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GRAIKIJĄ PALIETĖ DIDELI ŽEMES 
DREBĖJIMAI

Žaibas Uždegė Dirbtuvę; Žuvo 

38 Žmonės

JERUZALĖJE SUVYKUSIUS
KRIKŠČIONIS MALDININKUS

GLOBOJA KARIUOMENĖ

ŽEMES DREBĖJIMAI 
GRAIKIJOJ

JERUZALĘ PATROUUOJA 
! KAREIVIAI

ATBNiAI, bal. 18. — Gori-, JERUZALĖ, bal. 19. — 
ntbian užlajos apylinkėse va- .Čia suvvkę daug krikščionių 
kar vakare prasidėjo žemės ,maldininkų. Jie mini pasau- 
drebejimai ir šiandie dar tę- Jįo Išganytojo kentėjimus ir 

i. sias su pertraukomis. ^mirimą. Minės Išganytojaus
Daug namų apgriauta, vie- ,įg mirusių prisikėlimą.

tomis, kilę gaisrai. Kelios de-į . . 
v . . v . . į Pasitaikė, kad arabai mu-simtvs žmonių sužeista. | ’

z,, . v . • , v sulmonai čia mini savo trijųŠiandie ir čia atjaustas ze- .
, , dienų švente. J krikščionis:

,,„.s sjpurtj.ma- tfepJ&S^
Aegina saloje keliolika miy- • p , ! |

v • , i atsineša.tetų ir vaikų sužeista. ,
Vienos graikų stačiatikių i Kad čia ir apylinkėse ne- 

cerkvės stogas pusiau: suski-'(įvyktų bent kokių suiručių, 
lo. Paveikslai nuo sienų pra- ) krikščionis globoti pašaukta 
dėjo kristi. Susirinkę tikintie-1britų kariuomenė, 
ji puolėsi laukan.

A

ŽUVO 38 DARBININKAI
LEIDOS ORLAIVIAIS LAN

KYTI EUROPĄ

Linksma diena mums nušvito, 
Visi troškom džiaugsmo šito, 
Kėlės Kristus, mirtis krito.

Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

Dangaus Karalius aukščiausias 
Išganytojas brangiausias, 
Atpirko mus maloniausias

Aleliuja, Aleliuja, Aleliuja!

Dienraštis “Draugas” nuoširdžiai sveikina šV. VE
LYKŲ proga visus savo malonius skaitytojus, prietelius 
ir bendradarbius! LINKSMAUS ALELIUJA V’iSIEMS!

f~
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bl
“Praėjus subatai, kuomet aušo pirmoji savaitės diena, 

atėjo Marija Magdalena ir kita Marija pasižiūrėtų kapo. Ir 
štai pasidarė didis žemės drebėjimas: nes Viešpaties angelas 
nužengė iš dangaus, prisiartinęs nurito akmenį ir ant jo 
atsisėdo.’’ Mat. 28, 1—2.
---------------—-------- ■ ........ ■..................... .............. ■■ ,'j.....

20,078,202 Katalikų Juog >

Valstybėse
NEAV YORK, bal. 19. — las lanko 2,248,571 vaikų

Išleistam Katalikų Metrašty 
už 1930 metus katalikų skai
čius J. Valstybėse, išėmus A- 
laską ir kitas valdomas teri
torijas, paduodama' 20,078,202.

Katalikai išlaiko 624 ligo^ 
nines ir klinikas, kurių perso
nalą sudaro apie 100,000 žmo
nių.

Be to, išlaikoma 329 našlai-
5,000 NAMŲ SUDEGĖ; 

20 ŽUVO
LONDONAS, bal. 19. -

Dvidešimtimis orlaivių 22 įžy-į, MANILA, F. S., bal. 19. — 
domos Maeao teritorijos, Ki-jmieji;britai iš Anglijos išvy- į§ Cadiz, Occidental Negros 
nijoj štai kas pranešta. t ko lankyti Europą. Vienuoli- provincijos, praneša, kad per 

Žaibas smogė į vieną dirbA ką dienų jie bus kelionėje. jvį paras degė insular Lum- 
tuvę, sukėlė dideli gaisrą ir Aplankys Briuselį, Koelne, ' ber G’o. sandelis ir miestelis, 
sprogimą. Žuvo 38 darbinin- IVienną, Prahą, Berlyną ir A- Į 20 žmonių žuvo, 5,000 namų

LISBONA, Portugalija, ba- 
land. 19. — Iš Portugalų val-

«CHICAGOJE

PAGROBĖ ORLAIVIU 
ATVEŽTĄ PAŠTĄ

MINĖTAS DIDYSIS 
PENKTADIENIS

i Praėjusiais metais katali- čiams prieglaudos, kuriose y-

kai ir darbininkės. msterdamą.

KARALIUS SU CIGARŲ 
DIRBĖJAIS

SEVILLE, Ispanija, bal.

NENORI BŪT PREZI
DENTU

19. — Vakar įvyko čia įspū-18. — Indėnų Tautininkų Ko- 
dinga religinė procesija. Ispa- ngreso prezidentas Pandit 
nijos karalius dalyvavo. Jis Nehru nubaustas kalėjimu, 
ėjo sui cigarų dirbėjų brolija, ■ Tautininkai reikalavo, kad 
kurios yra garbės nariu. 'prezidento vietą užimtų Ma-

------------------- Jiatma Gandhi. Šis atsisakė.
Prezidentauti jis pakvietė nu
baustojo prezidento tėvą — 
Pandit Motilai Nehru.

PALIUOSAVO 104 
KALINIUS

sudegė, 1,200 darbininkų ne
teko darbo.

Cadiz skaito apie 25,000 gy- 
.ventojų. Gaisras padaręs apie

ALLAHABAD, Indija, bal. P»’‘re«° mili™" "™-
s tolių.

Užgesinus gaisrą, tuo.jaus 
nuodėguliuose imta ieškoti 
žmonių lavonų.

Ketvirtadienio vakare keli 
plėšikai sulaikė pastos treką, 
kuriuomi buvo vežama orlai
viu prisiųsta pasta iš Mil- 
ovaukee. Buvo penki maišai.

Piktada riai t roką su vežė
ju nusivarė į 74 gat. ir Craw-

Vaka-r, Didžiojo Penktadie
nio minėjimui, Chicago City 
Hali (rotužė) ir apskrities bū
tas visą dieną buvo uždary-1

kybėn atversta 38,232 žmonės. 
Katalikų parapijų mokyk-

KATALIKYBĖN ATVERTĖ 
1,000 NEGRŲ

3
ta. Teismai ir kiti kai-kuriej CINCINNATI, O., bal. 18. 
ofisai buvo atidaryti. I

ra 51,523 našlaičiai. Išlaiko- I
ma 142 namai seneliams.

8 PABĖGO Iš 
LĖJIMO

KA-

DUQU0IN, III., bal. 19. —
>— Švenčiausios (Trejybės pa- Iš Perry apskrities kalėjimą 
j rapijoj pradėjus 1925 metais (pabėgo 8 kaliniai. Šerifas ka- 
I darbuojasi kun. Leo M. Wa- .žkur buvo išvykęs, gi kalėji 
I lsh. Tais metais arkivyskupas

Andai pietinėj miesto daly, McNicholas Švenč. Trejybės 
. . laukuose rastas nužudytas A- bažnyčią paskvrė negrams ka-

ford avė., tenai maišus susi-.ndrew Lucas> 28 met^ kalikams. * • RIJIKO PILVE ŽMOGUS
rovė į savo automobilių n p0 to Lawn stoties policijai, Rytoj šioj bažnyčioj įvyks TAMPICO Meksika bal
v T0' v . •, . • • ieuėmė S- Thomas’ 25 m- P»s'^paprastos iškilmė.. 150 at- 19 _ 'Xra iu-
Ypatinga, kad is orlaivių rado revoiverįe Paliuosavo verstų negrų bus suteiktas., • . , p y

stoties vežama našta nebuvo , persiu negrų uus suiem s, Ha nt Manuel Perez paga-siones vežama pasta nenuvoj po paranka. jgv. Krikšto sakramentas. Kun.

Suimtas įtariamas 
žmogžudis mą paliko savo žmonos prie

žiūroj.

SOFIA, bal. 19. — Bulga
rijos karalius Borisas pirm 
Velykų iš kalėjimų paliuosa
vo 104 kaliniūk, jų tarpe 17-. BOMBAJUS, bal. 18. — I-

DAUGIAU 27 NUBAUSTA

kariškių.
Be to, daugeliui kalinių su

mažintas kalėti laikas.

