai dėl to, kad probi- i 'SUIMTA AUKSO ŽVAIGŽ- 
• bicija negali būt įvykinama. DĖS MOTINA
(Ji priveisė vien piktadarių ga

dvbes.

SUIMTAS BUVUSIS 
ŠERIFAS

MAUSTON, AVis., bal. 15. 
— Už distrikto prokuroro 
Price nužudymų suimtas bu
vusis Juneau apskrities buvu
sis šerifas L. T. AA’rigbt.

DETROIT, Mich., bal. 16. 
— Suimta už prohibicijos į- 
statymų peržengimų Mrs. Eli- 
zabetb AArbite, 50 m., aukso 
žvaigždės motina, kuri šįmet 
vyks į Francijų savo sūnans 
kapų aplankyti.

Smarki bomba susprogdin
ta ties advokato ('. C. Case 

mainais, 5502 Mognolia ave. 
■ Apgriautas prieangis.

Case dar nesenai buvo rin
kimų komisijai teisotu pata
rėju. Iš tos vietos jis išėjo 
(bal. 1 d.

vežtų i užsienį. A’isus doku- 
pirm mentuB (Krachas paruošda- ny (1,;,eri„

vo Tilžėje pas savo agentus,' 
t. y., užsienių pasus ir vizas.
Pagal iš/luotus dokumentus e- 
migrantai skaitydavusi Vokie- 

Brigbton Parko policija ! tjjos piliečiais. Per sienų O- <’i° liejms mėnesio 1 d. van- 
ėmė tris plėšikus; J. Cabuls-■ .,en|)ac|)as gabendavo slaptai. kiekybę turi sumažinti
ki, 19 m., J. Dale, 20 m., ir į .... ligi 6,5(X) kub. j>ėdų sekundo-

Suimta 3 plėšikai

L.1 Bernard, 19 m.

BŪSIĄS ATŠAUKTAS J 
5 METUS

Teatrai Evanstone

Pagaliau antru kartu su
skaičiuoti Evanstono piliečių 
balsai krutomųjų vaizdų te
atrų atida tymo sekmadieniais 
klausimu. Susekta 56

BERLYNAS, bal. 16. — AA’ASllINGTON, bal. 16. — 

Nauja Vokietijos valdžia lai ) H. II. Curran, “Association
mėjo parlamente alaus klau
simu. Parlamentas pripažino

Against Prohibition Amend- 

ment” prezidentas, pareiškia,

aukštesnius valdiškus mokės- kad 18-asis. priedas į penkis 
čius ,(tnksns) už alų. metus būsiąs atšauktas.

Šiandie distriktas perkasui 
naudoja 7,250 kubinių pėdu 
vandens į sekundų. Ateinan-

į, Pervedusi kvotų krimin. jx)-
licija t,, pači, dien., OC<.lll,a- jr ,, Qru0_
,1,,) perdavė Tauragės nuova-(| n|, (i|[ ,

,a.j,d„s taiko, teisėjui, kuris, iš- kuh. ,r

je, gnmdžio 31 d., 1935 m.,

Skautai ieško lakūno
Prapuolusio anų dienų 

(kūno R. Fisl.er Skelton ieško DnajęKnėjvH bylų, jį pripažino 
Michigan ežero apylinkėse' 'kaltu ii nubaudė 1 metus pa-. 
5,000 skautų. į prasto kalėjimo ir 2500 litų 

pabauda. “R.” j,

VENIZELOS ANGOROJ

VOKIETIJOS KARO LAI
VAI KELIONĖJE

LONDONAS, bal. 16. — l

JŪRA IŠMETĖ LAVONĄ

Kovo 22 d. ties Palanga

ANDORA, Turkija, bal. 16. 
1— Čia atvyko Graikijos mi- 
inisteris pirmininkas AVnizc-1 
los.

Nežinia kokiais politiniais ti- nuo Latvijos sienos apie 2(X)
1,alsai į kslais A’okietija į Tarpžemių mitr. iš jūros buvo išmestas 

didžiumos prieš uždarymų,

^9-e-

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų ,..$10.00 

Britanijos 1 sv. sterl. 4.86 

Francijos tfX) frankų 3.91) 

Italijos 100 lirų )ti 5.23 

Belgijos 100 belgų 13.94 

Šveicarijos 100 frankų 19.37i 

Vokietijos 10Q markių 23.8^

vyro lavonas. Asmens tapaty
bė nenustatyta, bet manoma,

jūrų išsiuntė kuom1 visus sn- 
■vo karo laivus. Laivynas ap-
.lankvsiųs svarbesniuosius tosikad'tai bus Kunigiškių kaimo 
(jūros uostus. žvejys Augustas Juozas, kuris

namus, 3719 Pine Grove ave.,------------------------------------------ Į nuskendo jūroje vasario 18 d.
.kur rado prietaisų gaminti 20 CHIOAGO IR APYLIN-i “R.“

KftS. — Išryto lietus; maža . ----------------------------------------------

temperatūroje atmaina. PLATINKITE. “DRAUGĄ

Suimti pinigų dirbėjai
Federaliai agentai puolė

(dolerių bnnknoles. Suimta 2 

asmeniu.
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Prenumeratos kaina: Metuos — M.oo, Pu
tai Matų — 88.68, Trims Mėnesiniai — 11.00. Vienam 
Hs«,—iin — 75c. Europoje — Metams 87.00. Pusei Me
tų — |l.00, Kopija .08c.

Bendradarbiams lr korespondentams raitų nerrų- 
Mna. Jei neprašoma tai padaryti lr neprlslunčlama tam 
tikslui palto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 lkl 18:00 vaL 
kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 

vai. po piet.

DARBININKAI IR BOL6E- 
VIZMAS.
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Published Daily, Ezcept Sunday. 
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Copy — .08c.

Advertising in “DRAUGAS" brlngs best results, 
Advertising rates on application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chieago

paskaitos “Bolševizmas ir religija” po disku

sijų išneštos šios rezoliucijos:

Garbingieji Tikintieji, Aukščiausis te- 

įvertina jūsų už religijų, kovę, ašaras, kan

čias, kraujų! Kryžiaus kelias tesibaigia! Gie- 

dringasis Rytojus teaušta! Dievas su jumis!

1. Smerkiame Rusijoje įsigalėjusių auti- Viduriniais amžiais Europo- 

religinę kovę, kur matosi kruvinos budelių je darbo žniones> amatninkus 

rankos, Dievo ir maldos namų išniekinimas ir

griuvėsiai!
2. Smerkiame ‘ ‘ bedievių organizacijos ’ ’ 

barbariškus darbus, kurie visam pasauliui 

liudija: nėra pas mus (Rusijoje) brolybės, 

lygybės, sųžinės laisvės!

ir paprastus darbininkus, sa

vo globoje turėjo taip vadina

mų gildijų sistema. Tai buvo 

savo rųšies unijos, artimos mu 

sų dienų atskiriu amatninkų 

unijoms. Tos gildijos iškilo

3. Smerkiame bolševikų internacionalines | Bažnyčios įtakoje, krikščioniš- 

agitacijas: visur išplėsti neapykantų, prievar- kais pagrįndaįs> Tai buvo lai-

VATIKANAS APIE VYTAUTĄ.

Vytauto Didžiojo 500 metų mirties sukak

tuvių minėjimu ne vien lietuvių tauta susi

domėjo, bet ir kiti pasaulio kraštai. Mums 

brangias sukaktuves mini ir Vatikanas.

“Jus Pontificium”. Fasciculus IV, 1929. 

Tai yra vienas lotynų kalba leidžiamas Vati

kano organų. Minėtam numery įdėtas straips-

tų, skurdų, vergijų, savitarpes žudynes, revo 

liūcijas!

4. Griežtai protestuojame prieš bolševikų 

daromųsias pastangas pavergti pasaulyje vi

sas tautas ir visur įgyvendinti raudonųjį te

rorų, kruvinųjų tiranijų!

5. Griežtai protestuojam -prieš daromų

sias tikintiesiems skriaudas ir visokeriopus 

žiaurumus, k. a. varginimų kalėjimuose, ištrė

mimų į šiaurinius kraštus, Sibiro kraštus ir 

Solovkų pragariškųjų koncentracijos stovyk-

mingi darbo žmonėms laikai 

palyginus taį su senovės prieš 

krikščioniškais laikais.

Apie 350 metų pirm Kris

taus atėjimo ir paskiau Egip- 

į te, Tigro ir Eufrato upių klo

ny, jau gyvavo miestai ir juo

se žydėjo visokia pramonė ir 

amatninkystė. Tais laikais bu 

vo audėjų, stalįų ir mūrininkų. 

Buvo aukskalfų, jubilierių ir

lų, masinius žiaurius nekaltųjų žudymus! ibraižėjų, taip pat plytų ga-

K f l i»ii nrnfotf įiniumo nriau unvviiSro • a i i s • . • .1 •

tai (luomui). Jiems prigulėjo 

ir vergai. Šio pastarieji nuo 

ryto ligi vakaro kasdien sun

kiai dirbdavo savo viešpačių 

naudai. Už sunkų savo darbų 

jie dažnai negaudavo nei so

čiai pavalgyti.

Gal kam iš musų teko kur 

matyti tų laikų atvaizdų. Nu

tašytas kai pusė

niuo užritintas ant visos eilės 

medinių Volelių. Akmuo milži

niškas, nėra priemonių jo iš 

toli paimti į statomų butų. 

Tad voleliais akmuo stumia

mas gal dešimtis mailių. Ap

link akmenį darbininkai kai 

skruzdės sukinėjasi. Jų kelios 

dešimtys ir šimtai stumia mil

žiniškų akmenį, kiti perkilno- 

ja volelius. Darbininkus ver

gus visa eilė užveizdų ener

gingiau dirbti skatina ne gra

žiu žodžiu, bet bizūnų kirčiaic 

į plikas jų nugaras. Vergams

džiava yra pirmasis vergijos 

laipsnis. Baudžiava su vergija 

taip gimininga, kaip menše viz

oms su bolševizmu. Iš baudžia

vos tik vienas žingsnis į ver

gijų ir tai baisių, kokia se

novėje buvo gyvavusi.

Kiek žinome, Rusijoj sovie

tų valdžia, darbo žmonėms, 

anot jos proletariatui, grųžin- 

dama, vergijų žmonių neplaka, 

bet šaudo. Bolševikų nusinia-

trobos ak- šaudymas esųs žmoniš

kesnis už plakimų. Bet jei bol

ševikams bus lemta ilgiau pa- 

silikti Rusijos priešaky, jie 

ten visus ligi vieno darbo žmo 

nės socializmo vardu pavergs 

kai Egipto despotai ir juos pla 

ks. Daugiausia nukentės patys 

karščiausi bolševizmo sekėjai.

kiais garbingais vardais. Gar

bingai pareigas einant karas 

jiems pakirto sveikatų. Po ka

ro jie tiesiog pamiršti.

Valdžia yra toli daugiau už

imta neįvvkinanios nelemto

sios probibicijos vykininiu, ne

gu veteranais. Patsai Kongre

sas probibicijai vykinti be a- 

tideliojimų skiria reikalauja

mus milijonus dolerių. Gi pa

liegę veteranai neguli prisi

šaukti pagelbos.

Tuotarpu karo veteranų li

kimas turi rūpėti ne atski

rtoms valstybėms arba mies

tams, bet išimtinai federalei 

valdžiai.

