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Indijoj Plinta Pavojingi Britams Sukilimai
—• 1

ABISINIJOJ REVOLIUCIJA; NAUJAM 
IMPERATORIUI PAVOJUS

BUVĘ SOCIALISTAI PRI
SIDEDA (ATSTATYTI 

BAŽNYČIĄ

DALINAMAS PIENAS PABĖGĖLIŲ ALKANIEMS 
, KŪDIKIAMS ATĖNUOSE

VIENNA, Austrija, Imi. 16.

- Pokarinių perversmų laiku 

r» iv •« LLJ v • r» •• |'fia amunicijos dirbtuvėje da-Bolševikas ono Gryžti Rusijon irbininkai buvo karščiausi so-
< * * .icialistai. Jie daugiausia dar

bavosi Austriją pakeisti so-

PANAMOJ KOMUNISTAI DEMON
STRUOJA PRIEŠ J. VALSTYBES

PRASIDEDA INDĖNŲ 
SUKILIMAI

ABISINIJOJ SEKA RE
VOLIUCIJA

čekai Protestuoja Prieš Rusijos Sonetu 
Valdžia

PRA11A, Čekoslovakija '.apie kasdieninius tikinčiųjų 

|-(per paštą). — Čia įvyko be-į žmonių kentėjimus Rusijoje, 

mdras katalikų su nekatalikais i Kiti kalbėtojai pasakojo apie 

.masinis susirinkimas protes- -kitus rusų tautos vargus.

! tuoti prieš Rusijos sovietų;; Kalbant Prahos arkivyskn- 

! valdžią, kuri persekioja k r i- pui Kordac, jauni vietos ko- 

ikščionis ir visus į Dievą ti- ununistai pradėjo sukauti už 

• kinčiuosius gyventojus. -sovietus, norėdami tuo budri

į Susirinkime kalbėjo įžymie- .trukdyti kalbėtojui. Bet pa

pų čekų ir kitų slavių tautų kviesta ‘policija raudonuosius 

atstovai, kurie yra susipaži-i išvarė laukan iš susirinkimo. / 

, nę su rusų tauta, jos reika- i Parlamento atstovas Mys- 

dais ir gyvenimu. ilivec pagerbė Šventąjį Tėvą

j Monsign. A. Plinka, apaš- Pijų XI, Kurs pažadino pa-:

Artimųjų Rytų Šelpimo organizacijos direktorė Ate-talinis protonotaras, įžymusis šaulį melstis už jiersekioja- 

Keliuose mūšiuose jo ka-lkaip pasirodo, yra ne vien nuose’ ^ss Ąlice Carr iš Yellow Springs, Ohio, dalina .čekų katalikų vadas, kalbėjo mus ir persekiotojus.

•.ištikimi Austrijos respublikai,: ^tirštintą skardinėse pieną pabėgėliu kūdikiams. Tas-------------- ■ ---------------------------- -r

| cialistų valstybe. Bet juo? 

į greitai užstelbė komunistai, t 

j pradėję viską griauti. Secia- 

‘ilistai jiamatę, kad jiems sų 

ikomunistais bendrauti nėra 

įgalima, ir kad socializmas 

ižmogui negali duoti laimės, 

jų didžiuma išstojo iš parti-

BOMBAJUS, Indija, bal.

16. — Keli šimtai indėnų su

kilėliu (tautininkų savanorių)

leidosi maršuoti j AA adai, už j pasiskelbusį imperatoriiun Ras į J^i^mkų organizacijom 
8 mylių nuo čia. Jie pasike-į Tatari. f Tie buvę socialistai šiandie,

tinę ten pulti britų druskos
riuomenė nugalėta. Kelių pa

LONDONAS, bal. 17. — E 

gipte /gauta žinia, kad Abisi-

nijoj kilus revoliucija prieš ’j°s ’r prisidėjo krikščionių da-

gaminimo įstaigas.

PUOLA TEISMO BŪTĄ
dermių armija briaujas ant bet dar ir geri ir susipratę pienas į Atėnus pristatytas iš Amerikos. Nupirktas Ame-
sostinės Addis Ababa ir Ta- 

fari pašalinimas neišvengti- 

K ARACHI, Indija, bal. 17.Inas.

— Skaitlinga indėnų minia Revoliucija kilo mirus im- 

čia puolė teismo butą ir iš- peratorienei Zauditu. Kalba- 

daužė langų stiklus. ma, jinai mirusi staiga. Ta-

Minia pirm to susikirto su 

policija. 1 žmogus nukautas,

7 jiavojiogm u- kelies dešim
ty!? žmonių ienęvuą sudėjau.

Šiame teisme jau daug in

dėnų tautininkų nubausta ka

lėjimu.

fari, sakoma, jai grąsinęs.

BIJO GRYŽTI RUSIJON
Mtana

STOCKHGUtAR, bal. 17. 

- Vietos laikraščiai praneša, 

i kad Maskvos valdžia atšaukia

katalikai.

Austrijos kariuomenės mi

nisteris Vaugnin paskelbė at

sišaukimą atstatyti čia Sv. 

Barboros bažnyčią. Kaip ži

noma, Šv. Barbora yra arti- 

Jerijos globėja. Į tą atsišau

kimą pirmieji palankiai atsi

liepė amunicijos dir
btuvės socialistai. Nemažą su

mą jie sudėjo sakomos baž- 

nvrios atstatvmui.

i ikos mokyklų vaikų Sudėtomis aukomis.

SUNKIAI SERGA KUN. 
ALBAVIČIUS

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

EUROPENAMS PAVOJUS Sobolevą.

Į-namo savo laivyno palydovą

------------------------------ į Bet Sobolev nenori klausv-

KLAJjKUTA, Indija, bal. 16. Į b. Bijo gryžti Rusijon. Sa- 

— Čia gyventojų riaušės at-Įfcosį jįs neSąš bolševiku.

sikartojo. Pirmu kartu prane-__________________ _______

šta, kad šiame mieste ir ki

tuose yra pavojaus Pumpėna

ms.

Čia prisiųsta dauginu ka

riuomenės.

MEKSIKOS MALDININKAI 
ROMOJ

KOMUNISTAI PRIEŠ 
J. VALSTYBES

PANAMA CITY, bal. 17. 

— Apie pora šimtų komunis- 

Jvairiose Indijos dalyse ima! (*.įa sukėlė demonstracija.“

ROMA, bal. 16. — Tomis 

dienomis Šventasis Tėvas Pi-

i
įijus audiencijon priėmė 70 me- 

įksikonų maldininku, kurie vy- 

( ksta aplankyti Šventąją Že

mę. Maldininkus Šventąjam 

Tėvui perstatė Mexico City 

vyskupas pagelbininkas M. 

Rniz.

kilti darbininku streikai.

15 DIENŲ UŽ 100 
DOLERIŲ

j prieš Amerikos J. Valstybes. 

! Nepalankiai atsiliepta ir apie 

| Meksikos prezidentą.

Komunistai sukaudami ir 

grąsindami praėjo amerikoni

ško konsuliato šaliniais.PARYŽIUS, bal. 17. — Tu

ristų (apsilankančių svečių) 

komisionierius jmskelhė Ame

rikos turistams palengvinimų 

Franci joje. Už 100 dol. turis-1 TJCATA, Sicilija, bal. 16. 

tas per 15 dienų apturi visi-'_ Čia palaidota penkiolika 

šką išlaikymą ir važinėjimą. l>emiukų, 12-13 metų amžiaus.

| Jie aną dieną žuvo teatre į- 

/i vykusioje pasiauboje kilus! 

I gaisrui.

LAIVYNAS LANKYSIĄS 
ITALIJĄ

PARYŽIUS, Imi. 17. — Pa

niški, Vokietijos karo laivy

nas nuplaukė j Tarpžemių jū

rą aplankyti Italiją. Franci- 

ja bijo Vokietijos su Italija 

susidraugavimo.

PALIUOSUOTAS IR 
SUIMTAS

VATIKANO MIESTAS, 

bal. 17. — Iš vietos kalėjimo 

paliuosuotas vagilius G. de 

Paolis. Paliuosuotų tuojaus 

suėmė Italijos policija.

PALAIDOTA 15 VAIKŲ

CHICAGOJE
GUBERNATORIUS APIE 

MOKESČIUS

TAURAGĖS SUKILIMO 
ATGARSIAI

PASIKORĖ 70 M- ŽYDAS
Savo namų tvarte pasikorė 

170 metų žvdas Sarafinavičius 

. Kariuomenės Teismo sesi- |« Komercijos ” viešbučio savi- 

ja Šiauliuose kovo 25 ir 26 d. nįnkas ,|įs paliko laišką, ku- 

Ulinois gubernatorius Em-j prisikabinusios slogos pagul-' nagrinėjo kelių Tauragė? su-1 pa!Ue aiškina, kad kftresas dėl 

Hierson Chicagoj su j<jė g^rb. kun. tr Alhavičių j kilėlių bylą. sukilimo, jie^ viPnas advotertas‘ji

pasodinti 
“R.”;

Nuovargis iš po didelių da
rbų misijų ir atlaidų metu iv

politiniais vadais tarėsi apie Lietuviu gv 

sušaukimą specialiu posėdin 

vaM’tybės’ įstatymdavybės rū

mų. Tai Chieagos finansams S^,)^OR>

i. fT Alhavičių Į kilėlių bylą. -Po. sukilimo jie jog vipnas a^voknta
Krvžiaus ligoni- ^”lvrt P*!**#? į užsienį, bet is-jgra8jnęR už skolas pasoi

. .leidus plečkaitininkų amnesti- • v„i a

nę. Padėtis vra rimta, nes . / ,, L , , . i Kalėjimą.
jos taisykles, sugrįžo atgal i

berods, išsivvstė i

KONGRESE PUOLAMI 
SAUSIEJI

Lietuvą. Už veikimą pas len-

patvarkvti. Gubernatorius sa- Į plaučių uždegimą. Ligoninė ir -jįpins bausmė buvo dova-

iko, kad valstybės mokesčių į-.gydytojai daro viską, kad su-,nota, bet nedovanota už daly-1 "VVASHINGTON Imi 17 

įstatymui yra, reikalingas prie- į stabdžius pavojingos ligos iš- va vinių sukilime. Kongreso atstovas G. H. Ti-

,<las; .. . Isiplėtojimą ir apsaugojus nuo! Taip Kariuomenės Teismas nkham, rep. iš Mass., iškėlė

Cook apskritis antri mitai i-OI11plikacijų. Lankytojų prie ,Oskarą Guzoviįų ir Jurgį (ia- kaltinimus prieš metodistų:
valstybės iždui nepristato mo-:,. . 2 . • .... .

__ . . .... ! ligonio neprileidžia. .Jinaitį nuteisė kalėti ligi gy-
_______ • .......................—— . ------------- vos galvos sunkiųjų darbų ka

lėjime, Jurgį Arnioną — 15 

mietų, Al. Kylevą ir Otto Ye- 

ncelį — po 6 pietus. Visų nu-

, - . . . -teistuiu turtas konfiskuotas

Koronerio teismas isteisino i

kesčių. Tad ir valstybei ima 

trūkti reikalingų, fondų.

Serga teisėjas Sullivan
Susirgo apirubės teisėjas P. 

i L. Sullivan. Pranešta, liga pa 

i vo.jinga. Teisėjas yra tik 40

RE’KALAUJA 200,000 DOL. metų amžiaus.

IŠPIRKIMO

SHANGHAI, bal. 17.

Szechevan provincijoj kinie

čiai raudonieji plėšikai pagro 

bė Kanados protestantų mi- 

įsionierių Bridgman. Reika

lauja 200,000 dolerių išpirki

mo.

ĮSPĖTI J FRANCIJĄ PA
SKIRTI KARININKAI

Studentai pajuokia sausąjį
Illinois Anti-Saloon lygos 

i viršaiti s pry ceris Safford vie 

nam susirinkimų pradėjo kal

bėti, kokią palaimą atnešus 

studentams prohibieija. Kelio

lika studentų buvę susirinki

me jam pertraukė kalbą saky

dami, kad jis nežino, ką kal

ba, nes nežino šiandieninio 

i

(studentų gyvenimo.
NEAV YORK, bal. 16. —

1 • . L
Vadovauti aukso žvaigždžių,

---------------------------- i motinoms vykstant į Uranci-

LATBA'CH, Jugoslavija, ba - ją paskirti armijos karinin-

SUDEGĖ VISAS SODŽIIUS

land. 16. — Arti čia gaisras 

sunaikino Kaluka sodžių. Gai

sras kilo vienuose namuose, 

•kada vaikas išliejo taukus nnt 

•įkaitusio pečiaus. Tas vaikas 

i žuvo.

Automobilių aukos
251 žmogus žuvo nuo auto

mobilių šįmet ligi balandžio 

16 d. Cook apskrity.

Sužeistas gaisrininkų 
maršalas

IŠTEISINTAS MIRUSIO 
SŪNUS

valstybės naiviai. Išteisinti

vyskupą J. Cannon, Jr., ir 

prieš Anti-Saloon lygą. Jis 

pareiškia, kad tas vysk u pa s 

ir tos sausosios organizacijos 

i viršininkai peržengia šalies 

įstatymus.