8 VALANDŲ DARBO 
SUMANYMAS

LONDONAS, bal. 19. — 
Darbo j»artijos valdžią parla
mentui įdavė sumanymą visoj 
Britanijoj įvesti 8 valandų 
darbą dienoje.

ndijoj teismai vakar 27 indė
nus tautininkus daugiau nu
baudė kalėjimu už druskos 
monopolijos įstatymo peržen
gimą.

SUDEGĖ 348 NAMAI

TOKYO, .bal. 18. — Čia į- 
vyko dviejose vietose gaisrai. 
Sudegė 348 namai. Šimtai 
žmonių neteko pastogės.

HINDENBURG APLAN
KYS PAREINI

BERLYNAS, bal. 19. — 
Prezidentas von Hindenburg

saugojama.

Nereikalauja būti barzda
skutėmis

Illinois vyriausias teisinas 
išsprendė, kad taip vadina-pranešė, kuomet francuzai Pa, . ... , . ,, ... . ... ... . imii.ni “beauty parlors” vede-

remi apleisiu, „ns tuojaus vy-i. ... . , .
, . , , ’ uos nereikalaują būti barzd-
ksiąs aplankyti tą įsliuosuo- .... . , ... , . .U. . . ... : , ,. Iakutėmis, tv. turėti barzdsku-tą \okietijos dali. _. ,

čių leidimus.
Jis 1ą kelionę atliksiąs lie

pos mėnesiu.

ATVYKSTA COLOMBIA 
PREZIDENTAS

Mrs. Belle Chenovetti, 42 
m., 3238 Oketo avė., nušovė 
savo vyrą, elektrikininką, ir 
pati kažkur pasislėpė, 

i Paskiau pranešta, kad po
licijai pasidavus.HAVANA, Kuba, bal. 18.

— Colombia respublikos nau-l ’==-^------
jas prezidentas Dr. Herrera'į CHICAGO IR APYLIN-

• vo dideli rijiką (Šarkį). Skro-
. “ “““T." Į »»<8H Kataiiitynttn atvertė džimt jo ilve atrttsta8
,stat a kaltpka tr ekspertas t.li000 negrų ir tų vienų at- rytas nežinomas
suseke, kad ta kulipka įssau-. .verstą, kurs padaro tūkstantį, ____________
ta iš Thomas’o revolverio. jįg patg krikštys. Kitus krikš- §(JSIDUR1A SU PRIFŠAIS 

tys kiti kunigai.
WA£>HINGTON, bal. 18. — 

Velykų popiety Šveitė. Tre- prezidoi,tas Hoover pradėjo 
•jybės bažnyčioj įvyks dar tli- darh,lotis kad genatas 
desnės iškilmės. Cineinnati ,jnt|; Londone įdarytų karo 
vyskupas pagalbininkas Al-sntartį. Bet sntinka 
bus šv. Patvirtinimo sakra-da|lge]į pri(,6ų
mentą suteiks 200 negrų vai- _
kų ir suaugusių.

revolverio.
Tad šis iš naujo suimtas.

ŠVENTOJO TĖVO ATSTO
VAS I EUCHARISTINI 

KONGRESĄ

ROMA, bal. 19. — Švento
jo Tėvo atstovu (legatu) į 
Tarptautinį Eucharistinį Ko
ngresą Kartagoj paskirtas ka
rdinolas Lepicier.

---------- ------- ------------- -------- --- --------
išvyko į New Yorką aplanky-Į KĖS. — Dailus oras; kiek 

j ti J. Valstybes. vėsiau — apie 40 laipsnių. pinėjimus.

V ARS AVA, bal. 19. — By- 
dgoščiuj baigės 19-ai vokiečių 
byla. 9 apkaltinti, 10 išteisin
ti. Jie buvo kaltinami už šni-

Ši bažnyčia yra arti kate
dros. Tad negrai parapijonai 
sudarys procesiją. Vyskupas 
,iš katedros bus nulydėtas į 
bažnyčių. Procesijos priešaky 
gros negrų bernaičių “be- 
na®”T kurį suorganizavo kun. 
Walsh.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų r. .$10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.86 
Francijos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.2£
Belgijos 100 belgų 13.94 
Šveicarijos 100 frankų 19.37 
Vokietijos 100 markių 23.85
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“DRAUGAS”
iština kasdien. Išskyrus sekmadienius

Prenumeratos kaina: Metams — »«oo. pu- 
net Metų — IS.50, Trims Mėnesiams — >2.00, Vienam 
MSmMuI — 7 Be. Europoje — Metams |7.00, Pusei Me
tų — 14.00, Kopija .08c.

Bendradarbiams Ir korespondentams raštų negra- 
Maa. jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam 
tikslui pašto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vai

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Stelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 

vai. po piet.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

, Publisbed Daily, Except Sunday.
8UBSCRIPTIONS: One Tear — »6.00. Slx Montbs

i* ff.M, ThWe Montln — 02.00, One MontU — 7Be. 
flhOrdįe — One Tear — 07.00, Slx Montbs — *4.00 
Copy .OSc.

Advertielng ln "DRAUGAS” brlngs best results, 
Advųrtislng rates on appllcation.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

VELYKŲ DVASIA.

Nors tūkstančiai Kristaus mokinių ir pa 
sekėjų buvo prie kryžių kalami, žudomi, de-' 
ginami, bet jie jokiu būdu savo įsitikinimo 
ir liudijimo neišsižadėjo. Visiems turi būti 
aišku, kad už melų niekas galvos neguldys.

Šiandien šimtai milijonų žmonių Kristaus 
iš numirusių prisikėlimų iškilmingai apvaikš- 
čioja, nei kiek neabejodami apie šį stebuklų.

Nepasilikime ir mes nuo to. Žinodami,1

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
NAUJAS OHIO VALS. OFISAMS BUTAS.

M

JAPONUOS KATALIKAI 
REIKALAUJA 

LAISVES.

kad Kristaus prisikėlimas yra mūsų amžinojo .

Pasauliniai laikraščiai gra
žiai rašo apie Japoniją, japo
niečius ir jų kultūrų. Japoni-

nanuuose.
Tai nėra kas kita, kaip tik 

aiškus katalikų persekiojimas, 
kas neatatinka kultūringai 
šaliai, pareiškia vyskupas.

Vyskupas reikalauja tų ne
pakenčiama padėtį pakeisti

išganymo valanda, nebūkime “pabaltintais na ,pažangi„;,rflJ. ištikrl)jų
karstais”, jei norime pasiekti amžinosios lai

jos valdžia yra skaitoma vie- — katalikams laisvę grųžinti

M i« SS <3 w»»»»»»•;»; JJ JJ JJ JJ J! m 

su »«h”5S3t” s!’... aa n u es iii 11 13 II SS 13 *S ••

Oliio valstybės sostinėj Columbus pačiame centre pasta
tyta šis moderniškas ir praktiškas ofisams butas.

“pažangiosios”Tokia tai 
Japonijos kultūra.pas japoniečius yra maža kul

tūros ir dar mažiau pažangos. 
Jei kuriam iš mūsų gyvenimas apmarino Geriausiu pavyzdžiu gali būti 

kilniąsias mintis ir jausmus, Velykų šventėje kadir japoniečių katalikų ko- 
turime atsigaivinti ir prisikelti. Pirmiausia va už laisvę.
pažvelkime į savo sielos gelmes. Jei mūsų šie- Ne kartų girdėjome, kad 
loję tikėjimas buvo apmiręs, prikelkime ji. Japonijoj Katalikų Bažnyčia 
Tikėjimas sieloje tada apmiršta, kada mes ir katalikai naudojasi laisvė, 
negyvename sulig tikėjimo reikalavimų ir į-'Tuotarpn taip bėra. Negyvūo- 
sakymų. -ja seniau buvusi katalikams

priespauda. Bet varžymai ir 
persekiojimai palaikomi.

mes.

Alleluja — šį hebrajiškų žodį, reiškiantį 
“Garbinkite Viešpatį”, visas krikščioniškas 
pasaulis beveik per du tūkstančius metų mets 
į metus iškilmingai gieda. Visokiomis kalbo
mis, įvairiais tonais, skirtingomis priemonė
mis yra minima ši be galo reikšminga Velykų 
šventė. Visur iškilmingai skamba “Alleluja”.