Amerikos Legionas, kurį 

sudaro pastarojo kuro vetera

nai, savo skaičiumi yra tikrai

Pavergtųjų darbo žmonių iš 1 milžinas. Kaipo toksai jis ga- 

po Maskvos raudonųjų despo-• Ii visų šalį išjudinti šiais gy- 

tų letenos .niekas neišgelbės,

kaip tik Kristaus mokslus, ko-

vaisiais paliegusių karo vete

ranų reikalais. šiame klausi- 
Ikį per 19 šimtmečių pasauliui me negali Lt.ii ,’o’:?.i išsituki-

nis “De Ecclesia Lithuana.” J j parašė pats 

žurnalo redaktorius. Prie straipsnio įdėta Vy- i

6. Griežtai protestuojame prieš sužvėrėju- 

sį bolševizmų, kurs, pasityčiodamas iš Die- 

, vo ir religijos, suvaržė tikinčiųjų sųžinės lais- 

į vę, subiaurojo bažnyčias, suardė šeimų židi- 

' nius, atitraukė nuo tėvų vaikus ir padarė juos

mintojų, skulptorių ir arclii-.kraujas iš sukapotų nugarų

tauto portretas viso puslapio dydžio; Žemai- , keĮįu\ 

čių vyskupijos erekcinės bulos, Vytauto da- 1 

nacijos akto 1421 m. ir Lietuvos žemėlapio, 

paskirstyto vyskupijomis, su nurodytomis 

vyskupų ir dekanų gyvenamomis vietomis, 

fotografijos. Tas ypač gražu, kad Vytautas 

vadinamas ne Witoldu, bet Vytautu, nors at

spausdintuose istoriniuose dokumentuose jis 

vadinamas Witoldu. Straipsny vaizdžiai nu

rodoma Vytauto nuopelnai katalikų Bažny

čiai, kalbama apie Lietuvos konkordatų.

Visas straipsniu gražiai ir labai prielan

kiai Lietuvai

išsigimėliais, prasikaltėliais!

Mūsų vyriausybę (per atstovybės ar kitu

tektų. Taip butą, kaip tvirti

na mokslininkai, lygi didžio

jo Mesopotamijos tvano.

Bet tų laikų darbininkų pa

dėties negalima palyginti su

„ , 1 » vidurinių amžių darbininkų
prašome daryti atatinkamų žygių is-? - . ...

,. 1 • • • T> x x • 1 • i padėtimi. Sakomų dviejų upiųvesti nelaimingųjų Rusų tautų iš visokeriopų ■ / ..
klony pirm Kristaus atėjimo 

gyvavo pagonija ir darbinin- 

liii nežinojo laisvės — jie

nelaimių.”

Panašių nutarimų yra pilni Lietuvos laik

raščiai. Reiškia, visa tauta nusistačiusi prieš 

krūvi,nųjį bolševizmų.

Chicagos lietuvių visuomenė džiaugiasi 

L. Vyčių — “Dailios” choro tbip žymiu sus

tiprėjimu, patobulėjimu, gražiu ir tikrai pa

sekmingu šios žiemos sezono veikimu. Jis gra

žiai dainavo per rądip, jis suruoš® gėlėtų gra

žių koncertų salėse, o pastaruoju laiku šau-

• Labai yra nialdnu, kad ir pats krikščio- ' riiai pasirodė bažnytiniais koncertais lietuvių 

nybės centras simpatizuoja mūsų tautai, at- 1 bažnyčiose. “Septyni paskutinieji Kristaus 

simena mūsų didvyrį ir labai giažiai mini • žodžiai nuo Kryžiaus” yra sunkus veikalas.

Tačiau Vyčių choras jį tobulai išpildo. Tas 

veikalas ir gražus jo išpildymas ilgai pasi

liks mūsų lietuvių atmintyse. Už tat turime 

būti dėkingi Vyčių — “Dainos” chorui ir jo 

vadui komp. A. Pociui.

Šis choras jau yra pastatytas ant tvirtų 

pamatų. Jis mūsų visuomenei yra reikalinga's. 

Del to jo pastangas privalome paremti ir mo

raliai ir materialiai.

jo sukaktuves.

LIETUVA PRIEŠ BOLŠEVIKUS.

ls atėjusių Lietuvos laikraščių pastebime, 

kad visa Lietuvos visuomenė sukilo protes

tuoti prieš Rusijos bolševikų žiaurų tikinčių

jų persekiojimų. Bažnyčiose laikoma specialės 

pamaldos už bolševikų nužudytuosius ir per

sekiojimų kenčiančiuosius, masiniuose susirin

kimuose išnešami griežti protestai. Pavyz

džiui čia paduodame Surviliškio katalikų tokį 

nutarimų:

“1930 — Vytauto Didžiojo — metais, ko

vo mėn. 23 d. K. V. C. Kauno Rajono Sur

viliškio skyriaus visuotiniame narių gausia

me susirinkime, išklausius K. P. Vitkevičiaus

Pranešama, kad sunkiai serga gerb. kun. 

M. Krupavičius, Lietuvos krikščionių demo

kratų vadas, kuris dabar gyvena pietinėje 

Prancūzijoje. Linkime gerb. veikėjui, taip 

daug mūsų tėvynei nusipelniusiam, kuogrei- 

čiausia pasveikti, sustiprėti ir dar daug pasi 

darbuoti Lietuvai.

buvo turtuolių išnaudotojų 

vergais. Juos begalo išnaudo

jo ir tų laikų despotai valdo- 

I vai.

Kas musų supranta skirtu

mų tarp pagonijos ir krikščio

nybės, tas supras ir begalinį 

j skirtumų tarp’ tų* senovės dar

bininkų vergų ir vidurinių 

amžių surištų, ^gildijas darbi

ninkų. Pagonijos laikais dar

bo žmonės net nebuvo laiko

mi žmonėmis, nežiūrint to, kad 

jie buvo aukštai išsilavinu

siais amatninkais, kad jie 

sklandžiau ir gražiau atlikda

vo sau pavestus darbus už mu

sų dictttj amatninkus.

Ypač Babilonijoj ir Asini joj 

darbininkams vergams buvo 

baisus ir nepakenčiamas gyve

nimas. Jie ten buvo perkami, 

parduodami, spaudžiami ir 

plakami. Vergai neturėjo nei 

mažiausios savasties. Dideli 

ir derlingi žemės plotai prigu

lėjo valdovams, karvedžiams 

ir parinktiniausiai žmonių kas

triška ir jie dirba kol visai 

nesudrimba, kad daugiau ne- 

atsikelti. Į jų vietų statomi 

kiti vergai. Jei išnaudotojams 

vergų pritrūksta, jie vyksta į 

paskirtas turgavietes ir tenai 

kiek nori jų nusiperka.

Tai gyvas tų senovės laikų 

vaizdas, kaip darbininkai bu

vo spaudžiami, išnaudojami ir 

kankinami. Egipto plotuose 

musų laikais atkasinėjami se

novės miestų dailiausi murai, 

daugiausia statyti iš akmens. 

Tuos butus-statė vergai. Šim

tai ir tūkstančiai tų darbo

skelbia Jo Paties ant žemės 

įkurta ir žmonijai palikta 

šventoji Bažnyčia. Tik Kata

likų Bažnyčia, ne kas kitas, 

rusus išgelbės iš vergijos.

Akstinai.

KARO VETERANŲ LIKI
MAS.

Pateigusių karo veteranų 

(invalidų) likimas šioj šaly 

yra apverktinas, kaip pareiš

kia Amerikos Legiono vyriau 

sias vadas (komandierius) O. 

L. Bodenhamer.

žmonių žuvo

J. Marcinkevičius.

Iš KALINIO SĄSIUVINIO,

Gyvename pačių drųsiausiųjų svajo

nių įkūnijimo amžių. J.akstonie kaip 

petttkŠčiai, plaukiojame kaip žuvys. Pa

siekiame padanges, nusileidžiame j pat 

okeano dugnų, svajojame net planetas 

pųsiekti. Bet mūsų širdys, mūsų visa 

tai, kas nusako žmogų, kas skiria jį nuo 

gyvulio, tebėra barbariška, žvėriška, ne

siekia padangių.

Štai ir vakar sušaudė žmogų. Su

šaudė vos 19-kos metų sulaukusį kūdi

kį, pirmų, kartų ištrūkusį iš motinos glo

bos, iš šiaudinės pirkios. Dar rytų jis 

taše mylimai merginai laiškų, dar rytų 

jis svajojo grįžti namo, vesti, įsigyti že

mės sklypelį, gyvehti. Jis niekuomet ne

sitikėjo tokios mirties sulauksiu*, užjau

čiamas sakydavo:

— Už kų gi mane šaudys? Gal būt 

nori pagųsdinti.

Vidurnaktį, kai prižiūrėtojai pravė

rė jo celės duris ir liepė rengtis, jis nu

džiugo. Jis puolė bučiuoti prižiūrėtojus, 

svyrinėjo, graibstės ir visiems dėkojo. Jis 

manė, kad jį išleidžia. O jį išvedė ir... 

sušaudė. O už kų? Už tai, kad jis kitaip 

galvojo negu kiti. Žiauru! Perdaug žiau

ru, barbariška.

o

Aš nusikaltau. Mane nuteisė, nuteisė 

kalėti iki gyvos galvos. Namie liko žmona, 

du kūdikiai ir sena motina. Kas juos mai

tins ir globos? Jie neturi nė sklypelio že

mės, jokio turto, nieko. Vaikai užaugs ir 

neapykantos pilni eis kiršinti vienų žmo

nių dalį prieš kitų, arba plėšikaus. Nebus 

kum jų išauklėti. Ji juos padės į kalėji

mus ar sušaudys. Jei nusikaltau aš vie

nas, tai už kų-gi baudžiama visu šeimy

na?

Neseniai' man senis Mazalskis, kuljs 

jau aštunti metai, sakė:

Dėjimų arba raudonųjų gijų.

D. 0.

AUKOS SURINKTOS ŠV. 
KAZnrERO A~.AD. REM.t SKYR. KOVO 39 

D. ŠV. JURGIO PAR. 
SVET.

Visoj šaly daugeliui paliegu 

šių karo veteranų nėra atatin

kamų vietų kur kokiose įstai- 

prislėgti ir sn* syr- Pclt,f Si8ndie j'Į .dau«e

malti" MnkMfa’-dMb S»ah. (alkoms , kalėjimuose

Jie dMto ir žuvo'savo išnau-jrietoJ8 ‘‘Šoninių, k» 

dotojų ir kankintojų gerovei. |Paiupinti federalė valdžia.

Ignas Radavičius $10.00.

Po $5.00: Kun. A. Martin- 

kus, kun. J. Šaulinskas, B. 

Naujokienė.

Po $2.00: M. Piušienė, B. ir

K. Naugžemiai.

Po $1.00: E. Nedvarienė, A. 

Balčiūnienė, E. Runelienė, V. 

Kazlauskienė, V. Puišienė, R. 

Matijošaitienė, M. Astraus

kienė, O. Balčiūnaitė, M. ir J. 

Rimučiai, M. Šaltienė, M. Viš- 

niauskas, A.. Norkus, M. Urbie 

nė, A. Augštutienė, V. Lukas,

L. Albavičienė, V. Kraučiunie-

Atėjus i pasaulį Kristui ir 

praplitūs Jo mokslui darbinin

kams būvis palengvėjo. Baž

nyčia Kristaus mokslu galy

bes išnaudotojų išnaikino.

Kada po vidurinių amžių 

darbininkams gyvenimas ge

rėjo Bažnyčios įtakoje, atsira

do kitų vilingių, kurie dauge

lį nesusipratusių darbininkų 

patraukė savo pusėn ir išnau

jo įklampino juos į vargus.