Atstovas Tinkham reikalau
Bruno Budriką, 21 m., kurs

per klaida aavo tėv„ pašovė ir Kaz’s Ve‘ Ja ,stlr,l.>.,ka‘p ,ta
nskus. “R.” pa yra išleidusi 6/ milionus

------ -------------------------------------------- 'dolerių prohibicijos įvedimui

iir kokiems reikalams tas vys

kupas panaudoję? 43,000 do-

ir šis pastarasis mirė nuo to j 
pašovimo.

BONAI UŽ KARO 
SKOLAS

VILNIUI VADUOTI SĄ
JUNGOS VEIKIMAS

lerių.

Vilniui Vaduoti Sąjungos
\VASHINGTON, bal. 17. — ,veikimas šuoliais žingsniuoja.

Iždo departamentui Franci ja , jįemps ūkįo par(XIoje yra iš-

-pristatė aukso bonus už kuro gayi? pl.„|l.alj„ia,,„, ,,„vi|jono
skolas, kurios siekia arti ke-i , , ,

.... , . . IT , 18 kvadratinių jnetrn talpą,turis bilionus dolerių. Kada |
.v •• , ™ i • i • kur bus išstatvti s-gos leidi-

Francija kas metai mokės . »
nuskirtas sumas, jai Ilonai bus ,n’a’ propaganduojama \ il- 

grąžinami. minus vadavimo idėja. “Mū

sų Vilniaus” prenumerata au

ga, yra pritrūkę pirmųjų šių 

metų numerių. Mano steigti

PASKIRTAS J PASAULIO 
TEISMĄ

VVASHINGTON, bal. 17. — 

Į pasaulio teismą Hagoj vie

toj teisėjo Hughes preziden

tas Hoover Amerikos teisėju 

paskyrė Roland AV. Boyden, 

karo laikų maisto administra

toriaus vieną asistentų.

REIKALAUS 15 METŲ 
KALĖJIMOGaisrininkų divizijos marša- 

kai įspėti toje kelionėje pasi-įlas J. J. Costello pavojingai 

likti blaiviais — nevartoti jo- '^sužeistas gesinant Svifte

kių svaigiųjų gerymų ir užal- jCo. įstaigose gaisrą, kurs pa-| ;įeKU^’>‘. 15 ,L I’rasldes 

laikyti knip pridera karinio- Įdarė apie 150,000 dolerių nuo

kams.

LENKŲ SEIME VALSTIE
ČIŲ BLOKAS

VAR6AVA, bal. 17. — Trys

stelių.

Iš ligoninės per langą
Iš Šv. Luko ligoninės 14-ojo 

,aukšto per langą iššoko ir žu-

politinės lenkų partijos seime yo ligonė Mrs. Olivia AVinner, 
sudarė valstiečių bloką. 35 m.

CHICAGO IR A-PYLIfc. 

Vilniui vaduoti banką. Yra iš-!KĖS. — Pramatomas lietus; 

MEXTCO CITY, Imi. 17. —įėjus iš spaudos, tik dar rinko-įkiek šilčiau.

nepasirodžius B. šėmio 

Danieliui Elores, kurs vasa- j ‘Vilniaus Golgota”, kainuos 

rio 5 d. pašovė prezidentą j ū litus. Paduota j spaudą ra- 

Rubio. įstojo M. A’aitkaus drama

“Vilnius Mūsų”, paskum ruo 

Rusecko
Federalis prokuroras pra-. v. , . _

, .. ’ , , . .. isiamos spaudai P
nese, kad ps ihlores’ui reika- ...... . , . .

, . Vilniaus krašto lenkinimo
įaustas lo metų kalėjimo. T „

f " eiga” ir kan. J. Tumo

PLATINKITE "DRAUGĄ'

“Šve

ntas Kazimieras Lietuvos ka

ralaitis.” “R.”

PINIGŲ KURSAS
------------ A

Lietuvos 100 litų -..$10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.80 
Francijos 1ZX) frankų 3.911 
Italijos 100 lirų ,_į 5.23 

Belgijos 100 belgų 13.9-1 
Šveicarijos 100 frankų 19.37| 
Vokietijos 100 markių 23.83

1
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Uelo* kasdien. Uskyrus sekmadienius
PRUNUMEKATOs KAINA: Metams — >6 00, Pu

sei Metų — >2.69, Trims M ė neslepi* — >2.00, Vienam 
Mėnesiui — 76c. Europoje — Metams >7.00. Pusei Me
tų — >4.00, Kopija .OJc.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nevrų- 
Bna, Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčiama tam 
tikslui pašto lenkių.

Beda k t orius priima — nuo 11:90 iki 12:00 vaL
kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 

vai. po piet.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Published Daily, Except Sunday. 
SUBSCRIPTION5: One Tear — 16.00. Sis Months

i— >2.60, Three Months — >2.00. One Month — 76c. 
Europe — One Year — >7.00, Sla Months — >4.00 
Copy — .OSc.

Advertising ln “DRAUGAS" brings best results, 
Advertising rates on applieation.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

sulaužė.

Po karo Japonija pradėjo Korėjoj kolo

nizuoti japoniečius. Pagaliau visų šalį apval

dė ir pasisavino. Korėjiečiai šaukės Amerikos 

J. Valstybių, prezidento Rooseveltu pagalbos. 

Tas šauksmas buvo tuščias.

1919 metais korėjiečiai sukilo prieš savo 

prisĮMiudėjus japouiečius. Sukilimai numalšin

ti didžiausiu kraujo praliejimu. Tūkstančiai 

žmonių paguldė galvas už laisvę.

1923 metais Japonijoj jvyko baisus že

mės drebėjimas. Prasidėjo ten plėšimai. Tuo

jaus įtarti korėjiečiai, kurių nemažas skaičius 

tuo laiku Japonijoj gyveno. Imta jie ten per

sekioti ir žudyti. Japoniečiai juodašimčiai ko

rėjiečius kai zuikius visur šaudė, nors šie pas-

DRAUOAS

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
LAIŠKAS REDAKCIJAI

Sis kun. M. Krupavičiaus 

laiškas buvo dedamas “Ry

te”, — bet cenzūros išbrauk

tas. Jis visai gerai parodo 

tautininkų elgesį: apšmeižia 

žmogų ir valdžios aparato pa

galba neleidžia pasiteisinti. 

Panašia taktika paremti visi

tiek atsispirti, kiek atsispy

rėtu rusų ochrankai ir Dievo 

padedami — laimėsime. Kas 

nukentėjo ar dar kenčia — 

garbė jiems. Jų kančios — 

laidas mūsų laimėjimams. Mu

sų keli&s tikras lietuviškas 

patriotizmas, tikroji kataliky

bė. Katalikiškus kelius mums 

rodo vyskupai, tikrus patrio-

Ketvirtadienis, bul. 17 d., 1950

DIENOS KLAUSIMAI

DEL DEGTUKŲ MONOPOLIO LIETU
VOJE.

Lietuvos vyriausybė ilgai vedė derybas 

su Švedijos atstovais dėl degtukų monopolio 

Lietuvoje. Vis dar buvo manoma, kad iš tų 

dervbių nieko neišeis. Tačiau spauda prane

ša iš Kauno žinių, kad degtukų monopolis jau 

pavesta švedams už $6,000, 000 paskolos.

Mes savo laiku esame rašę, kad tai yra 

nesveikas reiškinys. Iki šiol Lietuva pati sau 

degtukus gamindavo. Tai pelninga ir nerizi- 

kinga pramonės srytis. Medžio Lietuvoje ne

trūksta. Netrūksta nė darbininkų. Atidavi

mas tos pramonės svetimiems, tai reiškia atė

mimų duonos kąsnio šimtams Lietuvos dar

bininkų ilgiems metams.

Matomai, neteisėtoji Lietuvos vyriausybė 

kitokiu būdu paskolos valstybei negalėjo 

gauti, kaip tik pavedant svetimiems degtukų 

monopolį.

KORĖJA TURI BŪT LAISVA.

ir santykiai su žmonėmis, ne

priklausančiais jų partijai, 

tarieji nieku nenusižengė. Galybės jų tiesiog O6rbiamoji Redakcija! 

nukankinta.

tautininkų vyriausybės žygiai tiškus kelius — mūsų seni va

dai, kurie Lietuvų apgynė ir 

atstatė. Jų vadovaujami lais-

Tūkstančius korėjiečių japoniečiai išžudė 

praeitų gruodį. Korėjiečių sukilimas prasidė- 

! jo iš menko dalyko ir visa šalis pradėjo liep

snoti sukilimais.

Korėjos sostinėje Seoul japonietis studen

tas viešai įžeidė korėjietę studentę. Korėjie

čiai studentai reikalavo, kad japonietis atsi

prašytų. Jis to nepadarė. Tada korėjiečiai 

studentai ligi vieno apleido universiteto ru

mus, leidosi gatvėmis demonstruoti nešini 

tautine vėliava. Susikauta su japoniečiais stu 

dentais, Kaip bematai visa šalis sukilo. Japo

nija ėmės ginklo ir išžudė galybės žmonių. 

Išilgai Valu upės nustatyta japoniečių milita

rinė sargyba, kuri .nebeleido norintiems į 

Mamižiurijų pabėgti korėjiečiams.

Japonija Korėjoj viskų yra apvaldžius. 

Nes korėjiečių kalba ignoruojama. Visose 

mokyklose įvesta japoniečių kalba ir tvarka. 

Milionai korėjiečių neteko žemės.

Malonėki savo gerbiamo lai

kraščio skiltyse patalpinti se

kančius žodžius: Kolegos man 

atsiuntė š. m. “L. A.” 26 nr. 

Ten straipsny “Dar apie Ūki

ninkų Sųjungos suvažiavimų” 

tarp kitko taip kalbama: 

“Sveikinimų kalbose... kun. 

Krupavičiaus laiške skambėjo 

ne viso šiandien krikščioniško

jo pasaulio skelbiamoji taika, 

bet demoniškoji neapykanta. 

Su neapykanta ranka į rankų 
eina netiesa” (Mano pabr. M. 

’ KL.). Mano sveikinimo laiške 

Laipsnio autorius rado ne

jvę atstatom, jų vadovaujami! 

ir laimę sukursim. Naujų žmo

nių nauji obalsiai mums netin

ka ir turim juos atmesti.

Viso pasavino susipratę ka

talikai turi vienų partijų susi

kūrę: taip į vienų partijų yra 

j susiorganizavę visi Vokie ti- 

jjos, Austrijos, net Italijos ir 

i Ispanijos katalikai. Kur kata

likai turi vienų partijų, jie y- 

ra stiprūs ir įtakingi. Kur ka-1 

talikai .vienos partijos neturi 

— jie savo krašte be įtakos, 

juos kiti valdo. Europoj kata-

Kun. Aniceta:- Linkus, žymus jaunimo prietelis, 
menės darbuotojas ir žymus rašytojas, rimtas pamokslinin
kas ir Kunigų Vienybės Cbic. Apskr. sekreto;.u- šic.:.die šven-

uo-

likai susiskaldę tik Prancuzi- i™rd° ir J«»«• ^ime sveikatos ir pasė
joj, Lenkijoj ir Lietuvoj. Ir ikimo- b«»darbuo3ant zodzfc .r plunkei, platinant Kristaus

apvkantos ir netiesos. Toks 

apkaltinimas kiekvienam yra 

i sunkus, o ypač sunkus katali- 

Korejiečiai kelis kartus šaukės T. Sųjuu- ■ kui ir dar daugiau katalikų

bet kokios bet demoniškos, tuosc kraįtuoae toWikug ma
lietuviškai tarus, velniškos ne

Karalystę žmonių tarpe.

Tokiu vardu Amerikoj yraj^šleista bro- 

šiurėlė. Raštų brošiūrėlei pzn uoše- Korėjiečių 

Komisija Amerikai ir Europai, šios komisi

jos priešaky yra Korėjiečių Tautininkų Sų- 

junga, Korėjiečių Studentų Federacija šiauri

nėj Amerikoj ir pora kitų korėjiečių drau

giją

Trumpais ruožais aprašomi Korėjos ir 

korėjiečių vargai.

Korėja skaito apie 20 milionų gyventojų. 

Šios šalies istorija turi pradžių toli pirm Kri

staus atėjimo. Korėja su Japonija iš žilos se

novės neturėjo draugingų santykių, nes pas-

gos pagalbos. Bet veltui. Po didžiojo karo, 

kaip žinoma, Europoje įkurtos kelios naujos 

valstybės. Bet Korėja ir tolesniai palikta Ja

ponijos priespaudoje.

Korėjiečių šviesuomenė šiandie užsieniuo- 

• • • • . .se darbuojasi už savo šalies laisvę. Klabins 

pasaulį išgirsti Korėjos vargus. Pačioj Korė

joj bus vedama atkakli kova su prispaudėjais 

taip ilgai, kol nebus iškovota laisvė/

Korėja turį būt laisva ir nepriklausoma, 'tekstas:

pareiškiama brošiūrėlėje. Dvidešimts milionų 

tauta negali išnykti.

Kiek žinoma, korėjiečių visa viltis yra

kunigui. Tokio kaltinimo nesu 

nusipelnęs. Sveikinimų rašyda

mas nei neapykantos neskel

biau, nei netiesos nerašiau. 

Paduodu savo sveikinimo nuo

raša žodis į žodį ir tegu pati 

visuomenė sprendžia mano 

sveikinimo įnmalinę vertybę. 