Kristaus iš numirusių prisikėlimas yra be 
galo didelė paslaptis. Prieš tų paslaptį kiek
vienas tikras krikščionis lenkia savo galvų. 
Kitaip ir būti negali. Nes prisikelti iš numi
rusių galėjo tiktai pats Kristus — Dievas, 
kad tuo stebuklu parodžius žmonijai Kris
taus dievybę, Jo pasiuntenybės ant žemės į 
svarbų ir didybę. Šis stebuklas pagarba ir į 
rimtumu pripildo visokio galvojimo žmonių 
širdis. Mums katalikams-gi tas stebuklas yra 
amžinojo išganymo valanda.

Kristus gyvendamas ant žemės daug ste
buklų padarė ir jais savo dievybę įrodė. Ta
čiau svarbiausias Jo stebuklas yra Jo paties 
iš numirusiu prisikėlimas. Šv. Povilas Apaš- 
tajį$ yra pasakęs: “Jei Kristus neatsikėlė, tai 
mušu apsakojimas yra tuščias, tuščias ir jūsų 
tikėjimas.” 1 kor. 15,14. Mūsų tikėjimo prie
šai visais amžiais darė pastangų užginčyti 
Kristaus iš numirusių prisikėlimų. Bet jiems 
tas bepasisekė ir nepasiseks padaryti.

Kristaus iš numirusių prisikėlimų aiš
kiausia su smul knieniškiausiais įrodymais ap
tašo keturi evangelistai, Šv. Povilas, Šv. Pet
ras ir istorikas Juozapas Flavijus. Povilas ir 
Flavijus buvo Kristaus priešai... Jie rašė tų, 
ką patys savo akimis matė.

.Iš numirusių prisikėlęs Kristus pasirodė 
ne vienam kuriam mokiniui, bet daugybei 
žmonių. Galilėjoje Kristus pasirodė penkiems 
šimtams vyrų. Apaštalai po Kristaus prisikė
limui pradėjo labai drąsiai skelbti tų žinių vi
siem žmonėms. Nežiūrint to, kad ir visus a- 
peštalas,. išskyrus Šv. Jonų, išžudė už Kris
tų* mokslo platinimų, tačiau jie drąsiai skel
bė: “ mes negalime nekalbėti, kų matėme ir 
kų girdėjome” — Ap. D. 4, 20.

Šiandien, minėdami Kristaus prisikėlimo 
šventę, prikelkime savo širdyse Kristaus mei
lę. Kristus mirė ant kryžiaus dėl žmogaus, dėl Japonija yra pagoniška Ša
to mylėkime savo artimų. Uis. Vyriauja taip vadinamas

į“šifrto” kultas. Yra nemažas 
skaičius oficialių “šinto” šven 
Čių. Tomis dienomis japonie- 
čiai viršininkai renkasi į “šin 
to” maldnamius garbinti die-

Prisikėlimas, tai reiškia pergalę, laimė
jimų, gyvybę. Laimėjimo nėra be kovos, gy
venimo be darbo. Velykų šventė teparagina 
mus prisikelti iš apsileidimo, teparagina prie ’ miausia, kad tomis švesntėmis 
darbingumo, prie pamaldumo, prie uolesnės į tuos maldnamius verčiami
katalikiškosios akcijos. * eiti ir katalikiškų mokyklų

*3^.,_
Tat įsigilinkime į begalo didelę Kristaus 

prisikėlimo šventės reikšmę. Prisikeikime 
Dievo meilei, dorovei, teisybei, darbui ir ge
resniam savo pareigų atlikimui begyvenant 
ant šios žemės.

Gyveninio audros dažnai palaužia žmo- i 
nių dorų ir teisingumų. Prikelkime tai sa
vyje, nes Kristus už teisybę ant kryžiaus mi- į, 
rė.

Jei tokioje dvasioje švęsime Velykų šven
tes, jos mums daug malionių ir džiaugsmo at
neš, o iš mūsų lūpų tada tikrai linksmai 
“Alleluja” skambės.

Feljetonas.

APIE DEMOKRATIJA.
(Logiškos ir ūkiškos pastabos)

(Tąsa)

Belaisvis. Ne dėl to, kad moteris bū
tų tvirtesnė, bet dėl to, kad ji yra silpnes
ni. Kitaip ir būti negali. Čia kreipiuosi į 
jus-"vyrai, prisipažinkit atvirai, jeigu da
bar. prieitų prie jūsų žmonos, gražiai ap
sikabintų, pakšteltų į žandų ir pasakytų: 
“Balandėli, einam jau namo”, aš tikiu 
kad visa vedusieji visuomenė, stotų ant 
kojų ir be mūšio apleistų šių įdomią pas
kaitų. Tad kur čia demokratiška laisvė? 
(Moterys ploja).

Lygybė. Lygybė* iš viso, remiantis lo
gika, dalykas negalimas.

— Drįsčiau pasiūlyti čia pat salėje 
įfapilti maišų bulvių ir įsitikinti, ar jos 
> lygios ar ne. Kad sprendimas būtų ob- 
jįfctyvus galima sudaryti patikrinimo

vaičių. Mokyklų vaikai varu 
siunčiami į maldnamius daly-

I
vauti jų apeigose. Kas įdo-

eiti ln
vaikai ir katalikai valdžios 
tarnautojai. Jei neklausoma, 
tarnautojai baudžiami, gi ka
talikiškų mokyklų vedėjams 
grųsinama.

Tokia padėtis tikrai nepa
kenčiama. Į tai atsižvelgus, 
Nagasaki vyskupijos vysku- 

J. SayAsaka, japonietis,

Amerikos lietuviai gana skaitlingų atsto
vybę turės Eucharistiniame kongrese, kuris į- 
vyksta Kartagine, gegužės mėnesyje. Į kon
gresų važiuoja: kun. Jonas Ambotas iš Hart
ford, Conn., kun. Jonas Švagždys iš Montello, 
Mass., kun. Balinskas iš Milwaukee, Wis., p. 
A. Šaulienė iš So. Boston, Mass. ir p-lė I. 
Vaišvilaitė iš Cicero, III. Ekskursantai išva
žiuoja laivu “Rochambeau” balandžio 23 d. 
Laimingos kelionės!

Prezidentas Hoover pareiškė, kad jis 
griežtai stovi už Pasaulinį Teismų (World 
Court). Jo toks nusistatymas yra remtinas, 
nes Jungtinės Valstybės negali pasilikti nuo
šaliai ir neprisidėti prie kilusių konfliktų iš- likiškų mokyklų mokinius va-

Ištikrųjų, kultūrai yra rei
kalingas sveikas protavimas, 
gi protavimui — sveikas pro
tas. Kiekvienas pripažins, ko
kio proto reikia garbinti ne 
pasaulio Sutvėrėjų, bet stabus, 
kaip yra dorę žilos senovės 
tamsuoliui žmonės. Tuo žvilg
sniu, kaip paaiški, Japonija 
jokios pažangos nepadariusi. 
Jos kultūra yra primityvė ir

sižvelgus, niurną prisiėjo pers-1 žymėti geografijos rankve- 
kristi aukščiausias Uralo kai- džiuose. Ir štai jei jų viršūnės 
nų viršūnes. Kadangi orlaivis!yra miglose, reikės aukštai iš
skridimo pradžioje buvo labai kilti. Bet kaip daug aukštai?
užkrautas sunkenybėmis, auk
štai pakilti nebuvo drąsos. 
Tad greitai išspręsta orlaivį

atžagareiviška. Valdančioji pasukti ant vidurinių Uralo 
japoniečių kasta neleidžia mi-į kalnų, kur nėra perdaug auk- 
nioms susiprasti. Nori, kad ištų viršūnių. Tas atlikta ir
jos pasiliktų pagoniškomis, t. 
y. tamsiomis, kaip naktis. Nes 
tokias minias yra lengviau 
valdyti ir išnaudoti.

Ašara.

to sekinėje gauta didesnių įs
pūdžių sklindant begalo inte
resingais plotais.

“Persikėlus per Uralo kal-

Į tai niekas negalėjo atsakyti.
“Pirm tos kelionės teko pa

tirti. kad Stanovoi kalnų aukš
čiau.--^ »i.ž,:..".- vargiai bu
sią 4,000 pėdų. Pasn-J-č kaip 
tik priešingai. Pamatę prieša
ky kalnus, mes pradėjome kil
ti. Iškilome 3,000 pėdų, pas
kiau 4,000 j,- p;- atiau 5,033 
pėdų. Tuo tarpu viršūnės mu-

narni Taiga. Tų pelkių viduriu 
——— įbėga upė Ob. Ėmė kelioiikų

Taip vadinama Amerikos i valandų tas pelkes praskristi.