Tais vilingais pasirodė iš

pradžių iškilęs protestantiz

mas. Šio pastarojo vadai, kaip 

matome, Rusijoje darbininkus 

baigia pavergti, gi valstie

Praeitų rudenį Am. Legionas nė> a. Konzarevičienė, M. Cu- 

ras, A. Rokas, J. G ar nekas, 

S. Kaunienė, A. Grinienė, A. 

Mačiulienė, A. Krepas, S. Gir- 

žaitienė, U. Gudijonienė, M. 

Čerkauskienė, U. Gudienė, A. 

Draugelis, T. Uksienė, B. Be- 

ckauskas, V. Baturienė, O. Sat 

kauskienė, P. Katauskienė, P.

valdžiai nurodė, kad vetera

nams neatidėliotinai yra rei

kalinga mažiausia 9,000 lovų 

ligoninėse. Gruodžio mėnesiu 

Kongresas pravedė projektų, 

kuriuomi einant tik į porų 

metų busiu parūpinta ligoninė

se tik daliai paliegėlių.

Suprantama, porų metų dėl įAstromskienS, Vanasutįrienė, 

to apsileidimo daugelis pnlie- Žickienė, V. Pakalnienė, A. 

gūsių veteranų be laiko turės Stumbris.

persikelti į amžinatvę. Ar toks 

but jiems šalies atsidėkoji

mas? Kada tie nelaimingi jau

ni vyrai buvo šaukiami ka

reiviauti, jie buvo vadinami

Smulkių ...................................... $27.23

Viso .............................................. $97.23

Runkite tuos Profesionalus 
Ir Biznierius, kurte garsinasi

čiams grųžina baudžiavų. Bau patriotais, karžygiais ir kito- dienraštyj “Draugė*.

— Iššaukė mane pasimatyti. Žiūriu — 

nepažįstamas žmogus. Koks čia dalykas 

— manau sau. O jis sako:

“Aš gyvenu su tamstos žmona. Jei 

tamsta būsi protingas, aš truputį pagel

bėsiu... Be to, aš norėčiau jų vesti. Tams

ta gali ir nebeišeiti iš kalėjimo. Sutik per

siskirti...”

Ar jis sutiko, nežinau. Tik matau, 

kad kas savaitę gauna po kųsnį duonos 

ir džiūsta.

3.
Mūsų kalėjimai negali pasigirti nei 

sistema, nei tvarka, nei žmoniškumu. Ka

lėjimai pilni, vienoj kameroj, 5 metrų 

pločio ir tiek pat ilgio, sėdi po 20 — 30 

žmonių. Darban neleidžiama. Iš kelių tūk

stančių su viršum kalinių eina darban, la

bai mažas procentas. Kiti ilgus metus gy

vena drėgnose kamerose, keikiasi, stum

dosi, prisiekia visiems atkeršyti, laukia 

amnestijos ir miršta džiova. Diebų bet 

atsisėsti ant narų neduodama.

ma sakyti, kad nė vienas kalėjimo tar- • raus prižiūrėtojo ranka, 

nautojas nesupranta kokia svarbi vals- į Argi mūsų amžiuj kalėjimas, dar kur

tybei jo tarnyba. Jis laukia tik algos ir ' što įstaiga? Ar ne laikas užmiršti tų kru 

i kiekvienų kalinį žiūri kaip į savo prie- Vinų rusų kumštį ir jų klasiškus keiks

mus. Ar ne laikas sekti kultūringųsias 

Valstybės ?

šų. Jis yra žiaurus, mažiausiai progai 

pasitaikius biauriausiai keikiasi, daužosi. 

Vietoj kalinį paveikti, rodyti jam pavyz

dį, jis yra menkesnis ir niekšlškesnis už 

paskutinį požemių pastumdėlį. Buvo at

sitikimų, kad tie patys prižiūrėtojai da

rė plėšinius, vogė ir už tai juos teismas 

teisė ir nuteisė. Pasitaiko daug ir tokių 

tarnautojų, kurių nė viena įstaiga nepri

ėmė ar už žmonių sumušimų, žiaurumų iš

metė, o kalėjime jie tarnauja. Toki tar

nautojai iš kalinių daro medžiagų viso

kioms riaušėms, augina nešvarių, sočiaiiš- 

kų ligų sėklų. Pirmiau, kiek pamenu, to 

nebuvo, šiek tiek buvo žmoniškumo ir 

gerų norų...

Mačiau kelius jaunus studentus. At

ėjo jie buinfls, šviesiais veidais, o dftbnt 

jau išgeltę, skundžiasi sergu. Juos bekar-

Kalėjimai turi turėti kokių nors sis

temų, turi būti daugiau humaniški. Tar

nautojai turėtų biiti nevien už algų stuni 

dų ir koliojų kalinius valdininkai, bet ger

biami, dori ir rimti žmonės. Kitaip kalė

jimai visuomet bus pilni ir nenuoramos 

betikslių, savanaudžių riaušių kėlėjai tū

lės iš jų savo skerdynių vykdytojus. Vie

na kas žmoniška, tai ligoninė — gydyto

ja*- 1

, 4
Koki žmonės kali mūsų kulėjiniuoš? 

Aš juos skirstau į keturias rūšis. Pir

moji rūšis — nebepataisomi recidivistai.

(Bus danginu)

O kalėjimo nždavinVs? Drųsiai gali- tų jau Čiupinėjo kraujuos suterštos žiau- J
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Prašau Į Mano Kampelį
Prof. Kampininkas

PROF. KAMPININKO 
RADIO.

Chicago, III. — - Vienam 
“bedarbiui” iš Brooklyno at
vykus j Maskvos garbintojų 
ofisų, tuojau sutratėjo visi 
fondai, — pasirodė senai tuš
ti ir nėra kaip “proletaro” 
pa vaišinti. Sumanyta todėl 
palaukti šiltesnių dienų, su
burti panašių “bedarbių” ke
letas iš visos Chicagos ir ei
ti “užvajavoti” Washingto- 
nas. Kati planai gerai pavyk
tų, tuoj bus paskelbta naujo 
fondo atidarymas, — demons
tracijai 1 geg. d. krauti “be
darbiams” dolerius, kad 
jiems liūtų lengvesnė kelionė 
į “stolvčių”.

Toronto, Ont. — Žadėtojo

“rojaus” Rusijoje garbinto
jai, raginami vykti į “proleta- 
'i ų” tėvynę, su didelė baiinS 
bėgioja prie katalikų, ieškoda
mi užtarėjų, mat Kanados val
džia. žiurėtlama piliečių sve
ikatos surado, jog komunisti
nės bacilos geriausia išdvesia 
komunistų rojuje. Bet 'komu
nistai purtosi deportuojami 
į jų peršamąjį rojų.

Chicago, IH. — Geltonsna
piai menševikai Chieagoje lau
kia nesulaukia Velykų. Pernai 

duetais jie sveikinosi “su pa
vasario šventė”, bet šiemet, 
tikriausiai, Markso idėjas kai
liniais pridengę, sveikins krik 
ščionišku būdu, mat, to reika
lauja biznis. Zulina jie Hals- 
tijtĮ, prisimeta šventųjų pa
vapi jonais ir net ‘‘bažinasi”, 
kad tik nepažįstami juos ave
lėmis palaikytų.

Lietuviškų komunistų, o, y- 
pač jų komisarų, širdys, tai 
|lig avelių plaučiai. Tokios 

i minkštutės, tokios gležnutės, 
nors į ausį dėk. Meilės arti
mui net per kraštus varva. 

!Tokių širdžių pas nekomunis- 
tus nei už pinigų negautum. 
Bet tai tęsiasi, kol iš darbi- 

j ninku pinigus išvilioja.

rengta vėl “Pražydo N avy tu
sios Gėlės”, bet kaž-kodel 
žmonių nedaug buvo parapijos 
svet. hal. 13. Ar gi nerūpi pa
remti parapijos!

Šokiai.
Bus dabar rengiama base

ball naudai šokiai bal. 25 d., 
Meldažio svet., 2242 W. 23 PI. 
Tikietai jau dabar parduoda
mi. Visi paremkite šių jauni
mo pramogų.

Iškilmės.
Bal. 27 d. visi L. V. 36 kuo

pos nariai eis “in eorpore” 
prie fiv. Komunijos kun. .lus-

” - - 1 "J-
kevičio intencija, kuris- savo ggc 
pirmas Mišias laikys tų pat ” 
dienų' per sumų. Jis yra buvęs 
kuopos narys daugiau dviejų 
metų. i ij

i pr
Baseball.

I Tuojau prasidės L. V. base-!
bąli rungtynės. Mūsų vaiki
nai jau laimėjo viena žaidi-1I
mų su svetimtaučiais. Bravo!

t
Ekskursija.

Per Zig. Vyšniausku yra į 
daromos sutartis su Goodrich 
Transit Lines dėl laivo kitai 
metinei ekskursijai suruošti.

Ką Dr. Caldwell Sužinojo
Per 47 Metų Praktiką

‘a 1 ■J"-.'

-i

NUO SIOS DIENOS

JOS.

CHICAGOJE
IŠ LIET. VYČIŲ 36 KUO 

POS.

kuopos labui Zig. Vyšniaus- 
kiui.

Pražydo gėlės.

Del parapijos naudos buvo

Dr Caldweūl tėmljo sul-ietčjlmo 
pasekmės per 41 metus ir įsitikino, 
kati kaip žmogus rlesirupntų tavo 
sveikatą, maistu ir pasimankštlniuiu 
užkietėjimas laika nuo laiko atsi
liks nežiūrint visų pastangų. Sekar.- 
lis dalykas stojasi prieš akla. kaip 

itada gydytis. Dr. Caldwell visada 
linko prie. to, kad kuoa.rėiausia būti 
prie gamtos. Todėl jo vaistas nuo 
užkietėjimo yra Švelnus augine,įlnls 
mišinys vadinamas Dr. Caldwell*s 
Syrup Pepsin. Jis nepakenks nei 
opiausiems viduriams ir jis negim
do papročio. Syrup Pepsin yra gar
dus ir jaunieji jį mi'gstn. Jis nesu
ka vidurių. Tūkstančiai motinų mu
ms rišo apie tai.

Dr. Caldwell ncužglrla aštrių 
valst ų. Jis netikėjo, kad jų verta 
imti J savo vidurius. Praktikavęs 
per 47 metus Jis nerado priežasties, 
kurios delei reiktu jų imti. kuomet 
Syrup Pepsin išvalo vidurius grei
čiau, švelniau ir švariau be skausmų 
ir kenksmo kunui.

Neužlclsk sukietėjimo! Tas maži
na jėgas, kietina gyslas ir be laiko 
sendina. Nepraleisk nei vienos dienos 
be nu&T.aukinėjimo. Nesėsk išmėgi
nimui, bet eik Į aptieką ir gauk 
vieną, iš malonių butelių Syrup Pep-

AT ASE 83

sino. Imk prideramą saiką vakare ir 
atsikelsi nauju žmogum. Vartok pats 
ir šeimynos narini atsiradus užkie
tėjimui, geltai, surugus ir suirus vi
duriams, blogiam kvapui, blogam 
apetitui, galvos skaudėjimui, karš
čiavimui ir slogoms.

BUDRIKO
PASIŪLYMAS

$76
Uz Jusli Sena Viktrola arha Radio Perkant Nauja
Victor - Radio
ELECTROLA COMBINATION 

“Muzika iš oro ir Rekordu”

Pagerbimo vakaras.
Brighton Park. — Liet. Vy

čių 36 kuopos įvykusiame na
rių pagerbimo vakaro l>al. 10 
d. buvo labai graži programa, 
kurių išpildė Panelės .J. Ar- 
moškaitė ir S. Stokaitė, p-nai! 