Štai kalbamojo sveikinimo

“Lai katalikiškoji, ūkininki- 

ja susiorganizuoja į vienų ga

lingų ūkininkų^profesinę sų-

šonai ar jiems panašūs valdo, 

daug jiems blogo darydami. 

Turime griežtai atskirti profe

sinius reikalus nuo politikos. 

Turim sukurti vienų politikos

daug susirūpino. Jai praneštu, bedarbių likimu rūpintis atsi- 

kad ta pasiauba skudžiai at-jsako- Girdi, tuomi tegul rupi- 

siliepia į šalies gerbūvį. Tada'nasi atskirios provincijos, mie- 

Iprezidentas lioover išsprendė stab valsčiai. Gali ateiti ir čia

tokis laikas, kada federalė 

valdžia nurodys pačioms ats-

... . . i i t, .tuojaus šį-tų veikti. Į konfe

partija visiems katalikams —, . * *
. ’ L ...... . -i i „ rencijas vvasbingtone jis pa
tuomet tik jstosim t sveikų ke- jkv.et. pramoninkų. Vi-1kiriams valstybėms rūpintis

ha ir gražesnę a ei i ga esim įud - tuojaus po Xau. savo bedarbiais. Tada federa-

sau užsitikrinti. Norėti pasi-1. 1 J d f

, .. . , • . .. iju Metų pakloti ne tik nnlio-
likti tokioj pat organizacinėj e f • .

. • i i j nūs, bet Gibonus dolerių dar-padety, t. y., susiskaldyme, ’ ....
bų atnaujinimui.

bus
reikštų palaikyti masonerijų 

ir jos tikslus 1 ir laidoti visa, 

kas mums brangu: katalikybę, 

į patriotizmų ir tikrus luomų 

reikalus. Tos vienybės nori 

Šventas Sostas. Jis nekartų 

tuo reikalu yra kalbėjęs. Tų

Štai greitai bus jau puse 

metų po tų reikštų žadėjimų 

grųžinti gerbūvį. Bet nieko 

ypatinga ligšiol nenuveikta. 

Pasirodo, kad visas laikas a- 

pie gerovės grųžinimų per-

lei valdžia palengvės parei

gos, bet atsakomybė bus di

desnė.

Kinijos atgijime ir sustiprėjime. Kaip žino->jungų; tegu sėkmingai atsi-,šventų vienybę mes turim ne

ina, Japonija ir kiniečiams yra dau; 

padariusi.

Senatas jau paskyrė komisija, kuri tirs 

buvusių Illinois valstybėj rinkinių kompani

jos fondus. Kai kuriem kandidatam ta ko- 

taroji jautėsi stipresnė ir korėjiečius begalo misija gal padarys gana daug nesmagumų,

skriaudė. ; -------------
Pilnąją nepriklausomybe Korėja naudo- Su ekskursija į Lietuvų per Romų va- 

josi ligi rusų — japoniečių karo. To karo lai- žiuoja ir gerb. kun. K. Bičkauskas, Indiana 

ku Japonijos armijos įsiveržė Korejon ir iš ' Harbor, Indiana lietuvių par. klebonas. Jisai

žalos 'spiria visoms mūsų priešo pa

gundoms ir atakoms. Grasini

mai, persekiojimai, kalėjimai, 

baudos tenegųsdina ūkininki- 

jos; — ir rusų caro valdžia 

bei ocliranka vartojo tas prie

mones paversti lietuvių tautai 

rusais ir pravoslavais. Ji atsi

spyrė — ir garbė jai. Šiandien 

caro oclirankos priemones pri-

atidėliodami sukurti.

Telaimina Jus Dievas ir pa

deda sėkmingai Lietuvos nau

dai ir Dievo garbei dirbti”.

Su pagarba

M. Krupavičius.

DAUG KALBAMA, MAŽAI 
VEIKIAMA.

. tenai japoniečiai jau nepasitraukė. Japonija 

karo pradžioje buvo padariusi sutartį su Ko

rėja po karo šių šalį apleisti. Bet tų sutartį

sisavino tautiškoji ocliranka; 

būs vienas iš ekskursijos vadų. Šioji ekskur- jį mūsų visuomenei nori pri- 

sija išplaukia iš New Yorko geg. 17 d. laivu mesti svetimų tikrai lietuvys- 

“Roma”. tei ir katalikybei dvasių. Reik

Kada praeitais metais New 

Yorko biržų palietė pasiauba, 

šalies administraciaj labai

Iš Darbo departamento kas 

kelinta diena praneša, kad ne

darbas pradėjęs mažėti. Tuo- 

tarpu organizuotų darbininkų 

viršaičiai yra kitokios nuomo

nės.

daug kalbama, bet mažai kas'

veikiama. Į Po sakytli e5U pramoninkais
' konferencijų Washingtone vie- 

Tas pat Kongresas didelio nas pramoninkas Fordas savo 

šaly nedarbo klausimu nesiru- žadėjimų išpildė. Jis padidino 

darbininkams užmokesnius.pina. Kada andai Amerikos 

Darbo Federacijos preziden

tas Green pranešė, kad iš ne

darbo gali kilti revoliucija, 

Kongresas pradėjo svarstyti 

vienų sumanymų, kuriuomi ei

nant skiriama 150 milionų do

lerių viešiesiems darbams. Bet 

tuo reikalu nesiskubinama. 

Mes girdėjome, kad Kanados 

eentralinė valdžia taip pat

Nebrangiai tas jam atsiejo, 

nes jo automobilių dirbtuvėse 

šiandie mažai žmonių dirba—- 

automobilių gamyba sustojusi.

Nedarbas šaly didelis. Gal 

pagerės laikai atėjus pavasa

riui. Milionai žmonių laukia.

Aguona.

J. Marcinkevičius.

Iš KALINIO SĄSIUVINIO.
(Tęsa)

Jų yra kokia dešimt procentų. Jie vistiek 

nenustos vogę, plėšę, užmušinėję. Jiems 

negelbės nei joks mokslas, nei ideališkiuo- 

sios kalėjimo sistemos, nei socialinė gero

vė. Tai žmonės, kurie neapkenčia visokios 

valdžios, protestuoja prieš visa tai, kas ne 

duoda klestėti jų žalingiems palinkimams. 

Jie laiko save atskiru luomu, juos niekas 

nebegali paveikti, jų niekas nebegali iš

auklėti, pataisyti. Koki jie gimė, toki 

ir įnirs.
Antroji grupė tai atsitiktinai, nusi- 

kaltusieji. Iš jų pasitaiko plėšikų, žmog

žudžių, vagių ir kitokių nusikaltėlių. Jie 

visai skiriasi nuo pirmųjų ir nusikalto 

ne iš pamėgimo, no iš profesijoj bet ki

tokiu būdu. Pav., du kaimynai susipyko 

dėl sklypelio žemės. Riejos, riejos, galų 

gule vienas griebė kirvį, smogė kitam

galvon ir užmušė. Ji nuteisė iki gyvos 

galvos. Arba šeimynų vaidai. Vyras pas

tebėjęs, kad jo žmona neištikima, arba 

žmona vyrų, padaro žmogžudystę ir jj 

arba jų nuteisia 10 — 15 metų. Jei kuris 

nuteistųjų yra plėšimų padaręs, tai jis 

buvo savo ištvirkusių draugų įkalbėtas 

ir kalėjime labai gailisi. Tokių yra ma

žiausia 40 procentų.

Trečia rūšis tai žmonės proletarai, 

kur nors nučiupę švarkų, ūkininkui išve

dę karvę, ar šiaip kokį menkniekį pada

rę. Jie daugelį metų kankinasi kalėjimuo

se prakeikdami ir visuomenę ir save. Iš

ėję laisvėn jie, jei ir norėtų, nebegauna 

darbo ir vėl grįžta kalėjiman. Toki kan-1 

kinasi veltui. Jei jie turėtų šiek tiek pa-! 

kenčiamesnes gyvenimo sųlygas, jų kalė

jime nebūtų.

Ketvirtoji rūšis — nekalti. Visokių į 

faktų sutapimai, įskundftnai, teismų klai

dos įstūmė juos į žiaurias kalėjimo ka-Į 

meras. Jie visų nelaimingiausi. Juos daž -1 

niausią visi pajuokia, skriaudžia. Jie ne-j 
gali pritapti nė prie vienos grupės, iš-Į

mėtyti po visus kalėjimo užkampius — 

nyksta, miršta arba užsikrečia kerštu ir 

neapykanta.

Recidivistai kalėjimų viešpačiai. Jie 

visus kalinius valdę. Jie dažniausiai sa

kosi esu anarchistai, demoralizuoja vi

sus kalinius ir, išrodinėdami visokias val

džios klaidas, siundo juos prieš valdžių, 

prieš visuomenę ir auklėja sau bendrus. 

Tiesa, kiti jų boJševikuoja, bet tik tam, 

kad turėtų sau iš to naudų. Kai kuriuos 

jų bolševikai sušelpia, be to, jie tikisi per 

kokias nors politines riaušės išeiti iš ka

lėjimo. Bet širdy jie nekenčia nė bolševi

kų, — veidjnainiauja.

Politinių yra gana daug. Jie kitoki 

žmonės, jų kitokis įr dvasinis gyvenimas. 

Bet jų gyvenimo šųlygos bendrai tokios 

pat, kaip ir kriminalistų. Tiesa, juos lei

džia pusvalandį ilgiau po kiemų pasivaikš

čioti, leidžia ruošon ir pasimatyti su gi

minėmis — per savaitę dukart, tai ir vis

kas. Už tai jiems nelaikomas įstatymas 

apie putaisymų kalinių sveikatos ir ne

leidžiama darban. Jie visų laikų gyvena

kamerose. Ir kalėjime kovodami uė savo 

įsitikinimus jie šmeižia viens kitų ir bro

liškai mažai kada sugyvena.

Keista. Rodos, kalėjime reikėtų kits 

kitų labiau užjausti, mylėti, be to nėra. 

Kaliniai kits kito neapkenčia, provokuoja, 

o ypač komunistai. Jų tarpe neteko paste

bėti rimtesnių žmonių. Kas ne jų pažiūrų 

— provokatorius, žvalgybininkas; nors 

lokių taip pat pasitaiko. Kalinių nesujau

dina kitų kančios. Kartų naktį, kai kali

nės ėmė ne savo balsais klykti, vieni dau

žė langus, duris, o kiti... juokėsi. Tai, sa

ko, gal žydės, tegul sau rėkiu...

Tiktai kai jie savo akimis pamato 

kraujų, įniršta ir primanytų — susprog

dintų visų pasaulį.

Už tai kad kalinių nerūšiuojamu, ne 

kreipiama dėmesio į jų nusikaltimo prie

žastis, daroma didelė skriauda ir kali

niams ir visuomenei. Juk jie, išėję iš ka

lėjimo, vėl grįžta į visuomenės tarpų.

5.
Vakar min* džiovu lenkų politinis, 

partizanas, šeščevičius. Jis rašė visur pra

šymus, bet nesulaukęs atsakymo mirė.

Kiti papasakojo man, kad jis prieš 

Įnirtį, už paskutinius sutaupytus skatikus 

nupirko saldainių, tabako ir visų tai pa

siuntė kalinei, savo mylimajai. Jis norė

jęs parduoti rūbus, batelius, skustuvų, 

kuriuo skusdavo savo draugus, bet kiti 

ligoniai iš jo atėmę nedavę. Aš ji paži

nojau. Susirgęs jis niekam upie tui nesa

kė, bijojo, kad jo neiškeltų ligoninėn. Iš 

ligoninės jis nebūtų matęs savo mylimo

sios. Žiemos metu jis karstydavos ant 

langųf bėgiodavo po požemius, kad tik jų 

pamatytų, puduotų laiškutį, sutaupytų ska 

tiku arlm maistų. Jį bausdavo, jis daug 

kartų sėdėjo karcery, bet tai nieko negel

bėjo. Jis visai nusilpo ir mirė.

Kalėjime tokių pamilusių iš meilės 

ulpstančių šimtai miršta. Šimtai jų lytiš

kai visai ištvirkšta, išeina iš proto; šim

tai jų nyksta morališkai kankindumies; 

šimtai išeina laisvėn tikrais degeneratais.

(Bus daugiau)

st
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Prašau Į Mano Kampelį J
Prof. Kampininkas

Gimimo metrikai.

vini. Mūsų prabočiai atkelia

vo j pat Ašijos vakarų kraštų; 

[sustojo; vandenys kliudė pasi- 

klirbdi.no luotus ir na gi irtis 

pasižvalgyti. Ugi žiūri — va

karuose toli dunksno kalnai, 

žemė. Vyrams baisiai parūpo 

persikelti į nežinomų šalį, bet 

moterys juos laikyti — jau, 

jau jums rūpi, rūpi palikti A- 

šijų, — sako, bet vyrų susi

tarta slapta. Išplaukė ten, kur 

jiems jau rūpi. Visų tų šalį

daryti. Kviečiame į pagalbų, spiesti apie save visas ekono- i Amerikos lietuvių Vaizbos
Kuopų atstovai atvykdami į 

centro susirinkimų, kuris bus 

balandžio 23 dienų, mnlonėkita 

atvežti ir pinigų tiek, kiek tik 

išgalite.

dv. Antano Diena.
dau kelinti metai kai pra

leidžiame Švento Antano die

nų, nepadarę kolektos labda

rybės naudai. Kuopos yra pra 

somos, kad būtinai susitartų 

su savo gerbiamais klebonais b,kių progų

ir šių rinkliavų šiemet įvykin

tų. Jei mes patys tuo nepasi

rūpinsime, žinokime, kad nie-

rolė

I’asaulio galvočiai negali 

paaiškinti iš kur atsiradę 

taip paprasti pavadinimai že

mėms kaip Europa, Azija, Af-

moterys ėmė vadinti: Jaurupė,įkas kitas to darbo už mus ne

padarys.