1UKENER APIE SIBERIJĄ

“ National Geographic” drau
gija andai Wasliingtone įtei
kė aukso medalį Dr. Hugo 
Ėckner, orlaivio “Graf Zepue- 
Mn” komendantui. Tai jam 
atžymėsimas už apskridimų 
pasaulio tuom orlaiviu praei
tais metais. Medalio įteikimo 
iškilmėje, Dr. Eckener trum
piki j&ęsakorjo apie savo skrįdi-

nūs, musų apačioje pasirodė įsų priešaky riogsojo dar aukš- 
begaliniai pelkių plotai, vadi- čiau. Pagaliau iškilome apie 

6,000 pėdų ir laimė davė rasti 
vienų žemesnį per kalnus pe-

Kurion pusėn pažiūrėsi, vi. ur 
tik žalsvai — pilki raistai. Tai 
baisi apylinkė. Tenai žmonės 
negyvena, nes gyvenimas ne
galimas.

“Praskridus upę Jenisiei,

rėjimų. Apačioje musų už 
kokių 300 pėdų buvo kalnai, 
gi abiem šonais viršūnės, ku
rios apie 800 pėdų aukščiau 
musų orlaivio buvo iškilusios. 
Persikėlę per kalnus leidomės 
į pašlaitę.

pasiekėme taipipat neApgyven “Per Sibelijų skridimas bu
tus kalnuotus plotus. Vietomis 
dideliausi miškai. Nei vieno

vo mums vienas įdomiausių. 
Pamatėme pasauliui nežino-

žmogaus neteko matyti. Ten (mus plotus. , Tai tikrai buvo 
skelbė pšreišįftmų, kufiuomi Į tnų žmonijai svetimomis Sibe-į žmonių nei nėra, išėmus gal didis nervų įtempimas laimin-

reikalauja valdžios katali
kams duoti laisvę ir pagoniš
komis šventėmis katalikų ne- 
kliudvti.

rijos padangėmis. i medžiotojus, kada jie pasiliuo-
“Buvo mano pasiketinimas suoja porai mėnesių iš žiaurų-

skristi per Rusiją ir Siberijų 
taip vadinaifiu dideliu pusra-

Jo Malonybe Vyskupas pa- eiu, kad nekliudyti kalnuotų 
pietinės Siberijos plotų, kurreiškia, kad “šinto” arba 

“šintoizmas” yra ne tikėji
mas, bet senovės žmonių kul
tas. Dėlto “šinto” maldnamiai 
nereprezentuoja jokio tikėji
mo.

Tikėjimo laisvė Japonijos 
gyventojams pripažinta 280 
konstituciniu straipsniu. Ne
žiūrint to, pamaldų ministeri
ja yra paskelbusi priešingai 
konstitucijai taisykles ir kata-

jų žiemos šalčių. Tie plotai va
dinami Žemesnioji Tunguska. 
Nuo tų plotų į pietus ir į šiau-į 
liūs yra kalnų retežiai, kurių i

gai išeiti iš tos istorinės Sibe
rijos padangėmis kelionės”.

SVEIKINAME.

Sveikiname visus musų prie
rugpiučio mėnesiu dažnai lįja < didumas pasauliui nėra žino- telius, geradarius, rėmėjus,

rišimo. Jo įtaka taikos vykdyme gali 
pati svarbiausia.

būti

ir kalnų viršūnės yra paneru- 
sios miglose,” pasakojo Dr. 
Eckener. Tas pusračiu skri
dimas turėjo mus paimti tolo
kai į šiaurius palei upių Ob ir 
Jenisiei įpuolimais jūron ir u- 
pės Lena* vidurine dalimi.

“Kada mes atsidūrėme į 
centralinės Rusijos padanges, 
tenai gavau oro stovio prane
šimus. Iš jų teko patirti, kad

nia. Tarpe upių Jenisiei ir Le- Į mokinius ir jų tėvelius su la- 
na yra didelė žmonių neapgy- įbai linksmomis Velykomis, 
venta pašlaitė. Atrodo kai ty- Linkime jums daug malonių 
ryšiai. nuo prisikėlusio Atpirkėjo

“Praskridus Jakuckų, prA- ir tikrai džiaugsmingo Alleliu- 
sidėjo didžiai įdomios apylin- ja!
kės. Bet štai mums prisiėjo 
perskristi Stanovoi kalnų re
težį, kurs upės Lena plotus 
atidalina nuo Ochocko juros, 
šia kelionės dalimi

Švento Kazimiero Seserys.

ru verčia lankyti pagoniškas | šiauriniai Uralo kalnai yra ap-

RAŠO ROMANĄ
Poetas K. Inčiūra rašo ori- 

didžiai ginalų romanų “Ant ežerėlio 
įdomavau, nes Stanovoi kalnai rymojau,” sąryšy su Didžio-

pamaldas pagoniškuose mald- siausti tirštų miglų. Į tai at- man nebuvo žinomi. Jie nepa- jo Vytauto metais. “R. > f

komisijų iš publikoj esančiųjų žmonių. 
Kad komisijų sudarant nebūtų prasilenk
ta su laisvės principu, Į jų tone įeina nė 
viena moteris, nes, žinot, gali taip atsi
tikti, kad vienas moters švelnus savo vy
rui žodis gali nukreipti maišo bulvių ly
gybei patikrinti komisijos sprendimo re
zultatus į vsai nepageidaujamų pusę. Ir 
dar daugiau — į komisijų tenejeina nė 
vienas vedęs vyras, nes ji gali valdyti 
savo akimis, kad ir salės kertėj sėdinti 
žmona. Tas pats gali išeiti su juunais 
greitai pasiduodančiais moterų įtakai vy
rais. Tad tikrinsiu aš pats, tokiais daly
kais visai nesuinteresuotas. Ir pamatysit 
rezultatai bus toki, kaip aš sakiau.

Pauža, Profesorius prieina prie sar
go, pasišneka ir grįžta atgal.

— Šį rebusų turėsime atidėti į pa
vasarį. Mat, anksčiau minėtų objektų, pa
sirodo, trūksta.

Bet jūs patys galite žinot, kad lygy
bė negalimas daiktas. Sakysim, ar gali 
taip būti, kad visi kaliniai pasidarytų

kalėjimų viršinįnkais, o pradžios mokyk
lų mokiniai mokytojais. Tada neturėtum 
nei kalinių nei mokinių. O tai jau būtų 
ne logiška, nes, jei yra mokyklos, tai turi 
būti ir mokiniai. Vadinasi, demokratiška 
lygybė yra “vana res” — fiasko.

Brolybė. Kokia čia brolybė? Negi visi

vieno tėvo esame? O, kad ir vieno tėvo 
būtumėm, tai kas? Ablius Kainų, t. y. 
Kainas A bliu užmušė. Ir tai buvo rojuj. 
Tai kodėl mes negalim pasibadyti (kad 
ir ne peiliais), pasimušti? Juk, pasaky
siu, tai savotiškas sportas. Ir, žinot, kaip 
įdomu, kada iš nežinių ar žiniomis bro
liui įkandi. (Nebūtinai su dantimis). O 
demokratija nori visam šitam malonumui 
užkirsti kflių! Tai skaudu!

Kam tada kalėjimai, arešto namai, 
koncentracijos stovyklos? Reductio ad 
absurdum!

Kų tada daryti broliui, kuris kliudo 
karjerai, bizniui?!

Tai pastabos dėl principinių demo
kratijos dėsnių. O be to tie visi balsavi

mai. Tas žmonėms laiko gaišinimas. Kam 
visiems balsuoti, jei gali vienas pabalsuo
ti už visus.

Profesorius baigia. Salėj smarkus vie
no vyro ir dviejų moterų delnų plojimas 
Vadinas, ovacijos ir aplodismentai.

Kalba žemės ūkio docentas:

(Paskaita dar inoksliškesnė) — Lietu
viška visuomenė pradėjo kurtis tik 1904 
metais. Dabartiniai mokslai gali daug kų 
padaryti — per vienų naktį apversti Kau
ną ant kito galo. Daugelis idėjinių rūmų 
tai tik kortų ir šampano nameliai. Kų 
turi dabar rusų pilietis? Beveik kaip 
Lietuvoj: keliai neišvažiuojami, tilteliai 
sulūžę. Į savo žemę žiūrime, kaip patė
viai. Viens rusų rašytojas pasakoja apie 
vagies ir tinginio idealų. Jūs visi žinote 
pasakų apie Jonų durnelį. Karo sukelti 
geiduliai, parazitų evoliucijos plėtotė 
(Matot, kaip šios mintys rišasi su demo
kratija!).