S. Barkauskas ir B. Armoška.' 
Buvo labai daug juokų ir la
bai gražių dainų, kurios suda
rė programų.

Žiedai.
Be to, panelė Klena Slunkai

tė už prirašymų, daugiausia 
naujų narių gaus aukso žiedą 
nuo R. Andreliuno turinčio 
Jewelrv ir Radio krautuvė 
2650 AV. 63. St. ir kitas žiedas į 
su Vyčio ant žirgo antspauda 
bus įteiktas už pasidarbavimų

PER 2 00 METŲ
Virš du šimtmečiuT? D A O Gold Medai Haarlem 
Oil buvo pripažintavJ JC/ |\ ij gyduolė. Inkstų, Kepe
nų ir pūslės bėdose. Nauja Medicinoj Pažanga padarė Naujas ir 
Pagerintas Gold Medai Haarlem Oil Capsules maloniomis ir len
gvomis vartoti. Galvą ir nugarą skaudant, nuvargus, nemiegant, 
lumbago, scialica ir panašiose ligose, vartokite The New Imp- 

roved Gold Medai Haarlem Oil Capsules.JĮPradėk tuoj. Trijų dydžių vaistinėse: 35c,
-i 75c ir $1.50. Gauk tikrąsias. Ieškok dėžu- gumų.

“ tėse "Gold Medai” vardo ir kitų neimk.

DIDŽIAUSIA ŠIŲ METŲ LIETUVIŲ

EKSKURSIJA
TIESIOG KLAIPĖDON

Išplauks iš New Yorko

tu

W
HY let a load of 
worry trail your 
pleasure? What you really 

need is a “worry-prooP’ 
policy—one of our <tn a 
Auto Combinations!

Only one premium! 
And a great big organization 
to do the urorrying for you!

JE T N A - I Z E
-V. RUKSTALIS 

Insurance
212:? W. Mnrrjucttc Ibi.
Telephone H<«n1ock 5219 

l.oop Office 
230 s. Clark st.

Telephone State 3380
Chicago, III.

lliniifHiiiiiill

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

S P E C I A t, ’l S T A 8 
Taigi nenusiminkit, bst alki t paa 

tikrą specialistą, ne pas koki tiepa- 
tyrėl). Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats. 
po pilno išegzaminuvimo. Jus šutau- 

i pysit laiką ir pinigus. Daugelis kitų 
' daktarų negalėjo pagelbėt jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyrl- 

i mo, suradymui žmogaus kenksmln-

GEGUŽIO-MAY 24, 1930

SKANDINAVIAN AMERICAN LI
NIJOS DIDŽIU LAIVU OSCAR II

I’asažicriai užsisakę vietas ant kitų laivų galės 
permainyti ant OSCAR II.

Iš Chicago pasažieriai specijalin 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
.Tusų pinigus išmokėsime jūsų giminėms Lietuvo

je prieš Velykas į tris dienas Amerikos doleriais ar 
gumai užtikrinti.

Tad kelionės į Lietuvų nr pinigų siuntimo reikalais 
tuoj kreipkitės į mus.

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

Telefonas Y&rds 4669

Mano Radio — 8cope — Raggl.
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakterlologlšk&a egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, tr jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo Ugų skil
vio, žarnų, Inkstų, odos, kraujo, ner- 

i vų, širdies, reumatizmo. kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokią užslsenejusią, įsi
kerojusią, chronišką ligą, kuri ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėliokit neatėję pas 

j mane.

DR. J. E. ZAREMBA

SPECIALISTAS 
Ir.ėjimas Rumas 1018

20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
j Ofiso Valandos: Nuo 19 ryto iki

1 po pietų. Vakarais nuo 5 Iki 
Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1 

po pietų

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

PROBAK
ABIEM Pl'SfcM 

AŠTRUS
Geriausias skustuvas
— arpa grąžiname 

pinigus
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis ] mus 
60c. už 6 — $1 nž 10

Sempelis —- lOe.

PROBAK CORPOKAUdN
IH9I»I fe. fe.

ntn avinui Ntto 1

S

’s

B8E

VICTOR - RADIO 
ELECTROLA

RE-45
Reguliariai

Kreditas už Jūsų 
Senę Viktrola arba 
Radio ...........

$275

$76
$199
Be Tuby

VICTOR - RADIO 
ELECTROLA

RE-75
$350Reguliariai

Kreditas už Jūsų 
sena Viktrola arba 
Radio ............ $76

$274
Be Tuby

’ . f
Šis pasiūlymas yra geras tiktai a pribuotam laikui. - Pasinaudoki
te tuoj kol nėra sustabdytas. Tai yra proga nusikratyti senę Vik- 
trolę arba radio.

Mažai Tereikia Įmokėti. Lengvi Išmokėjimai.

JOS. F. BUDRIK Ine.
Didžiausia Lietuvių Radio Krautuvė

TEL. BOULEVARD 4705 3417-21 SO. HALSTED ST.
I r ------ 1 i =t==—
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tfreČladienib, Bal. 16 d., ldžO

Manoma, kad įvyks birželio 

39 d. Visi pradėkite rengtis.

Pranešimas.
Visi, kurie prižadėjo būti 

“boosters”, prašomi ko grei

čiausia įteikti po 50c arba dau 

giau prieš bal. 18. Susirinki

mo nebus, bet bus visa valdy

ba ir narini; kurie nori sužino

ti, kų naujo ir taip-pat bus 

galima įteikti pinigus dėl 

“bosters” po pamaldų ketver

go vakare bal. 17 d-. Susirinki

te į parapijos kambarį 44 ir 

Fairfield.

Z V.

LIETUVIAI AMERIKOJE
n, m.—

Šiandien vakare 7:30, Ba

landžio 16 d. Šv. Antano baž

nyčioje bus labai gražus ir 

šiame laikui tinkamas muzika- 

lis bažnyčios veikalas: “Sep

tyni paskutiniai Išganytojo 

Žodžiai nuo Kryžiaus“. Vei

kalų išpildys Chieagos Aps

kričio Lietuvos Vyčių “Dai

nos“ choras ir gabūs solistai, 

vadovaujant prof. Antanui 

Pociui.

Mūsų didelius vargonus prie 

minėto veikalo gros gabus 

muzikas H. Cobb.

Prie minėtu apeigų pamoks

lų pasakys iškalbingas ir žino

mas gabus Įiamokslininkas 

gerb. kun. J. J. Jakaitis.

Tikietų įžangas nebus. Ti

kimasi, kad mūsų žmonės liuo 

sa auka sudės minėto veikalo 

lėšas.

Po koncerto bus palaimini

mas su Švenčiausiu 

mentu.

nuoširdžiai kviečiame

’ Vietinis.

championato“.

Abiejų tymų buvo didis pa

siryžimas laimėti championa- 

, tų. Žaidimas buvo pilnas 

“excitments“. Kadangi cliica- 

giškiai visi buvo aukšto ūgio, 

tai ir sunku buvo kenoshie- 

čiams žaisti. Bet vistiek ūmai 

nepasiduoda. Pusę išžeidę, 

gauna permainų. Štai ir Cli. 

17 — K. 7 Vėl žaidžia. Dar 

smarkiau užvirė kova. Visi su

sirūpinę, ar k enosli iečiai ne

pasivys, bet ebieagiečiai su

plūkia — seoras 37 — 11.

Mes sveikinam jūsų mene- 

užierį, žaidikus ir svečius. Lin

kime, kad kitų sezonų su sa

vo championais nugalėtumėte 

rytų valstijas. To mes linkime 

jūsų tvirtam tymui.

Vytis.

nių lankės rytais ir vakarais 

daug.

Prie šventos Komunijos pri

ėjo apie pora tūkstančių. Ra

gino prie Dievo ir artima mei

les ir Tėvynės Lietuvos, kad 

žmonės turėtų širdyse tikrų 

Dievo ir artimo meilę, ramybę, 

kaip Dievas reikalauja iš visų 

žmonių.

Balandėlis.

CHICAGOJE
BRIGHTON PARK.

te savo vaikučių, kurie dar INDIJOS KATALIKAI MEL
DŽIAS UŽ PERSEKIO

JAMUS RUSUS

MADRAS, Indija.

PHILADELPHIA, PA.

KENOSHA, WIS.
DR. A. J. GUSSEN.

Lietuvis dentistas, turįs 2 

ofisu: 1579 Mihvaukee Avė. ir 

Ciceroj 4847 AV. 14 St. Nuo 

pat įsisteigimo ofiso Northsi- 

dėj Dr. Gussen turėjo gerų 

pasisekimų. Praktikai plėto

jantis, Dr. Gussen sumanė įs

teigti antrų ofisų Ciceroj. Taip 

padarė ir sekasi gerai abejo

se vietose. i

Sv. Kazimiero parapijoje 

Sakra-svečiai iš Lietuvos 

misijonieriai ir laikė misija 

vienų savaitę sykiu visiems. 

Pabaigė bal. 6 d. 1930, vaka

re. Tikrai, labai gražius pa- 

mokinhnus ir patarimus žmo

nėms paliko. Tegul jiems Die

Town of Lake “žvaigždės“ 
Basket Bali rungtynėse 

laimėjo.
Vienas iš įdomiausių žaidi

mų įvyko “Št. James“ gim

nazijoje, balandžio 13 d., kada

vas suteikia;, sveikatos’ pasi

darbuoti tarp lietuvių, sugrą

žint i Bažnyčion tuos, kurie 

buvę katalikais, o per savo 

klaidas užmiršo tikrų Dievų ir

Gediminas Budavojimo ir 

Skolinimo Bendrovė 4425 So. 

Fairfield Avė., Chicago, 111.

Kovo 31 d. 1930 in. Bendro

vė užbaigė taip vadinamus 

“Fiskalinius“ metus. Bendro

vė turėjo gerų pasisekimų per 

visus pereitus metus, bet už

vis geriausių tai paskutinį ber- 

tainį, arba pirmus 3 mėnesius 

1931) metų.

Bendrovė gavo naujų serų, 

laikė 3 mėnesių 646. 28 vai

kučiai, pradėjo mokėti taip 

vadinamo “Cbristinas Sa

vings Club’’, šis skyrius tapo 

naujai atidarytas sausio 1 d., 

1930 m. Tai labai graži pra

džia. Kaip vaikučius, taip ir 

jų auklėtojus reikia už tai pa

girti, nes kų jauni' būdami su- 

taupins, tų užaugę ras.

Bendrovės nauja 65 serija 

atsidarė 1 balandžio dienų. 

Dabar labai geras laikas pra

dėti naujas serijas mokėti.

nepradėjo, taupymo skyriaus.

Vaikučiai, nieko nelaukdami 

pradėkite, nepamirškite, kad 

kiekvienas sutaupintas dole

ris ateityj bug vertas, šimtą ntojo Tėvo Pijaus 

dolerių. Bendrovė turi 3 tau

pymo skyrius. 3 metų 6 mėne

sių, 6 metų 3 mėnesius ir 11 

metų.

15 d. gegužio bus narių me

tinis susiyinkimas Bendrovės 

Raštinėj 4425 So. Fairfield 

Avenue, nepamirškite visi at

silankyti arba priduoti savo 

balsus per “Proxy“.

Juozus J. Palekas,
Sekretorius.

MOTINOS dabar 
sužino vertę

MAGNEZIJOS

— Į Šve- 

XI reiš

kiamų norų, kad katalikiška* 

pasaulis melstųsi už persekio

jamus Rusijoje tikinčiuosius 

gyventojus, kovo 19 d. Indi

jos katalikai turėjo speciales 

pamaldas.

HIS MASTER-'S, VOlCfc

WEST SIDE.
X Artinantis Didžiajai Sų- 

vaitei ir Velykų šventei ren

giamasi kuoiškilmingiausiai 

jas apvaikščioti. Ypatingai 

gražus giedojimas puošia baž

nyčios pamaldas. Todelei gerb. 