A. Nausėda,
Centro pinn.

o vėliau pasidarė Europa.

Blogiau buvo lietuviams su

Afrika. Tai didelė pietų že

mė. Jie manė, jog kur Šilčiau, 

i-ika, Amerika irt. t. Jeigu jie ė b pria„ da- 115 IICTUVOC BE9PIIRIL
*..........’">'*« - “tllia persikėlė ten, bet baisiui;® UtlUVUi KtiKUBlf

lapsi riko. Ji tapo pavadinta 

[Aprikimo šalis, arba Aprika. 

iš čia pasidarė Afrika. 1

i imlų mūsų prabočių 
tuvių praeitį ir kalbų, greitai 
\ iskų išaiškintų.

Senovės Azija nebuvo taip o

KOS GENERALINIO 
KONSULATO.

plačiai žinoma, kaip dabar, 
bet ji buvo tautų kilimo šir-

Kai kas mano jog Amerika 

nėra lietuviškas žodis, sako

.lis; vis,j i mintys apie ją suko- Į,*. papina nuo Amprigo Ves. 
si, ii apie ašį tekinrs. 'nueein navardės. Ret. kas iro-

Kadangi tais neatmenamais 

laikais visi kalbėjo sanskritų 

šneka, geriau sakant — lietu

viškai, tai ir tautų kilimo vie

ta praminė — ašis. Bet toji a- 

šis buvo daugeliui tautų ašis, 

tad lietuviai pavadino visų 

kraštų — Ašija, o dabar visi 

sako, jog tai vra Azija.

Prof. Kampininkas mano,
jog Europai vardų davė lietu-Ine taip?

puecio pavardės. Bet kas įro 

dė, jog Amerigas nėra lietuviš

kos kilmės! Italijoj buvo a- 

nais laikais užsilikusių mūsų 

bočių, karių, kurie mėgo ri

kiuotis ir kovoti. — Ame ri

kėn, sako ir dabar lietuviai, 

liet rašo Eime rikėn.

Be abejo, Amerika turėjo 

turėti savo krikšto prabotį 

lietuvį o ne kažkokį italų. Ar

Labdarybės Skyrius.
PRANEŠIMAS VISOMS 
LABDARIŲ KUOPOMS.

Berod£ kuopoms jau nebe

reikia priminti, kad labdarių 

centro išvažiavimas į savųjį 

ūkį būs birželio pirmų dienų. 

Tai būs mūsų ūkio atidarymas 

ir plačiosios lietuvių visuome

nės supažindinimas su ta vie

ta, ant kurios savo laiku bus 

pastatytos senelių ir našlai

čių prieglaudos.

kandžių ir juos atvežti į išva

žiavimų. Tam darbui reikalin

ga išrinkti kolonijose atatin

kamos komisijos.

Vainikų Diena.
Netoli jau ir Vainikų Die

na, Gegužės 30 d. Kaip žino-

minės jėgas, bet svarbiausia Į Butu i arba ‘‘Chambers of 

stengtis būti naudingais savo [Commerce”, įsikūrę savo vals- 

narianis ir visiems tam tikra- tijos (štabo) ribose, beabejo 

me štate apsigyvenusiems Lie- j pirmoje eilėje turėtų pasirū- 

tuvos išeiviams. Juk pasitaiko Įtinti surinkti smulkiausias ži- 

gi galimybių lietuviams pasi-lnias apie visame “steite” gy- 

naudoti pelningais investmen- veliančius lietuvius ir apie sų

lygas, kuriose jie gyvena. Kuo 

geriau Vaizbos Butas pažintų 

netik savo miesto bet ir viso 

savo steito lietuvius, tuo dau

giau toks Vaizbos Butas susi- 

lieka neišnaudotų ir tenka ki-įrištų su vietos reikalais, tuo 

tiems. To nebūtų, jeigu lietu- daugiau jis galėtų

tais, pasitaiko tūlos vietos mie 

sto tarnyboje, teisme, mokyk

lose, bankuose ir 11., bet kad 

nėra kam tokiais reikalais rū-

vių “Chambers” padarytų in

tervencijų.

II. Spieskime savo pajėgas 
prekyboje.

teikti paramos, tuo žymesnė 

butų jo rolė ir reikšmė.

Pats Vaizlios Butas kaipo 

toks, suprantama neužsiimtų

bizniu l>ei prekyba: jo 

ir pareigu butų remti kiekvie

nų lietuvį, kuris užsiima pre
kyba ar kitų naudingu bizniu 

ar profesijų, ir abelnai, kiek 

apystovos leidžia, rūpintis sa

vo steito lietuvių gerbūviu. 

Asmenys norintieji eiti į biz

nį, bet neturėdami drąsos ir 

patyrimo, — kartais pralei

džia geriausias biznio progas. 

Bet kad toks asmuo jaustų, 

kad už jo pečių stovi jam 

draugingas Vaizbos Butas, — 

jis su dviguba energija imtfl- 

si biznio, Prekyba, pavyzdžiui, 

netik kad duoda žmogui nuo

latinį darbų ir pragyvenimų,

I. Daugiau atidos ekonomijos 
reikalais.

Kad Amerikos lietuviams 

tikrai rūpi jų senoji Tėvynė 

Lietuva yra jau įrodyta šim-į 

tais pavyzdžių, ypač nepri

klausomybės iškovojimo lai

kais: Lithuanian Tag Day, 

galybė rezoliucijų ir parašų 

reikalaujančių Lietuvai lais

vės, dūosnios aukos Lietuvos 

Gynimo Komitetui, Šaulių Sų

jungai, Lietuvos Laisvės Pas

kola — vis tai yra stebėtini 

Amerikos lietuvių neužmiršta

mos talkos ir bendros lietuvių 

vienybės faktai. Be tos talkos 

ir vienybės Lietuvos nepri

klausomybės kelias butų bu

vęs žymiai .sunkesnis.

Per 12 metų Lietuvos nepri
klausomo gyvenimo, Amerikos 

[lietuvių interesas prie Lietu

vos nesumažėjo, nebent tik 

pakitėjo; vietoje masinio entu

ziazmo įsisvyravo srovinis dama tų diena į Šv. Kazimiero
kapinyną suvažiuoja daugybė lvk|, ,vertinimas, 0 pastarn0. 
žmoni,. Už mirusius tą die-; ju |aiku vpįk| ;iimtinai fia ni. 
n, įvyksta gražios ir įspūdin- !pinamasi Lietuvl)S vi<laus 
gos pamaldos. Darotpa rinklia- tikos klau8imais.

iSvažiavinm tikintai inn 1k“ri lah,larinSian,s SąrvSv su tuo, kodai lygiu
8>« ■Hvaz.avimo t.k.eta. jau[tiks|a,n8 gvarbU) kad kuopos

vra padaryti. Visos kuopos1 

dabar turi pasirūpinti gauti 

pardavi nuėjimu i tikėtų. Visi

prhtdome žinoti, kad kuo dan , ir pai„.„jvti kilniam tikalui į 

g.au tš anksto išplatinsimo k Ateinančiame

pasirūpintų sukviesti kuodau-

mastu nesusirūpinti ekonomi-1 

niais Lietuvos uždaviniais?

tikietų, tuo daugiau išvažiavi 

me svečių turėsime. Tikietus

pelno. Tačiau lietuviai, 

bendrai imant, permažai teuž

siima prekyba, o ir tie kurie 

tuo inėgin verstis, tankiai su

silaukia vietoje saviškių pa

ramos — pavydo ir t. t.

(Ji susispietus į veiklų Vaiz

bos Butų — dalykai (urėtų 

virsti kitaip: talka ir solida

rumas užimtų vietų pavydo ir 

tarpusąvės kompeticijos. Ypač 

tie biznieriai — prekybinin

kai, kurie užsiima importo 

prekyba sų Lietuva, turėtų su 

silaukti visukeriopos paramos 

netik iš Vaizbos ar Prekybos 

Buto, bet ir iš visos visuome

nės, nes tie importeriai netiek

bet kai sekasi duoda ir gra- sau kiek visai Lietuvai daro

zuus

o 1»M, a. J. Tt

Neatsisakykit

Camel cigaretų gausumo

ginusiu rinkėją, kurie galėtą ,Liptavai) kaipo ŽPIn?s akioj 

pakalbinti kiekvieną žmogų i kra5tuii prekyba su užsieniais ,

vra būtinybė: kad aprūpinti 

centro savo jvaįrįajs reikalingais fa

brikantais, lietuviai turi par

duoti užsieniams savo žemės 

ūkio darbų vaisius. Štai kur

[susirinkime šį reikalų, galnti-

i nai turėsime sutvarkyti, dėl 

alitc gauti pas centro valdy-1iki tam ,aikni pasinlpinki.

bos narius. Dabar turi prasi

ūti lenktvniavimas, kuri iš 
*

kuopų iš anksto daugiau par

ituos tikietų.

me tinkamai prie to darbo 

pasiruošti. 2, 5, 6 
paruoš užkandžius.

Vieša rinkliava.
Gegužės 18 d. 3 kp. Ciceros

mieste turės viešų rinkliavų, 

pasirūpinti svočių. |Tai yra didplis jr |ahai gražus

darbas. Ciceriečiai prie jo 

smarkiai ruošiasi. .lie iš savo 

pusės viskų padarys, kad rink

liava kuogeriausia pasisektų.

Kadangi gatvėkariai prie 

pat ūkio neprieina, dėl to kuo

pos turės
nuvežti automobiliais. įteikia,

kad jau dabar kuopose prasi

dėtų automobilių registracija. 

Visiškai netenka apie 

tai abejoti, kad neatsiras nei 

vieno automobilio savininko, 

kurie nenorėtų tų dienų pasi

tarnauti kilniam reikalui — į 

labdarybei. Būtų gera, kad i 

> ateinančiame susirinkime kuo 

pų atstovai jau galėtų pada

ryti pranešimų, kiek kuri kuo 

pa suregistravo automobilių.

Be jokio, taip sakant, 

“šiurnm-buruin” sunku būtų 

padaryti pelno. Del to kuopos 

yrn prašomos pasirūpinti pri

ruošti kokių .nors laimėjimų, 

parinkti tam tikslui reikalin-

Bet reikia atsiminti, kad tas 

pasisekimas daugiausia pri

klausys nuo to, kiek darbinin

kų būs pajėgta prie darbo 

pastatyti. Del to visos labda

rių kuopos privalo pasirūpin, 

ti, kad gavus tai dienai kuo

daugiausia rinkikių ir jas pa

siųsti į Cicero gegužės 18 d. 

Nepamirškime apie tai.

Prašome į pagalbų.
Centro valdyba būtinai turi 

atmokėti morgičių ir nuošim

čius. Gi ižde pinigų kaip ir 

nebėr. Vienas centras be kno-gų daiktų. Be to, kuopos yra 

* užpareiguojumos paruošti už- pų pagalbos nepajėgs to pa

mali jas platus ir didžiai naudin 

8 kuopos,darbo laukas, kame A- 

merikos lietuvių talka gali 

taipgi daug reikšti, kaip kad 

nepri kia usomybės kovojimo

laikais. Po politinės talkos 

juk ekonominė talka vra tik

tai sekantis natūralūs žings

nis.

Bet paklauskime savęs: ar 

daug mitingų turėta, ar daug 

rezoliucijų priimta prekybos 

ir kitais ekonominiais reika

lais? Kaip ten bebūtų, niekad Į 

nėra pervėlu ir ekonomika 

susirūpinti.

Pirmų pirmiausia, Amerikos 

Lietuviai per savo Vaizbos 

Butus arba ‘Chamber of Corn 

merce,’ suorganizuotus atskiri) 

valstijų ribose, turėtų sujung

ti visas savo ekonomines pa

jėgas ir per juos užimti sau 

priderančias ekonomines pozi

cijas šioje šalyje. Lietuvių i 

Vaizbos Butai (Chambers of 

Commerce) todėl turėtų netik

TIKRAS RŪKYMO GAUSUMAS, o brangiau nekainuoja! Pil
niausias, labiausiai patenkinantis rūkymo — malonumus, koks 
kada buvo cigarete — ir paprasta cigaretų kaina! Kodėl būt 
patenkintu mažesniu, kuomet galit turėt galutiną rūkymo ma- 
lonumą, rūkydamas Camel cigaretus?

Camel gausumas prasideda — parinktiniausių Turkų ir na
minių lapų tabakų kokius tik tegalima išrinkt. Visas lengvas, 
nunokęs, ir naturališkas šių tabakų gerumas užlaikytas uišskir- 
tinamoj Camel rūšy — kvepėjimo harmonija. Ir labiausiai mo
derniški ir mokslo išdirbimo metodai užtikrina Camels gausumą.