Išvada: demokratiška tvarka netikus. 
Demokratija priešistorinis dalykas. Dau

giau kūrybos, gamybos, kelkiui žemės 
ūkį, auginkim daugiau žiaulių, tai ir 

tvarka bus gera. (Kaip matote paskai
tos išvada net per ankštai susijusi su 
dėstymu), Salėj taip pat gatisus dviejų 
moterų, logikos profesoriui susilaikant,
delnų plojimas.

Tai viskas.
Aha, atsiprašau, Paskutinėj paskai

toj dar buvo pasakyta, kad demokratinė 
tvarka negera dar ir dėl to, kad demo
kratiškos šalys neįsileidžia iš Lietuvos 
ožkų ir tik vargais negalais per 1929 
metus pavyko išstumti 6 ožkas 1(X) litų 
vertės. Be to, gyvename mašinizmo ir 
elektrizmo amžiuje, tai visoki ten ranko
mis balsavimai — perdidelis terliojinia- 
sis.

Na, kų? Ar ne įtikinančiai kalbėjot 
Demokratizmo nesugriovė?

Per paskaitas vis dėlto neužmigęs.
Jttrg. Ežerietis.

(Pabaiga)
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f Prašau Į Mano Kampelį
1 __________ __

Prof. Kampininkas

KAMPININKO RADIO.

Prof. Kampininko radio pa
gavo šifruotu (i. P. I • “uka- 
ža” Amerikos bolševikams.

— Tavorščiai, — šaukia 
črezvičaikos galva: — Atėjo 
laikas šluoti kapitalistus lau
kiui. Negirdėta Amerikoje be-

akeijos nukrito. Kurios 1928 
m. buvo apie 106,04 vertės, 
1930 jų vertė krito iki 65.68. 
Protestuotų, neapmokėtų notų 
(vekselių) viename tik sausio 
mėnesyje 1930 m. buvo 122,- 
111,000 zlotų sumai. Prekių 
įvežimas smarkiai auga, o iš
vežimas visai nežymus.

Lenkai visaip galvoja; ieš
ko, kas juos išgelbės, o neži
no, jog pan .luzef ruošiasi jie
ms nosį parodyt ir atsikraus
tyti į Lietuvos karalius.

Chicago, III. — .Jūsų prof. 
Kampitiinkas pasiryžo tvirtai 
palinkėti visiems linksmų Ve
lykų. Būkite visados sveiki, 
niekados nesenkite, mylėkit 
padorų linksmumų, nepykite 
niekad ant moterų, nors jų

darbe. Organizuokite proleta-j dresių uodegos būtų ilgesnės 
rus, lauškit kalėjimus, sprog- už “strvtkario” smaigų, 
di,nkit tiltus; atimkit nuo bur- Minėdami Kristaus Prisikė- 
žuįu automobilius ir Maskvon limų, margučius muškite, bet 
atsiųskit. Rinkite aukas pašau i nesusi mušk i te už juos. Meilę
lio revoliucijai. Kraujuos, pe- pažadėkit prof. Kampininkui,
lenuos, pagiežoj ir kančioje jo jis jums daugiau įdomybių 
gims būsimi bolševizmo vadai, (patieks.
Viskų •sunaikinę, būsite lais
vi; nieko neturėdami, — būsit

Milw&ukee, Wis. — Iš to
miesto gauta žinių, kad 32 gar 

pasaulio valdovai; nieko ne- 'laivio darbininkai sustreika-

nupirkti apartmentų koopera
tyvišku būdu. Bet moderniškiI
kooperatyviai apartmentai bus 
statomi ir darbininkams. Jie 
galės nusipirkti namo dalį 
užmokant paskirtų, sumų pini
gų už kambarį.

Šitas apartmentų statymas 
turi ir ekonominių pasėkų. 
Jis rimtai liečia darbininkų 
padėtį. Nes praeityje pastaty
mui vienos šeimynos namo 
reikėjo samdyti dailydes ir 
plytų darbininkus. Bet statant 
didelius apartmentų namus, 
jau ne tiek dailydių ir plytų 
darbininkų samdoma, nes jų 
tuose su daug gyventojų. Iš 
257 apielinkių, apie kurias 
Darbo Departamentas rinko 
informacijas, buvo 14 su su
virs 500,000 gyventojų. 1927 
m. rasta, kad tose vietose tik 
25.8% šeimynų gyveno vienos 
šeimynos namuose, 60% gyve
no apartmentų namuose.

Šiame raporte, Milwaukee, 
Wisconsin, buvo miestas tar
pe šių, kurie turėjo pusę mi
lijono gyventojų, ir tik 19.5% 
šeimynų 1926 m. aprūpinta 
vietas užima kitokios rūšies 
darbininkai. Pastatymui dide
lių namų reikia geležies, ce
mento ir marmoro darbininkų

ir akmenų tašytoju.
Suprantama, kad apartmen

tų daugiausia randasi mies- 
apartrnentų namais, bet 1927 
m. nuošimtis pašoko iki 
42.4%. Įjos Angeles, Califor- 
nijoj, apartmentų gyventojų 
skaičius padidėjo nuo 39.8%
1926 m. iki 51.8% — 1927 m. 
Baltimore, Maryland valsti
joj, yra vienatinis miestas J. 
A. Valstybėse vienas šeimy- 

j nos namais. 1927 m. 94.4% 
naujų namų buvo vienos šei
mynos.

Mažesnės vietos ir-gi prade
da statyti apartrųentus. Imki
me Higbland Purk, Detroite,
1927 m. net 97.7% naujų šei
mynų gyveno apartmentuose. 

į Šita apielinkė gyventojų iš 
viso turėjo 81700, Dlinois val
stijoj, Evanston ir Oak Park 
apielinkės, visai netoli nuo 
Chicagos, 1927 m., turėjo net 
70.5% ir 77% gyventojų a- 
partmentuose.

Ir kiti miestai rytuose pra
dėjo daugiau apartmentinių 
namų statyti. Bet vidurinių ' 
vakarų, pietų apielinkėse ir 
Naujoj Anglijoj vienas ir dvie
jų šeimynų namai yra popu- 
lariškiausi.

P. L. I. S.

sija ėjo apie bažnyčių. Joj da
lyvavo būrys berniukų ir 
mergaičių, kas darė malonų 
įspūdį. Visi buvo dailiai pa-
rėdyti, rankėlese laikė 
lelijas.

RASELAM, ILl, NEWARK, N. J.
Graži šilkų krautuvė. jau metų kaip pas

P-no Bernardo šilkų krautu-1 mus klebonauja labai suma
vę^ persikėlusi į naujų vietų— niai kun ]p Kelmelis. Jo 

Micliigan avė., labui ge-. UO|U1M() <kka> atstatyta griū
vanti parapija, sutaisyta bažAltoriai buvo labai puikiai jraį atrodo. Tai viena iš mo- 

papuošti, net skendo gyvose le ijemiškiausiai įtaisytų tos rit- 
lijose ir rožėse. šies krautuvių Cliicagoje.

Garbė už tai Altoriaus drau ]Kaip ,lar?gai> taip krautuvės 
gijos narėms, kurios nesigaili vj(lus tikrai su gevu skoniu | Migijofi jas vedė kim. Aifon_
nei darbo, nei pinigų. Te Die- ištaisyta. šioji krautuvė yra gas Kazlauskas, Pranciškonas, 
vas jums šimteriopai atmoka. tuo ypatinga, kad joje randa-1 žnionių (laug buvo visą jaika.

Reikia da pažymėti malonų „,a didelį Šilkų pasirinkimą Apie 2,(X)0 priėjo prie šv. Sa- 
apsireiŠkimų, kad mūsų jau-i labai prieinama kaina. Pava- krflinent„. Sutvirtinta Treti- 

Pats kle-
, ____ įsirašė į tretininkus. Jo

prie Šv. Komunijos “in cor-jkus darbo. Žmonės ,-ia mėgsta■ nemažas
pore” pasipuošę gėlėmis, kas jr iš toliau atvykti, nes ran- pįįįečių būrys, 
darė malonų įspūdį, kų ir da mandagų ir teisingų pa- Visa parapįja yra labai dė- 
gerb. svečias kun. Dr. Navic ,amavi„„j. kinga klcbonui kan j
kas patėmijo ir, sakydamas pa p.„0 Bernardo krautuvėj |Ke|meliui už j0 trūs,, varg,, 
mokslu, pabrėžė svarbom, pardavėja yra p-ni M. Balsia- pasi5venti„,8 sau pavestų sie- 
Vveių organizacijos. inS, Chicagos lietuviams gerai t p, jžganynie. Komitetas.