K. Sabonis ir gerb. Seserys 

uoliai lavina' chorus, kad kaip 

visuomet taip ir šįmet galėtu

me pasidžiaugti tikrai gražiu 

giedojimu.

artimų į tuos, kurie ieško tik-

“chiampionai” iš Chieagos j™ tiesaus kelio » žm0 T8vai ir niotinos- Waniir5ki-

Town of Lake 13 kp. Vyčiai —.1 a...... .  --------—— --------------------1— '—

— stojo priešais IVisconsino

toumamento laimėtojus Keno- 

shiečius.

Pasirodžius ebieagiškiams 

savo uniformoje, jau iš anks

to buvo galima spėti, kad ke- 

noshiečiams neišvengiamas 

pralaimėjimas.

Prieš žaidimą, 13 kp. žaidi- 

kų menedžieris Jonas Viscount 

įteikė savo “cbampionams” 

instrukcijas, ir žaidimas pra

sidėjo dėl ‘ ‘ vidur-vakarų

KLAIPĖDĄ
Be

TIESIAI

persėdimo Didžiuoju 

laivu

GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI,
Jūsų giminė-s ir pažįstami 

Lietuvoj, be abėjo, 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

mo, nuolatos eina šie sky

riai: 1. Vaikų auklėjimas, 2. 

Sveikata, 3. Namų Ūkis, 4 

Mandagumas, 5. Literatūros 

skyrius ir kiti.

“Moterų Dirva” yra pa

puošta gražiais viršeliais ir 

vinjetėmis. Jos formatas (di

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 šiuc 

adresu:

“MOTERŲ DIRVA“,
2239 VVest 23 Place

Oscarll
IŠ NEVV YORKO

gūžės 24
11 vai. r.

IJžsisakykit vietų dabar.

Del žemiausių kainų ir toli

mesnių žinių rašykite arba 

kreipkitės prie šių autori

zuotų Chieagos agentų:

1\ P. BALTUTIS 

3327 So. Halsted St.

UNIVERSAL STATE BANK 

3252 So. Halsted St.

Ralslrtg the ft*»*i
vnu.

ĮVOO MtHiug li«r
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Kadangi Phillips 
Milk of Magnesia 
gelbsti užlaikyti val
kus sveikatoj lr ge
rame upe, tai kiek
viena motina privalo 
apie jį žinoti.

šis nekenksmingas 
veik be skonio vais
tas geriausia padalina 

vaikuose tuos simptomus, kurie pa
prastai kįla dėl surūgusių vidurių, 
vėmimo, karščiavimo ir dieglio.
Kaipo lengvai liuosuojantis, jis 
Švelniai veikla, bet tikrai, pašalin
damas sukietėjimą, slogas, vaikų 
Ugas.

šaukštukas Phillips Milk of Ma
gnesia aUieka darbą pusės paintės 
kalkinio Vandens prirengiant karvėa 
pieną kūdikiui. Daugelis vartojimo 
būdų yra išaiškinti knygoj “Useful 
Information“. Ji jums DYKAI bus 
pasiųsta. Kreipkis į The Phillips Co., 
117 Hudson St.. New York, N. Y.

Pirkdamas žiūrėk, kad gauti tikrą 
Phillips Milk of Magnesia. Dakta
rai jį ligoniams skirdavo per 50 
metų.

“Milk of Magnesia” buvo Chas. 
H. Phillips Chemical Co. S. V. re
gistruotas vaizbos ženklas ir jos 
pirmtakuno, Chas. H. Phillips nuo 
1875.

KRAUTUVĖS
Duos* $'
Nuolaidos
Už Tamstų seną Gramafoną, Radio ar 

Pianą į Mainus su Pirkimu Naujo

VICTOR
Kombinacijos Radio

Kad per šias Velykas galėtumėt gėrėtis su 
“muzika iš oro ir rekordo”

500 Metų
SUKAKTUVĖS

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio

VYTAUTO
mirties

Visi Lietuviai Visose Šalyse
iškilmingai švęs šias sukaktuves ir prisi
mins senovės lietuvių kovas už laisvę, jų 
didvyriškus žygius ir tose kovose didelius 
tų karžygių laimėjimus. Prisidėkit prie 
šių didelių 500 metų iškilmių aplankyda
mi savo tėvynę.

Scandinavian American Linija siunčia 
vieną iš savo didžiausių laivų tiesiai iš 
New Yorko į Klaipėdą.

PRISIDĖKIT PRIE MUS!

V. M. STULPINAS .

3255 So. Halsted St.

J. J. ZOLP 

4559 So. Paulina St.

arba į

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
130 N. La Šalie St., Chicago

■į ■■ ę  i į., į,

Urtcoškc viho J Coh.neSV (/•tk MOMJtO
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Victor Radio Electrola 
~ Mados RE 45

Tikra Kaina

$275.00
Dabartinę nuolaida už senų

$76.00

$199.00
Be tūbų

Victor Radio Electrola 
Mados RE 75

Tikra Kaina

$350.00
Dabartinę nuolaida už senų

$76.00

$274.00
Be tūbų

| Atsiminkite, kad šio pasiulyjimo laikas i 
u yra apribuotas, todėl paskubinkit įsigyti šį 
R puikiausią instrumentą su didžiausiu pinigų | 
| sučedijimu. Įmokėkite tik mažą dalį, o lie- | 
| kančius ant lengvių išmokėjimų.

, SOUTH , ' ,STDRc*_

i£s$
JLI -rv bTsfTER, 

iS3«TH|N(. For i ne HCME3

4177-83 Archer Avė.
Telephone Lafayette 3171

2536-40 W. 63rd St. 
Telefono Hemlock 8460
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CHICAGOJE

DRAUGO” RADIO 
KONCERTAS.

Sloan’s
Liniment

D K A U G k S
' ■ ■

PRANEŠIMAS

Ofi. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHI RŪRO A8 

atidarė antrų ofisą (au Dr. Laurai
čiu — viršuj Belsklo-Rakščio aptie
kos) po nr. 2428 West Marąuette Rd. 

' Valandos: nuo S iki 4 po piet. Tel. 
Prospect 1930.

Senas otlsaa toj pačioj vietoj: 
4(01 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
4 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rea. (C41 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect 1920. Nedėtomis tik pagal su
tarti.

Ren. Tel. Mldway BUS

OR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 24-tas Btreet 

Telef. Canai 1712-0241

Valandos: 2 lkl d p. p. Papedėllal* 
Ir Ketvergais vakare

daktarai

f 5

Ofiso Tel. Viotory 1187
Of. Jr Res. Tel. Hemlock 2174

DR. J. P. POŠKA

dio i»galba, ir žavėjo lietuviš

ką, širdį.

P. Vaitukaitj, kuris savo pa

moksle gyrė giesmininkus ir 

aiškino giesmės reikšmę.

Balandžio 14 d. tarp 7-8 vai. Koncertą pradėjo miklūs 

vakare, kaip paprastai |)irma- pirštai muziko p. Antano Po- 

dieniais, .skrijo lietuviška dai- ciaus prie vargonų su Battis- 

na ir lietuviškos melodijos ra * tės sunkiu kūriniu “Offerto- 

rium in C Minor”. Vargonų 

balsui klausė muziko Pociaus,

Dienraštis “Draugas” ir bažnyčia nuaidėjo liarmonin- 

Peoples Furniture Co. verti gaiš fonais. Matomai, tiktai 

pagarbos ir padėkos už šių ra-1 p. Pociaus teknika galėjo į- 

dio koncertų suruošimų. Mū- ' vykdinti Battistės kūrinį gir- 

sų geriausi kolonijų daininin-Į tinai.

kai, parapijų chorai, žodžiu —'■ j Janušauskienė — žvaigždė, 
dainos menininkai ir dainos i Klausytojams suteikė daug 

mylėtojai turi progos pasigro- j muzikalinio jausmo ir dvasi- 

žėti lietuviškos dainos aidais,'nio peno giesmės ir soprano 

jos turtingumu. j balsas ponios M. Janušauskie

“Šių nakcialv” p. J. Bal- nės. Kiek jausmo tapo įdėta 

šio sudainuota priminė tolimų giesmėn Bossinio “Inflama- 

Lietuvų su pasiilgusios širdies Į tus ”; tikslus jos balso valdy- 

dūniomis. P. Dom. Šulckaitė mas teikė grožio Rossinio gie- 

gražiai ir jautriai apdainavo smei “Cujus Anima”; jinai 

vargų: “Vai varge varge” ir itriumplialiai pasirodė giesmė- 

“Vai močiutė mano”. i je “Regna Terrae”. P. Janu-

Visi grožėjosi dailiu duetu šauskienė geriausia pasirodė, 

iš p. J. Balsio ir A. Čiapo, ži-

OR. NORMANTAS
NAPRAPATAS

Persikėlė po num.

3236 S. HALSTED STREET

Tel. Vlctory 6965
Valandos: 2-5 po pietų, 6-8 vakaro

A. L DAVIDONIS, M. D.
i
J 4910 So. Miohigan Avenue

Tel. Kenwood 5107 
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo B iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio

Tel. Hdmlock 8700

xnomų Chicagoje dainininkų. 

Nors liaudies dainos atrodo

Duetas ir Trio.
Manoma, sunku būtų surasti

senovės ragino žmones prie 

muzikos. Tai pagrindai kun. ( 

Vaitukaičio pamokslo, kuria-1 

me taipgi gyrė chorų ir vadi- i 

mo šį bažnytinį koncertų j 

pirmos rūšies.

Už šio koncerto pasisekimų 

padėka priklauso gerbiamas 

varg. B. Janušauskui.

Koncertas pasibaigė Palaimi
nimu.

Rez. Tėl. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 S-outh Kedzie
Rez. 6622 So. Whlpplc 

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

ADVOKATAI

Ofiso Tel. Virginia 00IB
Rezidencijos: Vaa Buren 6818

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue 
Vai.: 11 ryto iki 1 po piety 

2 iki 4 ir « lkl 8 v. v. 
Nedėliomls nuo 10 lkl 12 ryto 

Namų Ofisas 2418 Franklin Blvd. 
Vai.: nuo 8:20 lkl 9:30 vak.

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
♦

Ofise Valandos. * Md lt. 1 iki 8
diena, ir 4 94 iki 9:80 vakare g HALSTED STREET

4608 S. ASHLAND AVĖ. , Antras ofisas ir Resldenclja 
Netoli 4<th Street Chicaao, ui. j 5594 s. ARTESIAN AVĖ.

1 - ........ . . ....... Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-8 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.DR. J. J. KOWARSKIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Ofisas 2403 W. 63 Street

Kertė So. Weetern Avenae 
Tel. Prospect 1*28 

Resldenclja 2259 Bo. Leavitt Bt 
Tel. Ganai 188*

Valandos*. 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v. 
NedcUoj pagal susitarimą

Ofise Tel. Canal Bllft 
- Namų TeL Lafayette *098

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

'1900 s. HALSTED STREET

NAMAI

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

Tel. Canal 4764 Republlc 84(8

netaip niuzikališkos, bet josĮkiug balsus, kad galėtų taip 

ima stačiai už širdies, kalba j sutartiniai sugiedoti Curto’s 

savo vaizdais, jų kalba labai “Da Pacem” kaip ponia O. 

artima kiekvienam lietuviui Piežienė ir p-lė A. Jovaišaitė 

ir pasižymi savo gražiu jumo-: šiame bažnytiniame koncerte 

ru, skausmo gilihiu, džiaugsmo Į sugiedojo. Malonus soprano 

pilnumu. (balsai susiliejo Į vienų', išneš-

dvi daininuiki kurios turi to- dekojo SutTertjui už suteik.

tas malones, ir plaukė per

PAUL. M. ADOMAITIS
ADVQ££ATĄ8

Tuojau po koncerto Žmonės Suite 721 First National Bank Bldg.
38 S. DEARBORN ST.