Vaišinkit save cigareto malonumu!

Qamel
geresnis cigaretas

N. C

klirbdi.no
klirbdi.no


= =

LIETIMAI AMERIKOJE
III, ~

Jaunametės Sųjungiotės vi

sos smarkiai rengiasi prie 

vakaro, kuris įvyks balandžio 

21, 1930, Šv. Antano parapi

jos salėj. Komisija smarki. 

Visas pastangas dedame, kad 

galėtume tėveliams ir visiems 

parapijonams sulošti “Mikutis 

ir Genutė“ veikalų gerai. Lo

tų išJiuoinuuti vieni namai ir 

visus tuos varguolius patal

pinti po vieua pastoge. Tuo 

būdu Labdarybė geriau galė

tų juos prižiūrėti.

O dabar yra šanku; vieni at 

sišaukia, jog rendos per kelis 

mėnesius neišgali sumokėti, 

kiti vėl būk neužtenka mais

tui, tai šilumai, tai vaistams, visi mandagiai apsieina ir la- 

Taip sutvarkius, gal atsiras- (bai visur gražiai įtaisyta Lie 

tų daugiau gailestingų žmonių tuvių Ligoninė.

gWM< J F
Daužau tat Lietuvos pro. 

dūktų čia mes patys vartoki

me, nuolat reikalaukime Lie

tuvos produktų, ir importe- 

riai bus galop priversti įs- į 

teigti Amerikoje Lietuvos j 
produktų sandeli arba “De-1 

partment Store of Lithuania’s 

Products“. Tegul tie gerbia

mieji iniporteriai būnu tuo 

tiltu, per kurį Lietuvos —

Amerikos prekyba kulvers- 

čiai ritėtų, augdama.

III. Paieškoma.-
Kunickas, Kazys, kilęs išjojus šios: O. Labanauskaitė,

Žųslių valšč., Trakų apskr., Vaičiūnaitė, L. Glozeriutė,

gyvenęs Bostone, pas Jonų Perebeizaitė, B. Stulgins-

Baumilų, 336 Atbens St. ir pas įkaitė, L. Juozaitis, A. Kučins- 

T. Babickų, Soinerville, Mass. Įkaitė, V. Bekinaitė, A. Biie- šiasi visu smarkumu į Labda- 

Paivško brolis Ipolitas. 'dL, J- Anglickaitė, P. Silei-* rių išvažiavimų Birželio 1 die-

Bartulis Jurgis Amerikoj kaitė ii A. Petruskev įciutė. ,hq 1930 m. į nupirktų Libda-

Mokina lošti mus ponia Juš

kienė-, artisto R. Juškos įuo-

atvykęs 1910 metais, apie 44 

m. amžiaus šiuo metu, dirbęs 

kasyklose Mitlierbee. Paieško 

motina Ona, Vilkaviškio apsk.

Ieškomieji arba apie juos'^ar*& nes^ pelnas bus pampi

kų nors žinantieji prašomi at

siliepti į

ConsulMe. General i of.
Lithuania

15 Park Row,

New York City.

BARY. INDIANA.

DRAUGAS

Kvietimas širdingai priim
tas; bet, kadangi t Labdarių 
kuopa ruošiasi prie “tag day” 

tų dienų, tai atstovų negalėjo 

išrinkti.

X Vienas svetimtautis J. 

Jjenin labai džiaugiasi su Lie

tuvių Šv. Kryžiaus Ligoninė, 

nes jo mergaitei 13 m. dary

ta aklosios žarnos operacija, 

regis, 7 d. Balandžio, o jau 

mergaitė sveiksta ir sako, kad

kurie atjaustų varguolius. X Velykų pamaldų tvarkų

Ketvirtadienio, IM*.!? d.,1030

Iš lyttbdai ių centro praneši-J mūsų gerb. klebonas jau nūs 

mų davė pirm. p. K. Sriubie- tatė. Visi ruošiasi su nepap-’ 

nė. Pasirodė, kad centras ruo-Į rastu uolumu prie šventų Ve

lykų!

X Velykų subatoje komple- 

tai ir pamokslas bus 7:30 vai. 

vakare.

X Velykų rytų Prisikėlimo 

pamaldos prasidės 5 vai., po 

to procesija ir šv. Mišios.'

X Velykų rytų pamokslų sa

kys svetys kunigas.

X Pirmas dienraščio “Dr

augo“ piknikas įvyks gegu-

,‘žio 4 dienų, 1930 m. Cernausko 

darže Justice, 111. Ciceros lie

tuviai jau pradeda kalbėti a- 

pie “Draugo“ piknikų, sako,

rių naujų ūkį. 

Priduoda kuopai tikietų.

tin.a. Labai kviečiame visus Nors tame susirinkime ne- 

atoitis ir- paremtu tų, mūsų va- daug jų išdalins, bet pasirįžo 

visus išplatinti.

jos naudai. X Labdarių 3 kuopa ruošia-

Komisija. Įsi prie viešos rinkliavos “Tag 

day“ Ciceros mieste 18 dienų 

gegužio.

Kuopa nutarė kviesti į tai 

kų iš Chicagos kolonijų mergi

nos ir moteris, kad atvyktų

Labdarių 3 kuopai padėti !.kad tas piknikas turės būti di-

RadioStotis A J J.
X Balandžio 13 d. t. y. Ver

bų sekmadienį labai iškilmin

gai ciceriečiai apvaikščiojo 

■per visas ketverias Mišias. 

Žmonių lankėsi kupina bažny-

-------------------------------- čia.

“Draugo“ agentas. | x L Vyčių 14 kuopa skait- 

P-nas J. J. Aukškalnis yra 1 ingai,ir, puikiai.pasirodė;.gra- 

įgaliotas “Draugo” agentas* žioje tvarkoje ėjo,“in corpo- 

Pas jį galima užsisakyti “Div re“ prie Šv. Komunijos 7330 

augų“ ir “Laivų“, atnaujinti:1 vai. laibo Mišių.

abiem laikraščiam prenumera- ! x Labdarių 3 kuopos susi- 

tų, paduoti skelbimus, užsimo- rinkimas įvyko 1 vai. po pie- 

kėti bilas ir užsisakyti knygų, tų Šv. Antano parapijos mok. 

Naudokitės jo patarnavimu..; kambary susirinkimų atidarė 

Jo adresas: K

1334 Harrison St.,,

2-2119, Gary, Ind.

su malda p. K Sriubienė. 

Tel. j X Gaila, kad ne visos dr-

' jos prisiunčia savo atstovus; 

bet susirinkimas buvo skait-

dienų rinkti aukas

X Labdarių narių vajus la

bai puikiai pasisekė. Jis buvo 

30 d. kovo mėin. Naujų narių 

prisirašė 24; seniaus buvo visų 

vardai paskelbti, tik gaila, 

kad likosi apleistas p. Jonas 

Šileikis* Įstojo dar 4 nauji na

riai.

Lošėjai, pastatę veikalų: “Po 

litika” buvo šie; Laurinas ro

lėje — Jonas Dambrauskas, 

Marės rolėje — Bronislava 

G risis, Alenos rolėje — Stanis-

džiausis dėlto, kad pirmas ati

darymo daržo piknikas.

CICERO, ILL.

X Velykų naktį Bažnyčioje 

giedoriai giedos per visų nak

tį.

X Lietuvių kareivių drau-

lava Kuč.ytė, Pilypo rolėje — 

lingas. Jonas Lepeika, Režisorium bu

Protokolas perskaitytas ir vo Petras Bernotas, 

vienbalsiai priimtas. i X Labdarių 3 kuopa, jiems

X Vargšų lankytojai pra- širdingai dėkoja.

neše, jog visi globojamieji 

vargšai reikalingi dar pašal-

gijos nariai bus šv. Kryžiaus i pog, kuriuos Labdarių 3 kuo-

sargyboj, grabo sargyboje bus ............................... ' ‘

Šv. Vardo draugijos nariai.

GIMINĖS IR PAŽĮSTAMI.
Jūsų giminės ir pažįstami 

Lietuvoj, be abejo, nori žino
ti, kų veikia Amerikoj kata
likės moterys. Atsiųskite 2 i 
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 
šalę 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 pasidarytii daili* kny-. 
ga. Nelaukite ilgai. 
Siųskite pinigus tuo
jau ir “Moterų Dirva“ pra
dės eiti Lietuvon.

Užsakymus siųskite šiuo 
adresu:

pa iki šiol šelpia.

X Labdarių 3 kp. susirin

kimas nutarė duoti pašalpos 

Kasparavičienei 25 dol. Sta- 

pulevičienei 15 dol. ir J., La

pinskui 10 dol. Jis yra var

gingame padėjime. Žemaitie

nei, kurių Labdariai šelpė il

gokų laikų, nutarė sulaikyti 

pašalpų, kol komisija ištirs 

apie josios vaikus. Jie jau y- 

ra suaugę ir galėtų savo mo

tinėlę lengvai užlaikyti; ne- 

! reikėtų nei Labdarybės pagal

bos.

Toliaus mūsų gerb. klebonas 

davė tokį patarimų, kad bū-

X Labdarių 3 kuopa kapi

nių dienai 30 d. gegužio Įga

liojo 3 atstovus Kaz. Žilvitį, 

Juoz. Motekaitį ir Ant. Janu

šauskų rūpintis suorganizuoti 

rinkikes ir visų tvarka Vaini

kų dienoje.

X Labdarių 3 kuopa nuta

rė dalyvauti primicijose kun. 

Anastazo Valančiaus, kurios 

bus šv. Antano bažnyčioje ba

landžio 27 dienų. Nutarė pa

aukoti jaunam kunigui mažų 

dovanelę.

X Skaitytas kvietimas į šv. 

Kazimiero A. R. 11 seimų, ku

ris įvyks gegužės 18 dienų šv. 

P. M. G. parapijos svetainėje 

prie Washtenaw Avė. ir 68 

gatvės.

HAROWARE & PAINTS

Tvirto ižillrbfmo VVheel Baris storo plieno 
vidnri8 ir gelcllnės kojos pats geriausias del 
natrių vartojimo. Tik . . . . .........................*3.98

l’llsen f lat sienos maliava galima inailavo- 
tl sienas, m t džius, radiatorius, ir ant wall 
popieros visokių spalvų, SykJ mėginsi visa
dos vartoti. Tik............................. *2.50 <lal-

Ateikite Arli* Tclcfomiokllc I*afaycttc 4080 
Pristalom Visur

Ivoomis maliava bal
ta ir visokių spalvų. 
Galima vartoti 1S lau
ko arba viduje. 
Tik ..--_2L48 Gal.

Kwik-Kotc Varniais, 
kuris išdžiūsta J 4 va
landas. Galima vartoti 
ant florų.1 medžių arba 
klljankos. Taipgi duo
dame 3 colių bruSJ su 
kiekvienu galionu. 
Galionas Tik *3.00

Valspar Vn misis vi
siems žinomas. Galima 
vartoti viduj-.’ arba 16- 
lauko. Didelis specia-
las Galionas *4.98

St. Louis “Dutch 
Boy” White Lead. 100 
svarų . *11.98

“MOTERŲ DIRVAn

2239 Wost 23 Place

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street

THY let a load of 
worry trail your 

pleasure? Whatyou really 
need is a “worry-proof” 
policy—one of our «.tna 
Auto Combinations!

Only one premium 1 
And a great big organization 
to do the worry ing for you!

z£.T N A -1 2 E
V. RUKSTALIS 

Insurance
2423 W. Marųuette Rd. 
Telephone Hemlock 6219 

■Loop Office 
230 S. Clark St. 

Telephone State 3380 
Chieago, UI.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

8 P E C I A L I S T A 8
Taigi nenusiminkit, bet eikit paa 

tikra specialistą, ne pas koki nepa- 
tyrėlj. Tikrai t specialistas, arba pro
fesorius, neb Jaus jūsų kas jums ken
kia, ar kurskauda. bet pasakys pats. 
po pilno iftegaaminavlmo. Jus sutau
pysit laikų. ■ ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt Jums del 
to. kad jie neturi reikalingo patyri 
mo, suradyn iul žmogaus kenkamin 
gumų.

Mano Rsidlo — 8cope — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vl- 

įsifikas baktal lologiškas egzaminą vl- 
I mus kraujo iatldcngs man jūsų tlk- 
' ras negerove n, ir jeigu aS paimsiu 
jus gydyti, t aJ Jūsų sveikata ir gy- 

1 vumaa sugry k jums taip kaip buvo 
i pirmiau. Jelg u kenčiat nuo ligų skll- 
jvlo, žarnų, inkstų, odos, kraujo, ner
vų, Širdies, reumatizmo, kirminų, 

i uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
' Jeigu turit 1 lokių užstsenėjuslų, Jai- 
Ikerėjusių, chroniškų ilgų, kurt na- 
' pasidavė net, gabiam Šeimynos gy- 
i dytojui, nea tldėliokit neatėję pas 
‘ mane.

DR, J. E. ZAREMBA
8 PECIALI8TAS 

Inėji raas Rūmas 1018
20 W. JACKSON BLVD.