Visi parapijoms dėkingi žinoma artistė ir pasižymėju-• - w ‘ , I • * I 1 I
gerb. klebonui už surengimų ;si savo artistišku skoniu mote- Į 
taip gražių atlaidų. 'iii madų srityje.

nytėlė, įtaisytos naujos staci
jos.

Nuo 6 iki 13 bal. d. buvo šv.

ninias Vyčiai pirmų kartų vie- sūrio sezonui atsidarius, krau nįnkų kongregacija I 
šai pasirodė bažnyčioj: ėjo,tuvės vedėjai turi pilnas ran-jbonag įsirašė i tretini

GARSINKITĖS “DRAUGE”

Pamatykite musų pagerintus 1930 automobilius

ŽEMIAUSIOS KAINOS.

žinodami — mokytojausit uni
versitetuose. Tavorščiai, siūlo
me jums rojų, bet jį pasiek- 
sit tik pragaro kančių ištyrę. 
Pirmyn kas gali ir yra gyvas, 
kovot, kad įvyktų proletaria
to valdžia!”

Bet atstatytojo ofiso ant 
Ifalstryčio “bedarbiai”, krap
što galvas, nežino, kas daryt.

— Lengva jiems iš Maskvoj 
“ukazus” rašyt, bet tegul jie 
paragauja “dėdžių” lazdų, — 
kitaip šnekės. —

Kadangi šis-tas reikia veik
ti, tad tartasi, ar nebūtų ga

vo. Tuojau bolševikai telegra
fuoja į “rojų”, kas daryti,— 
AVisconsinas streikuoja. Iš 
ten atsakė: — strekiuot, ne
pasiduot, statyt kuopuikiau- 
sias sųlygas.

Tikrumoj darbininkai daug 
ko nenori: jie gaudavo po 25c 
į valandų, o dabar nori gauti 
35c. Aišku, susitaikins.

Varšuva. — Lenkija apsi
džiaugė padariusi sutartį su 
Vokietija. Ji manė galėsianti

LIETUVIAI AMERIKOJE

RACINE, WIS.
Klebono išleistuvės.

vertinti savo dvasios vado 
darbus.

Altoriaus Puošimo draugija 
dailiai parengė stalus ir pa- 

į puošė gėlėmis. Vytės svečiams

kio išleistuvių vakarienė. Mat, 
išvažiuoja į Tarp. Eucliar.

200,000'kiaulhi gabenti Vokied1'™^.ir aPlankys

tijon. Vokiečiai gi,' bijodami

Balandžio 13 d. įvyko iškil- prie stalų patarnavo. Rengė- 
minga klebono kun. A. Balins- (jomis ir šeiminiųkėmis buvo 

"'“4“ 4 -1 pp. B. Žizminsldenė, O. Judic-

visai sukiaulėti nusitarė, jog
liina atnaujinti “Traktorių;Vokietijoj kiaulių gana ir len-
fondų” ir paskui tas “maši
nas” telegrafu pasiųst Mask
von. Bet kol kas neprieita 
prie vienos minties.

Varšuva. — Lietuvio sūnus 
Juozas Pilsudskis laiko visų 
Lenki jų savo saujoj. Norėda
mas pagelbėti pavergtiems lie
tuviams išsivaduoti, — alina, 
naikina Lenkijos jėgas, kiek 
gali. Lenkai jį laiko geniju
mi, o jis lenkus “durniais” 
vadina. Iš tikrųjų: 4 sausio 
buvo užregistruotų bedarbių 
206,042, o prieš Velykas jau

kiškų nepriima. Tuo būdu 
kiaulės suardė geras tų dviejų 
valstybių sutartis.

New Yorkas. — Garsusis 
turtuolis Roekefeleris išlošė 
teisme bylų prieš geležinkelio 
kompanijų: Neiv York Central.

tėvynę, Lietuvų, kurios neina 
tė per 21 metus, visų tų laikų 
darbavos AVisconsino valsti
joj dėlto visiem čionykščiams ' 
lietuviams yra žinomas, kaipo 
daug gera padaręs Bažnyčios, 
žmonių ir tautos labui.

Paskutiniu laiku (virš 7 m.) 
buvo valdytojų dviejų parapi
jų: Raeine ir Milwaukee. Čia

Byla tęsėsi 25 metus. Geležim abi atnaujino, sko-

kelio kompanija priversta at- lų atmokėjo, su parapijonais
• • 1*111 • sutikime gyvena,siunti savo geležinkelį, kuris . /

ėjo per Roekefelerio žemę, oi I vakarienę žmonių priėjo 
daryti aplinkui tų žemę nnu-|P^nu^'® svetainė; netik raci
jų geležinkelio šakų. Ji turės !nec*ab buvo žmonių is 
5 mylias ilgio, kainuos apie
$5,060,000. Darbo gavo net

buvo daugiau 300,000. Pinigų 1300 darbininkų.
apyvarta mažėja. Per 4 mėne
sius sumažėjo net 268,660,(XX)

Be abejo, dabar turtuolių 
kompanijos paskelbs mažinan-

zlotų Valstybėje. Lenkų firmų čios bedarbius.

Apartmentinių Namų 

entojai.Gyv<

Amerika tampa apartmenti
nių namų tauta. Daug šeimy
nų namai ant visados pasi-

miestų išsivystymų,., žmonės 
visur gyvendavo vienos šeimy
nos namuose. Bet šiandien

liks, sako J. A. Valstybių fdaug daugiau žmonių gyvena 
Darbo Departamento Biuras J apartmentuose. 
atydžiai peržiūrėjęs statymo ( pirmieji apartmentai turėj0
leidimus nuo 1921 m. iki 1927 
m. Pasirodo, kad 1921 m. iš 
2224,545 šeimynų 58.3% gyve
no vienos šeimynos namuose; 
ir 24.4%. daug šeimynų na
muose. Bet 1927 m. skaičius 
parodė visai kų kitų. Iš 406,- 
095 užrekorduotų > šeimynų, 
38.3% gyveno vienos šeimy
nos namuose; 13.3% dviejų 
šeimynų namuose ir 48.3% 
apartmentuose. Prieš didelių

didelius kambarius. Bet šian
dien netik kambarių skaičius 
sumažėjo, nes šeimynos gali 
apsieiti su daug mažiau kam
barių, bet ir patys kambariai 
statomi daug mažesni. Žmonės 
atpranta nuo savo namo idė
jos, ir dabartiniu laiku pasi-

Kenosha ir Milwaukee. Visi 
linkėjo laimingos kelionės ir 
greito sugrįžimo atgal. Svečių 
kunigų buvo Sbeboygan’o kle
bonas kun. Garmus, kun. Ka
ralius, Kenosbos klebonas kun. 
Bublys, negalėdamas atvykti, 
atsiuntė atstovų su linkėji
mais ir auka $5. Rengimo ko
mitetas perskaitė linkėjimus ir 
aukų įteikė klebonui. Be dva
siškių kalbėjo AVisconsino Ap
skričio Vyčių pirm. P. Maci
jauskas ir Vyčių vardu kun. 
A. Balinskui įteikė brangių 
dovanų. Toliau kalbėjo svečias 
iš Kenosha, Antanas Stankus, 
ir nuo savęs įteikė klebonui 
$10.

Iš Milwaukee kalbėjo K. 
Balazantis. Raciniečių vardu 
— P. Steponaitis ir B. Vais
kus. Po jų kalbų kun. A. Ba
linskui įteikta laikrodėlis ver
tės $85 ir čekis $100, už kų 
klebonas širdingai dėkojo už 
dovanas ir taip skaitlingų at
silankymų.

kienė, M. Samalionienė, L. 
Kručienė, ,0. Darkintienė, A. 
Mečienė, A. AVasiliauskas ir 
A. Siminavičienė. Joms pri- 
gelbėjo mūsų biznieriai suau
koję valgomųjų daiktų, šalta- 
košės ir lengvų gėrimų.

Nors žmonių buvo gana 
daug, vienok visi liko paten
kinti. Programas susidėjo i.i 
vaikų teatrėlio. deklamacijų, 
prakalbų ir šv. Cecilijos cho
ro, kuris padainavo dailių 

dainų.
Vedėjum buvo parapijos se

kretorius Antanas Gudžiūną”.
Kun. A. Balinskas išvažiuo

ja 21 d., balandžio.
Laimingos kelionės ir lauk

sime pargrįštant.
B. V.