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

West Sidės žvaigždutė, 

skambaus balselio paveldėtoja,

darni kaip tik vienų tonų. Šis 

duetas patiko klausytojams.

p. Adelė Šiauliūtė davė, be a-j “Jesu Dei Vivi”, Verdi’o 

bėjo, vienų gražiausių savo! kompozicijų, išpildė A. Oželie- 

• • i nė, J. Balsis, V. Medonis. Šiam 

pilnu

širdi

Bažnyčių tonai “O Salutaris” 

ir “Tanturn Ergo”.

Visų mylimas klebonas kun. 

A. Baltutis baigė oficialiai 

koncertų dėkodamas žmonėms' 

už aukas ir chorui už suren

gimų labai* įspūdingo švento

jo koncerto.

I-lius.

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

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

- --------------

I

Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

WEST SIDES ŽINIOS.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St.. Room 1701 
TUI. Randolph 0381-0332 Vai. 9-8 

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

Tel. Vlctory 0562
7-9 vai. vak. apart Panedėllo Ir 

Pėtnyčios

OPTEMITRISTAI

Tai. Vlctory «7t

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofiso Tel. Kedzle C482
Rezidencios Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Vaikų Ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3600 W. Roosevelt Road 
Kampas Central Park Avė. 

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

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias ir chroniškas ligas

vyrų, moterų ir valkų

DARO OPERACIJAS

; •
Ligonius priima kasdieną, nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomls ir seredomis tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 

Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Phone Armltage 2822

DR. W. F. KALISZ
1146 MILWAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutartj

Tel. Lafayette 5791

DR. A. J, JAVOIŠ
Vai: 2 lkl 6 po pietų, 7 lkl 9 vak. 
Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėlioję pagal sutartj.

Ofiso ir Res. Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 iki B po 
pietų ir S iki 8 vai. vakare

Res. 3201 S. VVALLACE STREET

Tel. Hemlock 8161

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

i K -— Spinduliai
i Ofisas 2201 West 22nd Street
Cor. So. Leavitt St Tel. Canal 6222 

1 Rezidencija: <640 So. Maplevrood
Avenue Tel. Republlc 7868 
Valandos 1 — 8 4 7 — 8 t. T.

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

rašytojui patiko išpildymas

šios giesmės,* taip, kad, mano- Pereitame pirmadienyje 

ma, iš artistinio atžvilgio, jarbščios AVestsidės darbuoto 

buvo šio šventojo konceito jOf. Zalatorienė, Masiliunienė, 

girtiniausis balso-giesmės T, Taratutienė, Kalnienė, Burnei- 

vyk*s* j kienė, Šarkienė, Balčiūnienė

ir k. Velykų šventėms išplovė 

, , * Aušros Vartų bažnyčių, o vy-

maloniai dainelės: “Aš augau i Medonis, pirmasis pagiedojo j ra į Urbanavičius, Pilypavi- 

jas tėvelį” ir “Pas darželį |Vanagaičio “Sveika Marija”, čius> Cibulskis, Ražinskis ir' Name Repub. osoo
trys mergelės. j ir Millard o Avė Verum , parapijos daržų apsodino

P. V. Medonis pagiedojo antrasis savo kompozicijos' lnedeliais

savo kompozicijos: “Tėve 

mūsų”. Sunku iš pirmo kar

to pilnai įvertinti negirdėtų 

melodijų, bet atrodo, jog žo

džius pertvarkius giesmė turės 

pasisekimo dainininkų tarpe.

Paskutinius radio koncerto 

numerius išpildė p. A. Kaulins 

kas ir p. A. Čiapas iš kan

tatos 7 paskutiniij Kristaus 

žodžių nuo Kryžiaus.

Vis*i

per radio dainelių.

P. A. Čapas galingu

bosu padainavo “Kad 

tau skausmais suspaus’*?

myli p. Čapo balsų ir noro

mis jo klausomis.

Panelės D. Šulckaitė ir M. 

Šlapikaitė, “Dainos” choro 

žymios dainininkės, patiekė

Kudirka ir Medonis.
Justas Kudirka ir V.

JOHN'RrflORŪEN
(John feaįdJfuhas Borden)

ADVOKATAS

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

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

3*0
Akinių" Dirbtuvė

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

Nedėlioj 10-12

DR. VAITUSH, 0. P. D.

Tėve Mūsų ir Viltis . i jjž AVestern avė. taisymų 

Varg. Kudirka savo lyrišku ■ Ąugrog yarįų par nuosavybei 

tenoru girtinai pagiedojo virš- gįaįs metais paskirta užmokė- 

minėtas giesmes. Jo balsas iS-įti $112 50

lavintas, ir ypatingai pilnume j ---------------------
pasirodo kada paiima aukštu- “DRAUGO” ĖMĖJŲ SKAI 
man. Varg. Medonis turi la

bai švelnų baritoso balsų, bet 

be jausmo, nėęa širdies. Tek- 

niškai kalbant, jo sugiedoji- 

; mas viršminėtų giesmių buvo 

geras.

Choro pastangos.
Parapijos choras pasirodė 

šiose giesmėse: Gounod’o “Te-

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

LIETUVIS AKIŲ 
SPEOIALISTAfi

CIUS NUOLAT AUGA. 
APSIMOKA SKELB

TIS “DRAUGE”

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552 

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va-

Didžiosios savaitės nuotaika 

graudinančiais aidais atsilie

pė tose giesmėse, primindama 

Kristaus Kančių.

Be galo daug jaukaus ir • gul atsiver Dangaus vartai 

pakilaus jausmo sužadino Rossinio “Inflafatus”, Gouno- 

prieš velykinis “Draugo” kon d’o “Triumplinlis Maršas” ir 

certas. i “Regna Terrae” Curto’s.

Periodinei Skausmai
Labai palengvinami su 

ORANGEINE MILTELIAIS 
Milionai kasmet suvartojami per 

virš 30 metų 
NEKENKIA

JŪSŲ APTIEKININKAS PARDA
VINĖJA IR REKOMENDUOJA 

ORANGEINE 
MILTELIUS10c 25c

Radio klausytojai nuošir

džiai yra dėkingi visiems dai-

Clioras giedojo pagirtinai 

su labai mažomis klaidomis.

nininkams, o ypač “Draugui” i Svarbiausia klaida tai tame, 

ir Peoples Furniture Co. už į kad sopranai užslopindvo ki- 

šių radio koncertų suruošimų. į tus balsus. Ypač, vienas sopra-

Bitikas.

tVENTABIB KONCERTAS 
PIRMOS RUŠIE8,

no balsas daugel karų tapo 

išgirstas aukščiau, bei balsiau 

už visus kitus.

1 Pertraukose grojo vargonai*;

Silveri’o kompozicijų “Jubi

liate Deo” p-lė Bronė Paliliu- 

naitė. Rašytojui ir klausyto* 

Marąuette Park. — Beveik jams patiko.

penki šimtai šios kolonijos pa-, Kun. Vaitukaičio Pamokslas, 
rapijonų susirinko į Av. P. M.

Gyrė pamokslininkas. Gyrė 
Publika.

PIRMAS SALDOS MEGAS 
P010 METĮI

"Middletoun, Ohio, kovo 15. — 
Trlncrlo Kartus Vynas telkia stobė- 
tlnuz rezultatus. Dabar aš gailu sal
džiai miegoti velk. po 10 metų. Jū
sų skelbimas J kurį aš atsiliepiau 
buvo tikra palaima. Jueų Wm. H. 
Bach.”

TRINERIO KARTUS VYNAS
niekad neappvllla. Jo sudėtinės da- 
lyz yra geriausios, kas žinoma me
dicinai del vidurių Išvalymo, del pa
greitinimo virškinimo ir pagerinimo 
apetito r kad sustiprinti visų siste
ma. Todėl jis greitai lengvina blo
gų apetitų, nemiegu, (galvos skau
dėjimą Ir panašius vidurių trubeltua

Gimimo bažnyčių, pereitų sek

madienį, išgirsti parapijos cho

DR. V. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

2486 Weet 69 Street 
VaL: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 1—9 

v, v. Nedėlioj susitarus.

Tel; Canal 0257 Rea Prospect (66*

, Bfi. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED BT.

Rezidencija 6600 So. Artesian Ava.
Valandos 11 ryto Iki S po pietų 

6 lkl 8:30 vakare
DR. ŽMUIDZINAS

GYDYTOJAS. CHIRURGAS IR ____________________
AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue DR. CHARLES SEGAL
Tel. Drezel 6323 

Vai.: 8 lkl 10 ryto
0-8 vai. vakare

Palengvina aklų Įtempimų kuria 
eatl priežaetim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuetu- 
mo, skaudamų aklų karštj. Atitai
sau kreivaa akla, nuimu cataractua. 
Atitaiaau trumpų regyatų ir tolimų 
regyztp.

, c , t-.-i x- Prirengiu teisingai akiul is vlauoae
kare. oerccTsimis ir x etnyciO" »atsitikimuos, •cEtunin&viuHui

. Bandyk J) šiandie! Aptlekose. Sem- 
Giesmė lai natūrali* padu-į pelui iš jos. Triaer Co., 1233 so.

•__ ___ i,•_ ta i Ashland avė., Chicago. 111.nnvs garbinant Sutvėrėjų, j

NEMOKAMO SE.MpEt.lO KUPONAS,Vėjas, užimąs medžių, žmo-
iMfH. 18

mis nuo 9 iki 6.

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius)

ADVOKATAS

4631 S. Ashland Avė. (2 lubos)
Telef. Boulevard 2800

RESIDENCIJA: 
6515 So. Rockwell Street 

Telef. Republic *722

mu su elektra, parodančia mažiau- 
slaa klaldaa.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos valkučiama ’

rų bažnytiniame koncerte ir gaus balsas giesmėje garbina 

žinomų pamokslininkų kunigų Dievų. Katalikų Bažnyčia iš' XdrtgaB
Vardas

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 Washington 
10-12, 2-4. 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzle 2450-2451

DR. S. A. DŪWIAT

Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

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

pietų: 7—8:20 vakare 
Nedėliomls 10 lkl 12

Telef. Midway 2880

GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS

Rezidencija 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Tol. Boulevard 1401

Nedėliomis
Susitarus

DENTISTAI

Valandos nuo lt ryto lkl t va
kare. Nedėliomis nuo lt ryto Iki 
lt po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

<712 B. ASHLAND AVI.

Tel. Boulevard 7589

Office Boulevard 7141

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

«4S 8e. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos

OR. V. A. ŠIMKUS
Gydytojas. Chirurgu Ir Akušerio

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

vakare

J. P. WAITCHU$
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Franklin 417 7
Nuo 9 lkl 1 Išėmus Suhatas

52 East 107-th Street
Kampas Michigan Avė.

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

Telephone Central l»t

F. W, CHERNAUGKAS
ADVOKATAS

114 North LaSall e 8troet 
CHICAGO. ILLINOI8

Nuo t: 14 lkl 6 vai. vak. 
Office; 190t Ro. Union Ava.

Tel Rooeevelt 17 lt 
VaL nuo t Ud t vaL vak.

25 METĮĮ PATYRIMO
Pritaikyme akinių del visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tei. Canal tilt

DR. G. L BLOŽIS
DENTIBTAB

2201 WRBT 22nd STREET
(Kantu Leavitt Bt.)

Valandos* Nuo t lkl lt ryto 
auo 1 Ud t vakare

Seredoj pagal sutartj

DR. HERZMAN
Ifi RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas ptt Bt 
metus kaipo patyręs 
rurgas ir akušeris.