At^l Stata Gatvėa
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Vakarais nuo K iki f

Nadėllomla , nuo 10 ryto iki 1 
po platų

PASIŪLYMAS

$76
Už Jusi Sena Viktrola arte Radio Perkant Nauja
Victor- Radio
ELECTROLA COMBINATION 

“Muzika iš oro ir Rekordu”

VICTOR - RADIO 
ELECTROLA

RE-45
Reguliariai

Kreditas už Jūsų 
Senęi Viktrola: arba 
Radio .............

$275

$76
$199
Be Tūbų

VICTOR - RADIO 
ELECTROLA

RE-75
Reguliariai* — $350
Kreditas už Jūsų. 
senę Viktrola arba 
Radio ..............

$274
Be Tūbų.

Šis pasiūlymas yra geras tiktai apribuotam laikui. - Pasinaudoki
te tuoj .kol. nėra. sustabdytas. Tai yra; proga nusikratyti senę Vik- 
toolę arba: radio.

rai ■
za1mu IL

Didžiausia Lietuvių Radio Krautuvė
TEL. BOULEVARD 4705 3417-21 SO. HALSTED ST.



Ketvirtadienk, Bal. IT d., 1930 D B X U O X B
r s

C H I C A G O J E
PEOPLES IE DRAUGO” 

RADIO KONCERTAS.

Nora praeitame dienraščio

— 2419 Marąuette Rd. ir Au
burn Park —- 8055 So. Hals
ted str.

Iš šios šaunios lietuvių kui-

R. NOmomTAS
NAPRAPATAS

Persikėlė po num.

, OR. M. T. STRIKOL
I GTDTTOJAS IR CHIRURGAS 
atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai
čiu viriui Belsklo-Rakščlo aptlSr

“Draugo” ir The Peoples Fur- turinės įstaigos yra išėję visa j 
niture Co. radio koncerte cho- ! eilė žymių mušikų ir daininin-, 
ro nebuvo, tačiau programas kų. Konservatorijoj mokoma:'

piano, smuikas, vargonai ir.

kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. 
3236 S. HALSTED STREE'i' valando»: nuo « iki 4 pu piet. Tet

P.oepect 1930.
Tel. Vlctory 6965 į butaa ofisae toj pačio] vietoj:

Valandos: 2-5 po pietų, 6-8 vakare 4601 3o. Ashland Avė. Valandos: nuo 
I Iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820 
Rea <441 a Albany Avė. Tel. Pros- 

i peet 1030. Nedėtomis tik pagal au- 
tarti.

Rea Tel. M14way l»U

DR. R. G. GUPLER
GTDTTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue lr 24-tas Street 

Telef. Canal 1713-8141

Valandos: 1 Iki 4 p. p. Panedėllal* 
lr Ketvergals vakara

D A K T ARAI
Telefonas Boulevard 1888

DR. S. A BRENZA
• tk* 13. 1 Utį 
Iki 8:88 vakare

buvo įvairus ir gražiai išpildy
tas. Programas pasižymėjo sa
vo rimtumu, kaip ir tinka di
džiosios savaitės nuotaikai.

Pirmasis dainavo p. Justas dirbanti kultūrinį įstaiga vi-i
Balsis, L. Vyčių “Dainos” j sų lietuvių privalo būti re- 
clioro režisierius. Jisai gerai .miama”.

Ofiso Tel. Vlctory 3887
Of. lr Res. TeL Hemlock 1874

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

Antras ofisae lr Resldenclja
6504 S. ARTESIAN AVE.

Ofiso Vai. Nuo 9-18 rytais: nuo 7-8 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-4 po 
plet. Utarn. Ir Subat. Nuo 8-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.I ess=s=s=5====aAaHtf

Ofiso Valandos; 
diena, ir 8:|l.

4603 S. ASHLAND AVE. 
Netoli 48tb Street Chicago. UL

Ofiso Tel. Virginia 8888
Resldennljos: Vau Buren

DR. T. DUNDUUS
(SU

miantieji žmonės, jau keletas 
metų, kai aukų vajų daro,' 
duosniąi joms aukoja. Už vi-

-gųm-i.

. ........... A. LDAVIDONIS, M. D.
monija ir tt. Ši taip gražiai jSU lue^ au^<as dėkojame jums, So. Michigan Avenue

visa eilė kitų niuzikalinių ins
trumentų. Taipgi teorija, har

padainavo Šimkaus — “Vai į 

pūtė, pūtė” ir Petrausko —' 
“Šių nakceli”. Tai buvo p-no 
J. Balsio debiutas per radio.

Antroji per radio debiutavo 
p-lė Domicėlė Šulokaįtė, gerai 
jau chieagiečiams žinoma dai
nininkė. Debiutas pasisekė. Ji 
dainavo Šimkaus — “Oi var-

R. K.

WEST SIDE.

ge, varge” ir Pociaus — “Vai Į komitetui. Į. minėtų valdybų 
močiutė mano”.

Justas Balsis ir Antanas 
Čiapas dainavo duetų dvi dai- 
ui — Petrausko “Kregžde- 

\ lės” ir “Padariau alutį” — 
liaudies daina. Duetas buvo ge 
ras.

Schuberto “Serenadų” ir 
Aleksio vienų dainų gražiai 
padainavo Adelė Šaulį utė. Ji
nai turi stiprų balsų, kurį pil
nai apsimokėtų kultivuoti.

Dain. Antanas Čiapas gerai

mūsų brangūs geradariai, ypa
tingai gi dėkojame ui šiųme-’, Tel. Kenwood 5107 
tų vajaus aukas. Žinome, kad Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
ir jums šįmet dėl bedarbės nao 6 iki 8 vai. vak. apart 
yra pasunkėjusi gyvenimo, bū- šventadienio ir ketvirtadienio >Oflgo 
klė, bet jūsų aukos mums ne-
pamažėjo, jūs suradote galimu Tei. Hųmiock 8<q$

Bal. 15 d. š. n,. Aušros Var-|vis «aHsiai. dal™‘is
tu mok. kamb. įvyko West!mn tUrtu lr tas ?rd»es1 
c,., j .. . , i kilnumas mus sugraudina iraide draugijų atstovų sus-1 .... t, , , ,, , meile, dėkingumu pripildytasmas, kad išrinkus valdybų) ’ ,. . i.... ,, , , . .... . mūsų turais traukia prie tur-’vietiniam Vytauto jubiliejaus . “ ,tingiausiojo Viešpaties, ir ten

I’rospect

DR. B. ARON
0610

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisus 6155 South Kedzie 

Rez. 6622 So. AVhipple 
Vali 2-4, 7-9 v. v Išskiriant Ket.

maldauti Jums atlyginimo. Laipateko sekantieji: . T .i Visagalis visame Jums uz tai, 
V. Duoba — pirm., Ig.. Kry-: palaimina!

ževičius — vice-pirm., P. Fa-
bijonaitis — rašt., A. Peldaius 
— ižd., V. Petrauskas — ko-1 I
resp., ir gerb. kleb. kun. L. 
Draugelis vyriausias patarė
jas. Taipgi viršminėti asmenys.... , , , w čiame kiek jūs vargo, darbopaskirti atstovaut Vvest Side) . ..
susirinkimuose Centralinio C. i
Vytauto komiteto.

P. Fabijonaitis įnešė suma- 
padainavo Naujalio “Kadjnym^’ ^ad West Side Kom. į- 
skausmas man širdį”. Tąi!negt* pageidavimų į C. Cliic. 
mėgiamas
dainininkas

Panelės: Domicėlė Šulckaitė 
ir Marijona Šlapikaitė sutar
tinai ir gražiai padainavo po- 

* Y - rų dainų duetų^ Jj^Xęn|
■ kmiM “ Antru n Tins tė

ADVOKATAI

PAUL. M. ADOMAITIS
ADVOKATAS

Visiems dėkojimuos už va-: 
jaus gražias aukas, ypatingai 
dėkojame Didžiai Gerbia
miems Klebonams ir mūsų Tei. Randolph 5130-5131. vai. 10-5 
brangioms Rėmėjoms. Atjau-

Bldg.

sveikatos, laiko ir energijos
pašventėte, kad mums juo dau- j' 
giau aukų suplauktų. Atjaučia 
me ir įvertiname tų jūsų ge-! 
rūmų ir mūsų giliai tuo jūsų i 
pasišventimu sujaudintos šir-i

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

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Salle St., Room 1701
-----• ----i,r it- i j i ,• . - • . v |T»I. Randolph 0331-0332 Vai. 0-8radio klausytojų *• <at nedaryti gatvėmis Ays nesuranda net žodžių,' vakarais

vaikštynių laike didžiųjų Vy-( kuriais išreiškus, kaip labai; 1,41 ^ei. victory1 *miSTREET 
tauto iškilmių. Tas sumany-1 branginame jūsų dėl mūsų pa- ral- *part Panedėlio ir
mas didžiumas atstovų priim-. keltas aukas ir tik tylia, karš
tas. 'ta malda pavedame jus visus

.^Taipgi buvo tartasi svarbos-r|

Pėtnyčios

i - ’—i— .. - JOHN B.JŪRDEN
kaus “Augau pas tėvelį” irjniais kolonijos reikalais, kas-,J° Apveizdos globojimas būtų (John Bagdziunas Borden) 
liaudies dainų “Pas darželį dink ateities veikimo. Jūsų dalimi. ADVOKATAS
trys mergelės”.

Antru kartu per radio dai
navo muz, ir dain. V. Medo
nis. Jisai giedojo savo kompo
zicijos “Tėve Mūsų”. Giedo
jo lygiai ir gerai. Balsas 
gražus ir jį galima pavadinti 
radio balsu.

Šiame sus-me buvo atsto- I 
vaujamas sekančios dr-jos:

1. Aušros Vartų moterų iri, 
merginų dr-ja.

2. Šv. "Kazimiero vyrų ir 
moterų dr-ja.

Dėkingos,
Švento Kazimiero Seserys.

TQWN 0F LAKE.

GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
4143 Archer Avenue 

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

Nedėllomia nuo 10 Iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Frankiin Blvd. 

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

DR. 1 J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

OĄgas 2463 W. 63 Street
Kertė Bo. VVestsra Avenue 

Tsl. Prospect 1838 
Resldenclja 88(8 Bo. Leavitt Bt. 

Tel. Canal 8888
Valandos: 8-4 po pietų lr 7-8 ▼. v. 

Nedelioj pagal susitarimų

Tel. Canal 6764 Republic 8488

Dain. Antanas Kaminskas 
pagiedojo solo iš veikalo “Sep 
tyni paskutinieji žodžiai nuo 
Kryžiaus”. Giedojo gražiai. Jo 
tenoras gražus. Tai daug ža
dantis mūsų dainininkus. Tuoj 
po jo, iš to paties veikalo 
kvartetų pagiedojo: p-lė Šulc-

3. Labd. Sų-gos 7 kp.
4. S. L R. K 100 kp.
5. Blaivybės dr-ja.
6. L. Vyčių 24 kp.
7. M. Kol. Rem. 19 sk.
8. Ūkininkų dr-ja.
9. Keistučio dr-ja.
10. Varpo dr-ja.
11. Aušros Vartų vyrų ir 

moterų dr-ja.
kaitė, p-lė Šlapikaitė, p. J. Bal į 12. Aušros Vaitų parapiją.

Minėtam sus-mui pirminin
kavo stud. P. Atkočiūnas, o 
raštininkavo Stud. V. Pet-

sis, p. A. Kaminskas ir p. A. 
Čiapas. Pagiedota gražiai. Pro 
gramas baigta Ant. Kaminsko 

ir Ant. Čiapu gražiu duetu. 
P-lei A. Šauliutei pianu a- 

komponavo muz. J. Brazaitis, 
o visiems kitiems daininin
kams komp. A. Pocius, apie 
kurio vadovaujamų konservą-1 
torijų pranešėjas p. J. Bulevi- 
čius taip per radio pasakė:

Chieagos lietuvių tarpe gra
žų kulturinį darbų dirba mu-

rauskas.
Vinmikan

DAROJAME.

i.

Už daugelį geradarybių ir 
malonių esame kaltos Dievui 
dėkingumo, o viena tų Dievo 
dovanų esate jūs, mūsų bran
gūs prieteliai ir mūsų remė-

sų vargonininkai. Vienas iš jai. Už jus dažnai visa širdimi 
jų yra šio vakaro akomponis- j Aukščiausiajam dėkojame. Jūs 
tas, kompozitorius p. Antanas nuolatos mums palankūs, bet 
Pocius, Vyčių — “Dainos” t jūsų ypatingas gerumas ir 
choro vedėjas ir Šv. Jurgio mūsų labui pasišventimas pa- 
par. vargonininkas. Jisai y-(sireiškia juogabiau mūsų Vie- 
ra žinomas kaipo vienas iš nuolijos labui daromo vajaus 
seniausių vargonininkų, muzi- metu. Didžiai Gerbiamieji kle- 
kų, sukūrusių gana daug bonai, su kuriais Seselėms ten- 
kulinių. Be to, komp. A. Po-Jka kartu darbuotis, patys ne
rius jau nuo 1914 metų sek

Mes, Šv. Kazimiero Ąkade- 
mijos Rėmėjų 1 skyriaus ir 
moterų Sujungęs 21 kuopos 
narės, sveikiname savo dva
sios vadų, didžiai gerb. kun. 
Anicetų Linkų, šiandien jam 
švenčiant savo vardo ir gi- 
giinimo dienų.