RACINE, AVIS.

rodė apartmentų kooperativiš- 
Ita savininkystė. Žmogus, tu- Garbė susi pra tusiems Raci- 
rintia Siek tiek pinigą, gaji no katalikai™, kad moka į-

40 vai. atlaidai.
Balandžio 6 d. Šv, Kazimie

ro bažnyčioj buvo metiniai 13 
vai. atlaidai, prie įstatyto Šv. 
Sakramento. Visi parapijonys 
meldės ir dėkojo Dievui už su
teiktas malones. Tie 13 vai. 
atlaidai būna viena maloniau
sių švenčių. Per jų kaip jau
ni, taip ir seni, vyrai, mote
rys ir vaikai eina prie Komu
nijos, Šįmet per atlaidus žmo
nės netilpo bažnyčion.

Gerb. klebonas kun. A. Bn- 
linskas buvo užprašęs svečių 
kunigų pagelbėti išpažinčių 
klausyti. Buvo atvažiavę iš 
Chicagos kun. Dr. Navickas, 
Marijdnų Bernaičių Kolegijos 
direktorius, kuris be to pasa
kė ir tris pamokslus. Žmonės 
klausės dideliu atsidėjimu.

Mišparus laikė Kenošos kle
bonas kun. A. Bublys. Proce-J

Chryslerio Išdirbiniai1 
REO
DE SOTO 
PLYMOUTH

Nepirkite automobiliaus kol nepasimatysite su mumis.

ROXEE MOTOR SALES
905-13 West 35th Street

Telphone Yards 4500 
Joe Chalkis

Chicago, Illinois 
Stanley Rimkunas

PER SAVO VALDYBĄ IR DIREKTORIUS
Turi garbės širdingai palinkėti LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ visiems 
savo kostomeriams, draugams ir visiems klausytojams radio 
koncertų, kuriuos rengia PEOPLES FURNITURE CO. išvien 
su “DRAUGU.”
Kartu reiškiame padėką viengenčiams už pasitikėjimą mūsų vei
kimu ir suteikimą progos išauginti šią pirklybinę įstaigą, kuria 
visi galime didžiuotis.
Turėdami viltį, kad jūsų draugiškumas ir palankumas pasiliks 
su mumis ir kad mes dar geriau savo tautiečiams galėsime 
patarnauti ir dar labiau išplėsti radio koncertus, kuriuos žmonės 
taip mėgsta.

M. KEŽAS
J. A. KRUKAS

A. LAPENAS 
J. NAKROŠIS

D. ŽEMAITIS 
V. MAKAVETSKAS

4177-83 Archer Avė.
Telepbone Lafayette 3171

2536-40 W. 63rd St.
Telepbone Hemlock 8400
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C H IC A G

NEKALTO PRASIDĖJIMO 
P LĖS ŠV. SODA-

LICIJA.

Town of Lake. — Karts 
nuo karto šis tas rašoma apie 
veikimų vi i šminėtos sodalici
jos, bet, tiesa pasakius, esti 
daugiau bruzdėjimo, negu ga
lima aprašyt.

Sekmadienyj, Balandžio 13 
d., kaip ir kiekvienų mėnesi, 
sodai ietės ėjo i n eorpore prie 
Šv. Komunijos. Džiuginantis 
būrelis, skaičiuje apie 90. Kai 
kurios p-lės įstojant i draugi
ja mano, kad tai sunku išpil
dyt kiekvienų mėnesį, bet po 
kai kurio laiko džiaugiasi įgi
jusios tokį pagirtinų paprotį.

Laike Mišių solo pagiedojo 
p-lė N. Mauraitė. “Avė Ata
ria” puikiai skambėjo. Pasi
baigus šv. Mišioms didelis 
skaičius tapo įrašytos į soda- 
licijų.

Pirmų valandų buvo laiko
mas susirinkimas. Kambarys 
prisirinko pilnutis narių. Pri
sirašė labai daug. Nors dr-ja 
jaunutė, vos metai kaip gy
vuoja, bet gali džiaugtis, turė
damos suvirs 110 narių. Tai 
tik pradžia. Mėginsime, ir bū
tų labai pagirtina, turėti savo 
istoriniuose lapuose įrašyta 
kaipo, narė kiekvienų p-lę šios 
kolonijos. Yra sakoma, “Vis
kas išsipildo tiems kurie lau
kia”. Lauksime ir mes.

Įvairūs pranešimai nuo pra
ėjusių įvykių tapo patiekti. 
Pasirodė visi pinigiškai pel
ini ngi. Komisija pranešė, kad 
.sparčiai rengiasi prie Motinos 
Dienos programo, kuris įvyks 
i(jegužio-May 4, 1930, Šv. Kry

žiaus parapijos salėje. Apart 
į veikalo, bus dainų ir daug 
kitokių margumynų. Verta 

' atsilankyt.

Sporto komisija tikisi daug

nuveikti ateityj. Bravo, lauk
sime rezultatų.

Aptarus bėgančius reikalus, 
susirinkimas baigtas. A isos 
pakviestos salėn, kur laukė 
“surpraizas”. Visos stebisi,

mis Mišiomis šv. 10 vai. ryto. 
Mišias šv. laikys A. R. D. ka
pelionas gerh. kun. dr. K. Ma
tulaitis.

Po pamaldų bus pietūs dele
gatams šv. Kazimiero Vienuo

nežino ko tikėtis. Laukia iš-įlyne.
aiškinimo. Seimo sesijos prasidės 1:30
... , .. ,, • . ... Jval. po pietų. Gerbiamam klePasirodo p-le S. Navickaitei, į ,1 

priešakyj ir paaiškino šio į

įžd na'

k1

Išgirskite šiuos naujus Columbia rekordus. Yra 
labai gražus. Patartina kožnam išgirsti.

Nepamirškite Lietuvių Valandos Nedėliojo iš sto
ties AVCFL nuo 1 iki 2 vai. po pietų. Duoda Budriko 
krautuvė-.

REKORDŲ KAINOS PO 75c.
4914 Linksma diena mums nušvito ir Pulkim ant 

kelių.
3842 Sveika Marija ir Avė Ataria.

16157—F Slienadorio Polka Afalianojaus Lietuvių
Bernelio Polka AI. Orkestrą su Dainomis

16158—F Atneša diedas kukulių viedrų. Alenkeliuniutė 
Šių naktelę miego nemiegojau ir Stankūnas

16159—F Linksmybės Polka AVorcesterio Lietuviška 
Lietuviško Kliubo Polka Orkestrą

16154—F .Vilnių Šimtų 
O-čia-čia

16136—F Ar Tau Seselė 
Kelkis Berneli

16155—F Saulutė Tekėjo 
Ganėm Aveles

16153—F Onytė
Oi Dainos

16152—F Pasaulis Stovi
Alan Tik Rodosi

16146—F Linksmas Amerikietis 
Šalčiai ir Alerginos

16150—F Čigono meilė
Pavasario Sveikinimai

Antanas Vanagaitis

Alahanojaus Lietuviška 
Afainierių Orkestrą 

K. Alenkeliuniutė 
ir F. Stankūnas

Seserys Paul i ukoni utės 

Antanas Vanagaitis

F. Stankūnas

Lietuvių Tautiška 
Orkestrą

Persiima dviejų klubų risti- , kyti kaip jauni, taip ir suau- 
ninkai — Roselando ir Bridge- 'gę.
porto. Ristininkas Bancevi- 
čius imsis su l)an Januliu iš 
L>s Angeles, Cal. I)an Janu
lis yra ten įveikęs visus ris- j kurie aukojo dovanus, dėlto 
liniukus. Jis yra 7 pėdų augš- jir kuopai mažai reikėjo dova- 
č.io, sveria 240 svarus. Bus į- įnų pirkti, 
domu pamatyti, kaip tam ga-

bonui, kun. A. Baltučiui malo- 'Hunui seksis imtis su Bancevi- 
niai sutikus duot svetainę Pa- jčium.“surpraizo” tikslų; būtent pa

gerbt mūsų Dvasios vadų, į 

gerb. kun. A. Linkų, jo gimi- .
Pirmiau-pos.. .
sudaina ses*Jos ivy^s M0 svet. prie G9 ciu 230 svarų.