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

Gydo stalgias tr
gasvyrų. moterų ir valkų papl___
jauslus metodus X-Ray Ir kitokias 
elektros prietaisas.

Ofisas tr Laboratorija
Netoli Morgan Btreet

1025 WEST 18 STREET
BALANDOS: Nuo 19 — lt pietų p 
nuo 4 lk|.7:lt vai. vakara 
Tel. ofiso Canal 8119 Rea 
3218, arba Randolph C84S.

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 St. 2 aukltas 

Pastebėklt mano Iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 1:30 va
karo. Reredomls nuo 4:10 lkl 11 v. 

ryto. Nedėliomls nėra skirtų 
valandų. Room t 
rhono Canal 0628

Boulevard 7681
Ree Itemlodk 7181

OR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

<712 So. Ashland Avenne
Vai.: Nuo t ryto lkl * vakare

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tol. Plaza 3200

VA LANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 tiki 3 po pietų.
Nuo 7 lkl » vakare.
Nedil. nuo 10 lkl 12 dienų <
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GRABORIAI:
e.- ■ . Ti-i—1 i'bbh

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuoplglau- 
■ia. Reikale meldžiu atsišaukt.1, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 Arba 261,

X 14 balandžio kun. Dr. J.

'Navickas, Marijonų Kolegijos 

direktorius, atlaikęs už a. a. 

J uozų Burncikį gedulingas 

pamaldas Marian Hills kolegi

jos koplyčioje, dalyvaujant vi

siems studentams mirusiojo 

draugams išlydėjo velionies 

kūnų tėviškėm Elizabetliport, 

N. J., kur šiandienų 16 balan

džio vyksta jo laidotuvės.

X Šiandie 7:30 v. v. Šv. 

Antano bažn. Cicero, III. L. 

V. “Dainos” choras duoda 

bažnytinį koncertų. Sugiedos 

kantatų “Septyni paskutiniai 

Išganytojo žodžiai nuo Kry

žiaus ’ ’.

X Town of Lakietės N. P. 

šv. P. Sodalicijos mergaitės 

viena diena gavo 34 naujas 

nares. Tai pavyzdys kitoms 

kolonijoms.

X Brighton Parko Vyčiai 

smarkiai veikia, nes turi pil

nai jiems atsidavusi dv. v. Per

Atvelyki visi eis “in corpore” 

PIGIAUSIAS UB. GRABORTO.. prje įomnnijog

X “Draugo” radio koncer-

2314 W. 23rd Place

Chicago, III.
SKYRIUS:

3439 S. 49 Court Cicero, III. 

Tel. Cicero 6927

Simpatiškas — 
Mandagus — 

Geresnis ir Piges
nis nž kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP,
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisu:
4605-07 So. Hermitage Ava.

Tel. Tjtrds 1741 li 174S 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1414 So. 4, Ct. Cicero 
Tei. Cicero r794 

SKYRIUS
8241 Auburn Avenue 

TeL Boulevard >241

J. F. BADŽIUS
CHKKJCiB

laldotuviM pa
taršau ju geriausia 
Ir pigiau nagu Idtl 
todėl, kad prlklau

tai visiems patinka. Daug kas 

« prie arabu a. prašo juos tęsti iki vasarai.

X Velykoms dovaną Lictu-dlrbjatės.
OF’8A8

44, Weat 1, JC. 
Tai. Canal <174 
■KZ RIUS: MIS
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4488

Phon» Boulpvard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Masu patarnavimas 
imat sąžiningas Ir 

na nes aetavi- 
ldų užlaikymai

yriu

Nauja, graži ko
plyčia dykai

3307 Anbnrn Avenne

Telefonas Yards 1148

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 7682

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAM UOTO JA8
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Modernll- 
ka koplyčia veltai.
8102 S. Halsted 
SL Chicago. III.

Tel. Vlctory 111,

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 We,t 46th Street
Kampas 44tn Ir Paulina Sta 

TU. Bivd. 6108

Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatlš- 
kai. mandagiai. gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų 
dykai.__________________  .

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley LIc.
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Caaal 2141

CHICAGOJE 

ŽINiy-ŽINELĖS

von galite išsiųsti telegrama. 

“Drangas” patarnaus, kreip

kitės.

X Susirgo p. Ig. Sakalas, 

žymus L. Vyčių darbuotojas 

ir “Draugo” redakcijos štabo 

narys.

X Lietuviai skautai pama

žu tvarkosi. Susidarys galin

ga lietuviška skautija.

X ‘ ‘ Draugo ’ ’ spaust n vėje 

atliekami įvairiausi spaudos 

darbai žymiai pigiau, negu ki

tur. Kreipkitės su užsakymais.

X Kun. Jg. Albavičius su-

A. PETKUS
GRABO UIUS 

Ofisas

3238 S. HALSTED STREET

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

Tel. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIU8

Ofisas
4603 S. Marsbfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

A. Ta
JUOZAS

BUKAUSKAS
mirė kovo 31 d., 1930 m. 8 vai. 
vak. 29 metų amžiaus. Velionis 
sirgo 3 mėnesius Ir prieš mirti 
buvo uprupintas Sv. Hakramen- 
tais.

Paliko dideliame nuliudime 
moterj Izabėlę po tėvalz Gražu- 
llutę, zunų Haymondą Ir duk- 
terj Pranlkę, tėvų) Mikų ir mo
tinų Pranę, brolj Antanų, sese
rį Veronikų lr seserį vienuolę 
Pranclškletę. A. a. Juozas pri
gulėjo prie šv. Juozapo dr-jos 
lr 8LRKA 88 kp.

Kūnas buvo pašarvotas 309 
E. 13 Avc. Homcstead, Pa. 
Laidotuvės jvyko pėt. balan
džio 4. IS namų 8:30 vai. buvo 
atlydėtas j šv. Petro lr Povilo 
bažnyčių, kurioj Jvyko gedulin
gos 3 mišios už velionio sielų. 
Po pafnaldų buvo nulydėtas j 
šv. Marijos kapines, šv. Mišias 
laikė kun. S. J. Cepanonls, kun. 
Abromaitis ir kun. Skrlpkus.

Nuoširdžiai dėkuojame gimi
nėms, draugams ir pažįsta
miems dalyvavusiems šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę:
Motrrik Valknčlal, tėvai, brolis, 

brolienė ir seserys.

sirgo. Pateko ligoninėn. Linki-

Ime jam sveikatos.

X Šiandien Aušros Vartų 

bažnyčioje 7:30 vai. vak. bus 

Kryžiaus Kelių pamaldos; ryt 

Didžiojo ketvirtadienio tik 

vienos šv. Mišios. Suma 9 vai. 

ryto Didžiojo Penktadienio ir 

šeštadienio pamaldos prasidės

8 vai. ryto. šeštadienio mišpa

rai bus paprastoje valandoje 

7:30. Rezurekcija Velykų sek

madienio rytų 5 valandų.

RADIO ŽŽŽ.

Town of Lake. — Bai. 10 

<1. įvyko šv. Kryžiaus parap. 

Skautų susirinkimas. Apie 

penkiasdešimts jaunuolių pri

sirašę. Scont Masters yra Jo

nas Maurius ir Juozas Nor

kus. Skautų susirinkimai ir 

lavinimas bus kiekviena ket

virtadienio vakarų.

X Dabar paieškoma ketu

rių skautų globėjų, bei direk

torių, kuriems bus privilegi

jų ir uždavinių rūpintis skau

tų gerove.

X Skautai afilinoti prie šv. 

Vardo draugijos, veiks jos 

priežiūroje.

X Bai. 13 d. Nekalto Pras. 

Pan. Š. mergaičių sodalicijos 

įvyko susirinkimas. Prie so

dalicijos prisirašė trysde- 

šimts keturios naujos narės. 

Nutarė dalyvauti šv. Kaz. Ak. 

Rem. seime išrinko delegates 

ir paskyrė aukų. Po susirin

kimo turėjo narių pagerbimui 

arbatėlę ir programų. Soda

licija gerai gyvauja ir vis au

ga. Pirmininkauja Sophia 

Jurgaitė.

X Serga Juozas Valskis, 

4513 So. Hermitage Avė.

X Bai. 13 d. įvyko Š. K. 

Ak. Rem. sk. susirinkimas. 

Prisirašė viena nauja narė. Iš

rinko į savo organizacijos sei

mų delegatės ir paskyrė aukų. 

Po Velykų rengs “Bunco”.

BUDRIKIS
Persiskyrė su šiuo pasau

liu Balandžio 14 d., 5:20 vai. 
vakare, 19.30 m., sulaukęs apie 
C0 metų ae.ižiaus, gimęs Tau
ragės apskr., Naumiesčio par., 
Nausėdų kaime. Amerikoj iš
gyveno apie 35 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
tris sūnūs Bronislovų 23 m.,
Benediktų 20 m., Alponsų 14 
m., 2 seseris Teklę Petkienę Ir 
Agotų Minelgienę, 3 Avogerkas. 
R. Mazlllausklenė, D. Lekienė 
lr M. Allutlenę, 6 š vogė rius: 
Jurg) Petkų. Vincentų MlneJgą, 
J. Mazlllausk), P. Vilčausk|, Z. 
Leki, A. Altutj. anukus ir gi
mines Amerikoj. Lietuvoj dvi 
nešerta Magdajena Germentle- 
nę, Julijona Vikarausklenę Ir 
g|nines.

Kūnas pašarvotas randasi 
3254 So. Morgan St.-

Laidotuvės (vyks pirmadieni 
balandžio 21 d., 8 vai. Iš ryto 
iŠ namų | šv. Jurgio par. baž
nyčių. kurioje atsibus gedulin
gos pamaldos nž velionio sielų, 
o iš ten bus nulydėtas | Sv. 
Kazimiere kapines.

Visi A. n. Jono Budriko gi
minės, draugai Ir paUstniiU 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse Ir sutelkti 
įam paskutini patarnav.mų Ir 
atsisvelr.mlmų.

Nubudę liekame:
Hun'il, Seserys, ftvogerko*,

ftvogerlai, antikai ir gimines 
Laidotuvėse patarnauja grab. 
A. Masalskis. 7ei. Blvd. -1139.

PRANEŠIMAS.

Humhnldt Park Lietuvių. P. 

Klubo mėnesinis susirinkimas 

įvyks ketvirtadienį 17 d. ba

landžio 1930 metų naujoj sve

tainėje Almirn Simmans Park 

ant Hancock str. turp Waban- 

sia avė. ir North Avė. 7:30 v. 

v. Narių meldžiu dalyvauti.

A. Walskis, rašt.

X Bai. 13 d. p. Stugių na

muose įvyko Moterų Sų-gos 

kp. “Bunco”. Pavyko gerai.

X Mokytoja Stella Pivario-

MpTROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas
Elektros kontraktorius

2515 W. 22 St. Tel. Ganai 2591

ATLAS PHOTO STUDIO 
J. W. Staneika

Naujas Savininkas 

Gerai, pigiai ir greitai atlie

kam visokį fotografijos darbų.

4090 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 0265

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj
♦

Utarninke, Seredoj ir Ket
verge, Balandžio 15, 16 ,17 
‘DANGEROUS PARADISE’
i ir
‘PHANTOM In The HOUSE’
Dvigubas programas,, labai 
įdomus visiems pamatyti.

Vitaphone Vodevilio aktai 
Kalbantieji paveikslai, dai

nos, muzika, ^pasaulio žinios. 
Durys atsidarf p:30 vai. po p.