Aukščiausias Viešpats tesu
teikia Tau, kun. Anicetai, rei
kalingiausių malonių, mes mi
nėtų organizacijų narės, džiau
giamės, sykiu su Tamsta, su
laukusios jūsų vardo dienos 
ir siunčiame savo maldos pas 
Aukščiausiųjį Viešpatį Dievų. 
Abi draugijos yra užsakiusios 
šv. Mišias Jūsų vardo dienai 
Jūsų intencija. Taigi, gerb. 
kun. Anicetai, gyvuoki ilgiau
sius metus sveikas linksmas 
iš laimingas!

Moterų Sųjungos 21 kuopa 
Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 1 skyrius.

mingai vadovauja Beetlioveno 
Konservatorijai, kurios adre
sas yra: 3259 So. Halsted St.

Tel. Ganai 2118
Namų TeL Lafayette 0098

DR. A. L YUŠKA
OFISAS

1900 s. HALSTED STREET
NAMAI

4193 ARCHER AVE. 
Valandos: prieš pietus pagal sutarti 
Namuose 2-4 po piot. ofise 8-8 v. v.

Ofiso Tel. Kedsle C 4 82 
Rezldencios Tei. Dreiel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas 

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

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

Nedėliornls lr Šventadieniais 10-12.

DR. A. RAGIUS
GYDYTOJAS.

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS 

Gydo stalgias lr chroniškas ligas
vyrų, moterų lr valkų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliornls lr seredomis tik 

lškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

Tel. Went$vorth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Phone Armitage 8838

OR. W. F. KALISZ
1146 MILWAUKEE AVENUE 

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

Nedėlioj pagal sutarti

Tel. Lafayette 5793

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

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėliojo pagal sutarti.

OPTEMITRISTAI

i Tai. Victory 8278

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTA8

Ofiso lr Res. Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 IU 8 po 
pietų tr 8 Iki 8 vai. vakaro

Res. 3201 S. WALLACE STREET

Tet Hemlock 8181

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

X — Spinduliai '
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. TeL Canal 6128 
Rezidencija: 6640 So. Maplerrood 

Avenue Tel. RepubUc 7818
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. V. 

Nedėlioj: 10 — 13 ryto

a' Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
3265 S. Halsted St.
Vai.: 10 vaL ryto— 8 v. v. 

Nedėlioj 10-12

DR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

3428 West 89 Btrest
▼at: 8—19 ryte, 1—4 p. p. 8—8 

▼. v. Nedėlioj susitarus.

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

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

Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

Marąuette Park. — Kon
traktorius Matas Zizas, gyv. 
7217 So. California, nuolatai 
ugdo mūsų kolonijų statyda
mas namus ir traukdamas 
žmones į šių apylinkę.

Šiomis dienomis jisai baigė 
statyti dviejų flatų namų po

DR. VAITUSH, 0. P. D.

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drezel 6323 

Vai.: 8 Iki 10 ryto 
6-8 vai. vakare

Palengvins aklų įtempimų kuris 
•stl prlslastlm galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų aklų karėtj. Atitai
sau kreivas akla nuimu cataractus. 
Atitaisau trumpų regystų lr tolimų

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va-ir**?*1*-
Prlrenglu teisingai akinius visuose

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefoną* Canal 2552

kare, Seredamis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 ild 6. i

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišius) 

ADVOKATAS

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

RESIDENCIJ A: 
6615 So. Rockwell Street 

Telef. Republic 9723

J. P. WAITGHU8
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Frankiin 4177
Nuo 9 iki 1 Išėmus Su batas

52 East 107-th Street
Kampas Michigan Avė.

Tol. Pullman 5950
Nuo 3 Iki 9 vak. Ir Bubamomis

užsileidžia, nei parapijoms pa į num. 6821 So. Talman avė. 
lieka neparaginę, kad Seselių Į P-nas Zizas tame nam^ apgy- 
reikalus aktyviai atsimintų irjvemiino Kl. Grigonį su šei- 
jiems koduosniausiai gelbėtų, mynų. Pirmiau Grigoniui gy-

Telephone Central 1916

fc W, GHERNAUGKAS
ADVOKATAS

skyriai: Marąuette Parke Užtai geraširdžiai, Seseles re-veno Bridgeporte.

OFISAI:
4901 — 14 St. 2924 VVashington Val 
10-12, 2-4, 7-9 ‘ 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6868

DR. P. Z. ZALATORIS.
Gydytojas ir Chirurgą*

1881 SOUTH HALSTED BT.
Resldenclja 6600 So. Arteslan Arų, 

Valandos 11 ryto Iki S po pietų 
6 Iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVE. 
SPECIJALISTAS

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

pietų: 7—8:30 vakare 
Nedėllomia 10 Iki 12

Telef. Midway 2880

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

atsitikimuose, egaamlnavlmas daro
mas au elektra, parodančia mažlau- 
elaa klaidas.z

Speclalė atyda atkreipiama moky
klon. vaikučiam*

Valandos nuo 18 ryto Iki S va
karo. Nedėliornls nuo 18 ryto Ild 
18 po plotų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 8. ASHLAND AVE.

Tel. Bonlevard 7589

Rezidencija 
4729 W. 12 PI. 
Tol. Cicero 2888

Tel. Boulevard 1481

Nedėliornls
Susitarus

DENTISTAI
Office Boulevard 7643

DR. C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4646 Bo. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptiekos

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

3343 SO. HALSTED STBEET
Valandos: Nuo S — 4 p. P>

7—9 vakare

DR. HERZMAN
is susnas

184 Nertk La8alle Btrest 
CHICAGO, ILLINOIB

Nuo 9:36 Iki B vai. vak. 
Office; 1908 Bo. Union Ava

TeL Roosevelt 1718 
▼at nuo 8 UU | yat vak.

25 METO PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D,
OPTOMETRISTAS

TeL Canal 6383

DR. G. I. BLOŽIS
DBNTIBTA8

2201 WEST 22nd STBEET 
(Kampas Leavitt Bt.)

Valandos* Nuo 8 Iki 18 ryta 
nuo 1 Iki 8 vakare

Seredoj pagal sutarti

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365
Ekspertas tyrimo aklų lr pritaikymo 

akinių
1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kMnp. 18 St. 1 aukštas 

Pastebėklt mano Iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto Iki 8:30 va- 
karo. 8eredomls nuo 8:30 1M 18 V. 

ryto. Nedėliornls nėra skirtų 
valandų. Room S 
Tbone Canal 8(88

Boulevard 7(88
Rea

Gerai lietuviams žinomas P88 
metus kaipo patyręs gyšyMfefc < 
rurgas lr akušeria

M
Gydo stalgias lr chroaišfclgh 1* 

gasvyrų. moterų lr valkų pagal *<* 
Jauslus metodus X-Ray lr klioktas 
elektros prletalsua

Ofisas ir Laboratorija. 
Netoli Morgan Btrsft

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo X8 — 18 plote N 
nuo 6 ik, 7:88 vai. vakara 
Tol. ofiso Canal 8118 Rea Ba Oksrt 
3238. arba Randolph 6866.

Hemlock 7881

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DANTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 
▼ai.: Nuo 8 ryto Iki S vakare

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Tlaza 3200
VALANDČB:

Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nuo 2 Iki 3 po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakare.
Nedd. nuo 10 Iki 12 dienų
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GRABORIAl: CHICAGOJE
S. D. LACHAWICZ

LIETUVIS GRABORIUS

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

Tel. Roosevelt 2515 Arba 2516

2314 W. 23rd Place
Chicago, 111.
SKYRIUS:

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

LAIMĖJO SU MIESTU BY
LA.

, Simpatiikas — 
Mandagus — 

Geresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisus:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tel. Tards 1741 Ii 1741
SKYRIUS

4447 So. Fairfleld Avenue 
SKYRIUS

1414 So. 44 Ct. Cicero 
Tel. Cloero 7794

SKYRIUS
4141 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 1141

P-nas G- Nakrožius, Peoples 
Fumture Co., Marąuette park 
krautuvės manadžeris, laimė
jo su miestu bylą, kurią buvo 
užvedęs spalių mėn. 1927 m. 
sąryšyje su nuostoliais, ko
kius turėjo įvažiuodamas au
tomobiliam i duobe ir kitą 
automobilių užgaudamas prie 
Cicero ir 79 avė. Tai buvo 
miesto kaltė, nes duobė buvo 
neužtaisyta ir jokio ženklo ne
buvo pastatyta. P-no Nekro-

jungos vietinės kuopos vaka
rėlis, 6 d. balandžio, pavyko 
labai gerai. Žmonių prisirin
ko nemažai; programa susidė
jo iš veikalo, kalbų ir dainų. 
Buvo atvaidinta komedija 
(Gaila Ūsų), kuri labai žmo
nes prijuokino. Visi vaidylos 
atatiko savo rolėse ir užduo
tis atliko kuopuikiausia, ypač 
gerai pasižymėjo Daratėlū ir 
Morkelis, taip gi ir visi kiti.

Po lošimo kalbėjo p. Vai
čiūnienė; plačiai nušvietė Mo
terų Sąjungos naudingumą; 
ragino visas North Side mo
teris prisirašyti prie vietinės

Moterų Sąjungos 67 k. širdin 
gai taria ačiū gerb. kun. A. 
Baltučiui, Dr. Narijauskui ir 
Dr. Lauraičiui, taip-gi komisi
jai.

Daugiau tokių vukarų.
Rūtelė.

Šv. Pranciškaus vienuolyno 
seserims Šv. Jurgio parapijoj 
surinkta $117.00. Visiems au- 
k uoto j am s reiškiame Širdingos 
padėkos žodžius. ,

e f įsliuogi

Atsistatydino kapitonas
Iš tarnybos atsistatydino 

.Chicagos policijos kapitonas 
/P. J. Gallery, Jis 30 metų ta- 
imavo policijoje. Eina 63 me
tus. Sakosi nesveikas.

Išrandavtmui Storos, geras bile 
bizniui. Dykai Iki |ois(elgimo 1046 
No. Wella St.

Geriausios kalnus už seną auksą, 
sidabrą, pintiną, brungmenas, dan
tis. Atnešk nr ulslųsk. Standard 
Hmelttng Works, 202 80. State St. 
Km. 802, kamp. Adams.

PADEKONt.

Bridgeport. — Per kolektą

J. F. BAISIUS
.pigiausias uun. graboriue. 

CHKAOOfB
Laidotuvės* pa

taršų uju geriausia 
lr pigiau segu kiti 
todal, kad prlklau- 
saa prie arabų iš
dirby at ės.

OFISAS
444 West lt M. 
Tai. Canal 41T4 SKY RIUS: 4444
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4444

Phone Boulrrard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
rtsaomet sąžiningas lr 
aebrangu*, nas netart
ais išlaidų užlaikymui 
įkyrių. . .

Nauja, graži ko
plyčia dykai

8307 Auburn Avenue

Telefonas Tards 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 7692

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto lr miestelių 
dalyse. ModernU- 
ka koplyčia veltui.
4103 8. Halsted 
St. Chicago. III.

Tel. Vlctory 111*

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street
Kampas 4<tn Ir Paulina Sta. 

TU. Blvd. 6141

Nnliudlrao valandoje kreipkitės 
pri* manęs. patarnausiu si m patu
kai, mandagiai. gerai tr pigiau 
negu kitur. K o pi r *1* dėl šermenų 
tykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley LIc. 
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street 
Gesei 4161

šio apsukrumu ne tik byla lai- x .
mėta, bet ir toji vieta tinka- kuopos ir, tiesa, tame pat va-J
mnl i£toisvla Vari Jmurinn lrnro Tkrisirnsė nnrin.kare prisirašė narių.

Po p. Vaičiūnienės kalbos
pasirodė didžiulis Moterų Są
jungos vietinės kuopos naujai j 
suorganizuotas, choras, kuriam 

X Pereitame sekmadienyje vadovauja P. Maskolaitis. Na, 
kušlos Vartų bažnyčioje liko- ir ištikrųjų, kad užtraukė, tai 

sis pamirštas ružavos spalvos žmonės net kvapą sulaikė, 
rankinis krepšelis įduotas Nors da pirmą sykį choras pa

sirodė scenoje, bet labai pui
kiai save užsirekomendavo 

X Advokatas J. Sobolis klausytojams. Garbė vietinei 
15 balandžio apleido Vilčiaus-' kuopai ir choro vedėjui Mas- 
ko namus nes susirado sau kolaičiui.
butą su centrliniu šildymu. . Taip pat buvo duetų ir kvar 

X Westsidėje 15 balandžio, tetų, o geriausia žmonėms pa-

mai ištaisyta, kad daugiau 
nelaimių nebeįvyktų.

WEST SIDE ŽINIOS.

“Draugo” ofisan pasaugoti. 
Teatsiima, keno jisai yra.

galutinai susiorganizavo Vy
tauto iškilmėms rengti komi
tetas.

X Vargonininkas K, Sabo
nis pirm keturių metų buvęs 
Westsidėje, dabar naudingai 
darbuojasi Dievo Apveizdos 
18-čių parapijoje. Vakarykš
čiame “Draugo” num. 90 tik 
per apsirikimą laužant laUta 
pateko apie jį žinutė po Vest 
Ridos antgalvių.

tikri duetas p. P. Srubo ir 
jo žmonos.