REIKALINGA
11.,

5,000 koatomerrų pasinau- 
duoti musų išpardavimu. Bar 
geuaį visai šeimynai.

“Seilai” ant: 
čeverykų,
Dressių “H

Kelnių
Maliavų
Varnišių
Vaikų drabužių

Kainos numažintos taip, 
kad pritaikinti jūsų kišenini.

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

Bargenai, bargenai, barge 
nai.

Išpardavimas, kurio negalit 
pamiršti.

I. GOLDSTEIN & SON
2400 So. Oakley Avė.

Tel. Ganai 1976

,Wm. J. Kareiva
Savininkas 

Del geriausio* rųšlea 
tar patarnavimo, šaukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olaella šviežiu klanšl-
sviesto Ir sūrių.

4044 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1814

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

lukslnių Ir sida- 
orinių daiktų, vė
liausios mados ra
lio, planų rolių, 
rekordų Ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago. 
Teiafonos hėhidck ibsš

naitė rašo iš Vienos, Austrijos. 

Dar apvažiuosianti: l^enkijų, 

Čteko-Slovakijų, Vokietijų, La t 

vijų, Lietuvų, Belgijų, Fran

ci jų ir Angliju, tada ilgėda

mosi grįšianti į Chicago To- 

wn of Lake.

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjams ir savinin

kams pirm pirkimo naujo karo Šir
dingai praSom atsilankyti ir pama
tyti naujus 1930 Nash automobiius 
sul vėliausios mados automatiškais 
įtaisymais. Sport Royal tekiniais ir 
kitais Ištobulinimais, kokiais tiktai 
Nash gali papuošti- Už tokias pri
einamas kainas pas

BALZEKAS MOTOR SALBgj 
4030 Archer Avenue

Tel. Lafayette 2082

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI 

STANLEY CIBULSKIS
MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS 

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

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653

M. ZIZAS 7
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau {vairiausius namus prieinam* 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6526

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius

4556 So. Rockwell Street

JULIUS ŠLICKIS
Namų taisymo, ir statymo

KONTRAKTORIUS.
Turiu namus, kuriuos mainy

siu ant ūkio Lietuvoj.

2150 So. Hoyne Avė.
Tel . Canal 5529

’ M. YUSZKA 
Plumhing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausla.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 3385

V. PAUKŠTIS
HARDWARE STORE 
2701 West 47 Street 

Tel. Lafayette 1237
Jei jūsų kas neužganėdina, tai 

atsilankykite į musų krautuvę. 

Musų patarnavimu pilnai bu

sit užganėdinti.

Pristatom Į visas miesto da

lis.

M0RT6EČIAI-PASK0L0S
AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ
Skolinam pinigus ant medi

niu ir mūriniu namu. Komišas 

tik 2%. Kreipkitės į

Public Mortgage Ezchange
S. L. FABIAN, Mgr.

809 West 35th St.

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, l-mus ir 2-rus mortgičus. Per

f
iaskutinius 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 i ofisų: 

2621 W. 71st St., Hemlock 0367 Res. Grovehill 1680 
r-z11 1 1 ■■■■■■ 1 , : ■■ miJ

Šiauliuose išėjo naujas lai 

kraštis “Mūsų Momentas,”ku 

ris sakosi esąs tautiškos kry

pties. “R.”

LEAVITT STREET 
GARAGE

Viktoras Yuknis, Savininkas
Visokis automobilių dar

bas. Kainos prieinamos, dar

bas garantuotas. Red Crown 

gazolinas.

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

Priverstas paaukuoti Cadil

lac V-63 7 pasažierių, Sedan, 

mažai tevartojau, išrodo, kaip 

naujas, nauji tairai, 4 tekinių 

breki. Man atsėjo $3,250. Pa

aukuosiu už $195 cash.

6750 So. Campbell Avė.

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EXPRESS

1 Mes permufuojame-perveža- 

me pianus, forničius ir kito

kius dalykus.

Taipgi parduodame anglis 

geriausios rųšies už prieina

miausių kainą. Musų patarna

vimas yra greitas, geras ir 

nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic, 5099

Mes pervežame daiktus ir į 

kitus miestus.

FARMOS.

PIRKIT FARMAS
Turiu visokių farmų ant 

pardavimo ir mainymo kainuo 

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

00. Norėdami farmos meldžiu 

parašyti kokių farmų norite, 

kiek norite mokėti už farmų 

ir taip gi parašykite kiek no

rite tlf sivd pfbpert^.

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

SODAI, vyšnių žemė, vasarnamiai, 
katidžial, farmos. Kreiptis Danty 
Shlmmel, Realtor, Sturgeon Bay, Wta.

FARMA — 150 ak. 20 karvių, ar
klių, vištų, įrankiai. 86,500. Geros 
išlygos. C. Douglas, Herklmer, N. Y.

3 GOOD EIGHTIES, Narthem. 
AVls. nauja žemė, dalinai pager., ga
tavo. sėjai. Rašyk H. J. llcKuslek, 
8tlllwater, Mlnn.

Ties ATLANTIC CITY — 20 ak. 
200 p. medžiai, 5 kamb. namas, 
gesas, elektra, šildytuvas, gar., k-or- 
nų sandėlis, taisymo šapa, arti 

j viešk., greištam pardavimui 82.790. 
Geros’ išlygos. W. S. Cranmer, Ce-
dar Run, N. J.

• Okla. medvilnės, kviečių -farma, 
maišyta žemė, geras vanduo, page- 
rlnijnai, geros mokyklos, 314 m. J 
miestą, 135 ak. dirbamos, 25 ak. ga
niavos. Pigiai. V. H. Culvahouse, 
Mountaln Park, Okla.

Kiaulių ūkis, 261 ak. 100 dirba
mos, 100 septyniose (vairiose gany
klose. Dveji namai, pelnas kasmet. 
Po 835. W. H. Coffield, Dowle, Texas.

APDIRBK PATS SAVE ŽEMĘ. 
Nedirbk žemės savininkui, klausk

žinių apie žrtnės sekliose vietose vi- 
i durlnėj New Mexieo. Derlingiausia 
į lr plgausia žemė. Sveikus oraz, ty- 
Į ras vanduo, geri keliai, mokyklos. 
į Vienas pasėlis dažnai apmoka už 
. žemę. Lengvios išlygos. Inter-State
Co. Midland Savings Bldg., Denver,
Colo.

Išrendavlmul Stora*, geras bile 
bizniui. Dykai Iki Įsistelgimo 1046 
No. Wella St.

REAL ESTATE

IS PRIEŽASTIES MIRTIES 
UŽ pusę KAINOS.

Bridgeport kolonijoje parsiduoda 
mūra 6x3 kamb. namas. Kulną tik 
36,5uO.OO. Šio namo kainu butų $9,- 
500, dabar tik 86,500, nes savininkai 
yra mlrl. už tai jis bevelk už pusę 
kainos atiduodamas

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

16 LOTŲ IŠMAINYMUI
Turiu 16 lotų mainymui. Gailu lo

tus Išmainyti ant namų, automobi
lių ar ant kitokių dalykų. Musų kai
nos labai želnos sulyginant su kilų. 
Ateikite lr persitikrinkite.

PARDAVIMUI NAMAI. 
Negirdėtas Bargenas

Du nauji 2 flatų muro namai po 
4 kambarius. Pir|nutlnls floras karštu 
vandeniu šildomas. Ąžuolo trlmingal, 
tollelal Ištaisyti tailemis. Kaina J14.- 
000. Parduodame už 88,950. Pasinau
dokite proga, nes tokių progų retai 
atsitinka. įnešti tik 82,000 Kiti kaip 
renda. Namai randasi Brighton Park. 
Reikalingi agentai. Atsišaukite.

BAKS & CO.
4394 Archer Avenue

Tel. Virginia 0055

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

ne rezidencija, 2 karų gar., 50 p. 
frontas, pulkus krūmai. 87,500. Leng- 
vios Išlygos.

37 48 AVest 84 Street

Maisto šapą, 25 apt. name, geri 
fikščieriai, atakas, įsteigta 22 m., 2 

.kamb., rakandai, štymo šilima, 350. 
2025 No. California Avė.

lt *2,000 GAUSI 5 KAMB. BUNG.
35 p. lotas, naujas, plytų bung. 

89,000. Tik 85,950. Melrose Park 
kreiptis Wra. B. Elson, 5415 Univer- 
slty.

Biznio prapertė, kdmp. Devon ir 
Oliphant, gera vieta gazo-llno stočiai. 
Pigiai. Kreiptis nedėliomis 6423 O- 
liphant, Edison Pk.

Turim parduoti 8 kamb. bunga- 
low. Karštu vand. apš., ugniavietė, 
knygynas, bufetas, aplinkinis ir už
pakalinis porčius, 2 karų garadžius, 
lotas 50x235. bl. j vak. nuo Har- 
lem, 1 bl. j šiaur. nuo Ogden. 386 
Blackbawk Rd. Riverslde, III. Tel. 
Kivęrside 5848-M.

< Medelynas, 10 lėtų, laistyfno statė- 
iq». Kainos pigios 3445 So. \V. 4 St. 
Miaml, Fla.

5 kamb. namas, 1746 No, Tal
man, karšt. vand. šlld., 2 karų gar. 
85,000. Nėr morgičių. šauk Long- 
beach 0592.

6 lotai, Oak Forest, III. 50x133 
priešais mokyklos, gesas, elektra. J- 
mokėtl 8200, balansas po 810 mėn. 
Kaina 8650. John Gleich, 2830 W. 
39 PI.

Poniškas gražus tarmiškas namas 
prie miesto, pagerinimai. už I’enn 
Yan, be skloų. mainysi m j 2 geru 
namu Rochestery, gera vieta. Bok 
47, Pen Yan? N. Y.

Puikus 7 kamb. namas, didelis Io 
tast 2 karų gar., vatamežiai, krūmai 
Savin. 10459 So. nacine Avė. Bever 
ly 1334.

2 augš. med. 4-5, gar. jėla Iš- 
brukuota, 84,700. 7044 So. Lincoln 
St. Chicago.

BIZNIO PROGOS

Beauty Shop — gerai Ištaisyta 
2 perm. wave maš., 10 met. biz
ny, rendos 867.50. Kambariai, for- 
ničial užpakaly, geras biznis, pigiai. 
638 E. 63 St.. Tel. Dorchester 4064.

Valgykla, geras biznis, uždara va 
karais. 311 No. Crowford.

D realų šapa, tnezgtniai, smulkme
nos, senai įsteigta, pagyvenimas, ne- 
relk didelio stakoilOSO No. \Vells St.

Garadžius, filling stotis, 5 kamb. 
apt., prie viešk. Pigiai 1804 So. 
Wabash. F. Zublke.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

4 kamb. geri rakandai, kartu n r 
skyrium. Atsišauklt greit. Elseman, 
5187 Drcxel.

Kauras ir gražus didelis, riešuto 
medžio naujausios elektros radio. 840. 
3937 No. Long.

Įstabus pirkimas — pilnų namų 
’ setai. Galima lr skyrium. Visi pigiai. 

919 E. 42 St. Midway 2839, 3-čias
»aukštis.

| Rakandai, pigiai. 316 So. Sprlng- 
■ fteld avė. 2 apt. Van Buren 1221.

ftH’HIV taisymo — skrybėlių Ir 
Į šiušių valymo šapo. Pigiai. 3954 
West End Avė.

Baldwin groji kita, Mah. roliai, ben- 
člus, gernla stovy. 6184 So. Damen 
Avė.

7 šmotų valg- setas, kiti rakandai, 
kaurai. Pigiai. 824 lafayette Pkwy. 
Snnnyslde 6746.