Po programo sųjungietes 
artistus ir choristes gražiai 
pavaišino.

Erestas Liubošius.

IŠ MOTERŲ SĄJUNGOS 67 
KUOPOS VEIKIMO.

DAILUS VAKARAS.

North Side. — Moterų Są-

A. PETKUS
GRABORIUS 

Ofisas

3238 S. HALSTED STREET 
■ 1 

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

Tel. Vlrglnla 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marslifield Avenue

Tai. Boulevard 9277

A.
+ A

JUOZAS
BUKAUSKAS

mirė kovo 31 d., 1930 m. 8 vai. 
vak. 2 9 metų amžiaus. Velionis 
sirgo 3 mėnesius lr prieš mirtį 
buvo aprūpintas šv. Sakramen
tais.

Paliko dideliame nuliudlme 
moterį Izabėlę po tėvais Gražu- 
llutę, sūnų Raymondą ir duk
terį Pranikę, tėvą! Miką ir mo
tiną Pranę, brolį Antaną, sese
rį Veroniką lr seserį vienuolę 
Pranctškletę. A. a. Juozas pri
gulėjo prie šv. Juozapo dr-jos 
lr SLRKA 38 kp.

Kūnas buvo pašarvotas 309 
E. 13 Avė. Homestead, Pa. 
laidotuvės įvyko pėt. balan
džio 4. Iš namų 8:30 vai. buvo 
atlydėtas į šv. Petro Ir Povilo 
bažnyčią, kurioj įvyko gedulin
gos 3 mišios už velionio sielą. 
Po patnaldų buvo nulydėtas į 
šv. žarijos kapines, šv. Mišias 
laikė kun. 8. J. Oepanonls, kun. 
Abromaitis ir kun. Skrlpkua.

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

Nubudę:
Moteris, Vaikučiai, tėvai, brolis, 

brolienė Ir seserys.

Marąuette Park, — ši kuo
pa truputį buvo aprimus, bet 
ir vėl subruzdo veikti.

Pastangomis rašt. P. Micke- 
liunienės ir ižd. P. Žagunienės, 
tapo surengtos prolekcijos ba
landžio 6 d., kurias davė Dr. 
Narijauskas. Jis aiškino, kaip 

į reikia užsilaikyti, kad būti 
i sveiku. Įrodinėjo, kad švaru-j. 
mas ir sveikas maistas, tai 
svarbiausia rolė žmogaus gy 
ivęnime.

Antras irgi senai visiems 
gerai žinomas dentistas Lau
raitis. Ir nuo jo teko ko pasi
mokinti, Jis netik žodžiu aiški 
no, bet ir paveikslais rodė, 
kokią bledį daro žmogui jo 
prasti dantys. Nurodė, kad 
nuo blogų dantų visos ligos 
paeina. Be visų pamokinimų, 
da ir dovanėlių suteikė. Lie
tuviams patartina lankytis pas 
savus gydytojus ir dentistus 
(minėtų prelegentų adresus 
rasite “Drauge” skelbimuo
se).

AVTOMOniUV CHAMPIONAS
B U I C K

Per 20 Melus Vilma Plrmenyliė. 
Pirm negu pirksi automobilių, pamė

gink BUICK ir MARQUETTE

ARCHER BUICK CO. 
4400 Archer Avenue

Vlrglnla 2400 
1 Blokas Nuo Kedzie Avc.

JONAS 3LEGAITIS
LIETUVIS PARDAVĖJAS

' "■     III < ■ Į ■■■■-!■■ —

ATLAS PHOTO STUDIO 
J. W. Staneika

Naujas Savininkas 
Gerai, pigiai ir greitai atlie

kam visokį fotografijos darbą.
4090 Archer Avenue

Tel. Lafayette 0265

Ramova
3518 So. Halsted Str.

Gražiausias Teatras Chicagoj

Utaminke, 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 atsidaro 1:30 vai. po p.

SE I lt ALI N G A
5,000 kostomerių pasinau- 

duoti musų išpardavimu. Bar
genai visai Šeimynai.

“Seilai” aht:
Ceverykų 
Dressių 
Kelnių 
Maliavų 
Varnišių 
Vaikų drabužių

Kainos numažintos taip, 
kad pritaikinti jūsų kišeniui.

Atsiveskit vaikus ir visą 
šeimyną. Juo daugiau pirksit, 
juo daugiau sutaupysit.

Bargenai, bargenai, barge
nai.

Išpardavimas, kurio negalit 
pamiršti.

I. GOLDSTEIN & SON 
2400 So. Oakley Avė.

Tel. Canal 1976

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjams lr savinin

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

BALZEKAS MOTOR SALHgj 
4030 Archer Avenne 

Tel. Lafayette 2082

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

O. Navadomskis, Savininkas
Elektros kontraktorius

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

REAL ESTATE

ĮVAIRŪS kontraktoriai

STANLEY CIBULSKIS
MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS

Poperloju, mollavoju lr atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbos garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktoriua 

Statau įvairiausius namus prieinama
• kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6524

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namą 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
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausia.

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 j visas miesto da
lis.

MORTGEČIAI-PASHH.OS

IŠRENDAVIMUI ruimin
gas kambarys naujam name. 
Merginoms, vaikinams ar ve
dusiai porai.

826 West 34 Place
1-mas floras

IS PRIEŽASTIES MIRTIES 
UŽ PUSĘ KAINOS.

Bridgeport kolonijoje parsiduoda 
muro 6x3 kamb. namas. Kaina tik 
16,500.00. Slo namo kainu butų $9.- 
500,. dubar tik 16,500, nes savininkai 
yra mirį, už tai jis beveik už pusę 
kainos atiduodamas

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

LEAVITT STREET 
GARAGE

Viktoras Yuknis, Savininkas
Visokis automobilių dar

bas. Kainos prieinamos, dar
bas garantuotas. Red Cro\vn 
gazolinas.

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

16 LOTŲ IŠMAINYMUI
Turiu 16 lotų mainymui. Galiu lo

tus Išmainyti ant namų, automobi
lių ar ant kitokių dalykų. Musų kai
nos labai žebnos sulyginant su kitų. 
Ateikite Ir persitikrinkite.

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EXPRESS

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

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

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic, 5099

Mes pervežame daiktus ir j 
kitus miestus.

PARDAVIMUI NAMAI. 
Negirdėtas Bargenas

Du nauji 2 flatų muro namai po 
4 kambarius. Pirynutlnis floras karštu 
vandeniu šildomas. Ąžuolo trimingai, 
toUetai ištaisyti tailemis. Kaina $14.- 
000. Parduodame už $8,950. Pasinau
dokite proga, nes tokių progų retai 
atsitinka. Įnešti tik $2,000 Kiti kaip 
renda. Namai randasi Brlghton Park. 
Reikalingi agentai. Atsišaukite.

BAKS & CO.
4394 Archer Avenue 

Tel. Virginia 0055

U* 44,000 GAUSI S KAMB. BUNG. 
35 p. lotas, naujas, plytų bung.

$9,000. Tik $5,950. Melrose Park 
kreiptis IVm. B. Elson, 5415 Unlver- 
sity.

Turim parduoti 8 kamb. bunga- 
low. Karštu vand. apš., ugniavietė, 
knygynas, bufetas, aplinkinis ir už
pakalinis porčlus, 2 karų garadžius, 
lotas 60x235. bl. į vak. nuo Har- 
lem, 1 bl. į šiaur. nuo Ogden. 386 
Blackhawk Rd. Rlverside, III. Tel. 
Rlverside 5848-M.

6 kamb. namas, 1746 No. Tal- 
man, karšt. vand. šild., 2 karų gar. 
$5,000. Nėr morglčlij. šauk Long- 
beach 0592.

FARMOS.

6 lotai, Oak Forest, III. 50x133 
priešais mokyklos, gesas, elektra. Į- 
mokėtl $200, balansas po $10 mėn. 
Kaina $650. John Gleich, 2830 W. 
$9 PI. __________________ t

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 Avė. N. W. 
Grand Rapids, Michigan

FARMA — 150 ak. 20 karvių, ar
klių, vištų, įrankiai. $6,500. Geros 
išlygos. C. Douglas, Herkinier, N. Y.

3 GOOD EIGHTIES, Northern, 
\Vls. nauja žemė, dalinai pager., ga
tava sėjai. Rašyk H. J. McKuslck, 
Stlllwater, Minn.

Puikus 7 kamb. namas, didelis lo
tas, 2 karų gar., valsmežlai, krūmai. 
Savin. 10459 So. Racine Avė. Bever- 
ly 1334.

Pardavimui 2 lotu, 5 kamb. — 
namas, šulinis prie virtuvės durų 
geras rusis, barnė su beizmentu, ant 
Pike 82. Pigiai. P. W. Tarigh, Box 
6, Ferry, Mlch.

2 fl. plytų, 4-4 $65 mėn. Kaina 
$6,000. 1910 Crawford Avė. Iawn-
dale 5691.

BUNOALOW — 8 kamb. furn.
apš. talllų maudinė, 2 karų gar. Pi
giai 7339 So. Paulina. Hemlock 3985

šviesus plytų namas, kamp., ar
ti 51 St. & Wentworth, 3 Storai, 8 
apt. viršuj. Tuoj reik parduot. Už 
juąų teisingą pasiūlymą. A. J. Pe- 
terhans, 8 Sol Dearborn.

BIZNIO PROGOS

Komisija buvo susirūpinusi. 
|Manė, kad gal žmonių mažai 
bus, nes tą dieną buvo dide
lis politikerių mitingas. Vie
nok, žinant svarbumą tokių 
paskaitų, žmonių susirinko 
skaitlingai, nors galėjo būti 
da daugiau. Kiti, gal, pabijo
jo įžangos. Bet apsivylė, nes 

Imūsų gerasis kleb. knn. A. 
• Baltutis šį kartą davė svetai- 
Inę veltui ir pats dalyvavo, da 
[ir gražia kalba ragino moteris 
’ir merginas prie Sąjungos 
priklausyti. Mūsų gerb. klebo
nas visur lankosi: ar tai drau
gijų susirinkimai, ar parengi
mai ir visiems pakursto ener
gijos darbuotis.

,Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios lųSIe* 
lr patarnavimo, laukit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių-

4644 So. Paulina St.
TOL Boulevard 1449

MAROUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

luksinių ir slda- 
orlnlų daiktų, vė
liausios mados ra
dio, planų rolių, 
rekordų Ir t. L 
Taisau lalkrodllus 
Ir muslkos instru
mentus.

2650 63rd St. Chicago. 
Telefonas HEMLOCK ms

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGICIŲ
Skolinam pinigus ant medi

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

Public Mortgage Ezchange

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

Išmainymui 280 aW., 111. galvijų, 
vaisių farmą su namais arti St. 
Louis. $50 ak. Valdžios paskola $5,- 
600. Einam į kitą biznį. Peterhans, 
8 So. Dearborn St.

Pardavimui, pager. renčius, 1328% 
ak. 300 tonų alfalfos ir šieno. Tik 
$13.50 ak. % cash. Geros Išlygos. 
Mainų nereikia. Rašyk angliškai 
Kennedy Bros., Ashby, Neb.

Geros farinou Wlllamette klony, 
po 50 ir 1700 ak, geri keliai, arti 
mokyklos, miestai, geros išlygos, že
mi nuošimčiai. Verta susižinoti su 
ynumls, jei nori turėti farmą bile ku
rioj šakoj. J. D. Hughson, 132 So. 
2-nd St. Corvallls. Oregon.

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

Budavotojas, konkryto pamatų statytojas, generaiis 
konkryto darbas ir senų namų taisytojas

2438 W. 47 STREET OHIOAGO, ILLINOIS

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 
namus, parupinam planus, 1-mus ir 2-rus mortgičus. Per 
paskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 
liudija musų 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 1630

Beauty Shop — gerai Ištaisyta 
2 perm. wave maš., 10 met. biz
ny, rendos $67.50. Kambariai, for- 
ničial užpakaly, geros biznis, pigiai. 
638 E. 63 St. Tel. Dorchester 6064.

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

Dresių šapa, tnezginial, smulkme
nos, senai įsteigta, pagyvenimas, ne
reta didelio stako ’1050 No. Wells St.

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

Barbernė, geras biznis, nauji įren
gimai. 2206 So. Harvey, Berwyn.a==========-

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Kauras Ir gražus didelis, riešuto 
medžio naujausios elektros radio. $40. 
3937 No. Bon g.

Įstabus pirkimas — pilnų namų 
setai. Galima lr skyrium. Visi pigiai. 
919 E. 62 St. Mldway 2839, 3-čias 
aukštis.

Rakandai, pigiai. 316 So. Spring- 
fleld avė. 2 apt. Van Burcn 1221.

SIUSIU taisymo — skrybėlių ir 
šiušių valymo Sopa. Pigiai. 3954 
Wcst End Avė.

Baldurln grojlklis, Mah. roliai. ben- 
člus, geraln stovy, 5134 So. Damen 
Avė.

7 šmotų valę. setas, kiti rakandai, 
kaurai. Pigiai. 824 Lafayette Pkwy. 
Rsnnystde 6746.

4 kamb. fornlčlal rarllo, kaurai 
Ir tt. labai pigiai. Tel. AVellIngton 
719».

i