,, .... t.o 9r AVasbtenaw gatvių. į Imtynės bus įdomios, o pel
nas eis parapijai. Todėl visi

mo ir vardo dienoj, 
šiai visos sodalietės 
vo “Ilgiausių Alėtų" po va 
dovyste p-lės S. Ivaškevičiū
tės. P-lė Alikolaitė groja ant 
“guitar”. Naujienybė, dar iki 
šiol nebuvo matyta programuo 
se “guitar”. Puikiai skambė
jo. P-lė šedaitė išreiškė nuo

neles Šv. Gimimo parapijos, Be to bus kitų smarkių ris- 
šv. Kazimiero Akademi- tininkų. D. Bložis imsis su 
Rėmėjų dr-jos 11 Seimo

Visų A. R. D. skyrių pra
šom siųsti atstoves į Seimų. 
Nuo kiekvieno 10 narių gali
ma rinkti po vienų atstovę iš 
skyrių.

Visos pašalpinės darugijos, 
širdžius linkėjimus ir suteikė Iklubai bei kuopos, įmokėję šv. 
krepšį puikų gėlių ir dvasinį j Kazimiero Vienuolynui para- 

būkietų (spiritual boquet). mai nemažiau $25.(X), turi tei-

Iv

Duetų išpildė p-lė N. Alaurai- 
tė ir A. Katauskaitė. Stebino 
visus savo puikiais balsais. 
Gaila, kad dažniau nedalyvau
ja mūsų vakaruose. P-lė S. 
Bartkaitė išreiškė linkėjimus 
ir įteikė pinigiškų dovanų, 
sodalicijos suteiktų. P-lė N. 
Alauraitė vėl linksmino visus 
savo švelnu, tyru, skambančiu 
balseliu.

Pasibaigu programai, gerb. 
Lin. A. Linkus išreiškė savo 

Akingunių už “surpraizus”.
Sekė užkandis su gardžia 

kava, kurių pagamino p-ni Ala 
žeikienė-. Nuoširdžiai ačiū jai.

“Vienybėje Galybė”. Lai
kydamos šio obalsio galėsime

sę siusti Seman du atstovu. 
Visos ir visi amžinieji nariai 
prašomi nuoširdžiai dalyvau
ti Seime, kaip garbės atsto
vai.

Gerb. dvasiški jos, visuome
nės veikėjų ir visų Šv. Kazi
miero Vienuolyno prietelių ir 
rėmėjų prašom ir kviečiame 
skaitlingai dalyvauti šiame 
seime.

Po seimo sesijų, visi Seimo 
dalyviai grįž į Šv. Kazimiero 
Vienuolyno Auditorijų, kurio
je įvyks puota su gražia pro
grama pagerbimui Seimo da
lyvių.

visiems, kurie atsilan-Ačių
kė- ir kurie prisidėjo savo 
darbu. Daugiausia ačiū tiems,

Gera yra darbuotis, kuomet 
mes visi kartu dirbame lab
daringų darbų.

Būtų gerai, kad Labdarių
vokiečių Bill Becku, sverian-, kuoPa surengtų ir daugiau 

i panašių vakarų.

Sekmadienį, balandžio 13 
*d., Labdarių 7 kp. bus mene-

kviečiami atsilankyti.

Rengėjai

PADĖKA.

! sinis susirinkimas, 4 vai. po 
! pietų. Malonėkite visi nariai 
susirinkti, nes bus išduota at
skaita iš buvusio vakaro.

Rast.

polengvins
•kaulinę
p*Ėuo>a

Sloan’s,
Liniment,

JOS. F. Ine.
f

3417-21 SOUTH HALSTED STREET 
Telefonas Boulevard 4705

West Side. — Labdarių 7 
kp. turėjo “buneo party”, ba
landžio 6 d. Gražiai pavyko. 
Žmonių buvo daug. Nes to
kius parengimus mėgsta lan-

PRANEŠIMAS.

2

D. L. K. Vytauto draugijos 
ketvirtinis susirinkimas įvyks 
sekmadieny balandžio 20 d. š. 
m. 1 vai. dienų' Cliicagos Lie
tuvių Auditorijos svet. 3133 

;So. Halsted St.
Nariai malonėkite būtinai 

dalyvauti nes turime naujų 
reikalų svarstyti taipgi apsi
mokėkite savo mokesčius į dr- 
jų.

P. K., nut. rast.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit paa 

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

Mano Radio — Scope — Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, Ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata Ir gy
vumas sugryš jums taip kaip buvo 
pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skil
vio. žarnų, Inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
jeigu turit kokią užslsenėjuslą, jsl- 
kerėjusią, chronišką ligą, kurj ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėllokit neatėję pas 
mano.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Ir.ėjimas Rūmas 10H

20 W. JACKS0N BLVD.
Arti State Gatvės

Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 5 Iki 1 

Nedėliotais nuo 10 ryto Iki 1 
t>o pietų

Nuoširdžiai prašom priimti 
šį kvietimų visos šv. Kaziinie-

daug nuveikt sodalicijos, Raž-į10 Akademijos^heinėjų dr-jos 
* 'vardu.

Su gilia pagarba
nvčios ir tautos labui.

S. E. N.

N0RTH SIDE ŽINELĖS.

Vyčių 5 kuopos mėnesinis 
susirinkimas įvyko 16 d. šio 
mėnesio buvo labai skaitlin
gas. Kaip per kiekvienų susi
rinkimų prisirašo po kelis nau 
jus narius, taip ir per šį pri
sirašė trys naujos narės. Mū
sų kuopa per kelis mėnesius 
žymiai padidėjo.

Buvo įvairūs raportai. Ko
misija pranešė, kad 26 d. bal. 
rengiama dideli šokiai. Tikie- 
tai visai pigūs. Kas tik norės 
smagiai po Velykų pasišokti, 
lai atsilanko į tuos šokius.

Taipgi noriu priminti vi
siems nariams, kurie nebuvo 
tam susirinkime, kad nutarta 
visiems dalyvauti “in eorpo
re” šv. Komunijoj pirma Ve

lykų dieiių. Visi. nariai turi 
susirinkti 4:30 vai. ryto į Šv. 

į Mykolo parapijos svetainę, iš 
kur visi sykiu eisim į bažny
čių. Nesivėlinkite.

Kitų susirinkimų nutarta 
.laikyti gegužės 7 d., tuo pačiu1 
laiku ir toje pat svetainėje, j 

Nariai, nepamirškite. j
Korespondentas.

ŠV. KAZIMIERO AKADE
MIJOS RĖMĖJŲ DR-JOS 

11 SEIMAS.

Antanina Nausėdienė,%
A. R. 1). Centro pirm.

RISTYNĖS IR KUMŠTY
NĖS.

Marąuette Fark. — Penk 
tadienį balandžio 25 d. lietu
vių par. salėj prie 68-ios ir 
VVasbtenaw avė. bus nepap
rastos rištinės ir kumštynės.

THE longest word in 
the English dietionary 
is “smiles!” There’s a 

“mile” betvveen the first 
and lašt letters!

Add smiles to all your 
miles with an ^ltna. 
Combination Automobile 
Policy.

^TNA-IZE
Phone for rate

V. RUKŠTALIS 
Insurance

2123 W. Marąuette R<1.
Tcleplione Hemlock 5219 

l.oop Office 
230 S. Clark St.

Telephone State 3380 
Chieago, III.

Illll^lllllllll

RADIO
Pėtnyčioj ir Subatoj Bal. 18 ir 19,, 1930

Sučėdyk nuo 20 iki 50% ant Naujų Radios
Sempdiai ir Demonstratoriai. Ateik anksti ir pasinau- 

duok didžiausiu iš šių bargenų pasirinkimu, 
n V V jį I Elektrinis laikrodis kiekvienam kosto-n V If A I 
U I R A I n,ePi,li perkančiam naują radio per s|lj T R A I

išpardavimą

1930 Screen 
Grid Radios 
su stipriais 
spvkieriais

$

Be tūbų 

Duosime jums

$10 įmokėti, 
$2 savaitėj

Kiekvienas 
radio tikrai 
naujas ir ga
rantuotas 1 
metams.

Dykai įrengi
mas ir patar

navimas.

Pasipuoškit Velykoms
Velykos jau čia pat. Be abejonės jus, 

lietuvės moterys ir merginos, norėsite 
būti gražiai pasipuošusios per Velykas.

Mes dabar turime didelį pasirinkimų 
įvairiausių ir puikiausių suknelių ir pa
vasarinių kautų. Visi rūbai yra geriausio 
materiolo ir visokių spalvų.

Nupirkome iš sykio daug stako, toded 
parduosime jums labai pigiomis kaino
mis. Atsilankykit pas mus, patarnausime 
greitai ir mandagiai.

Burba Cloak Shop
3214 So. Halsted Street

Telefonas Victory 2477

ĮSIGYK S| PAVASARĮ NAUJA

BUICK

Remdamasi šv. Kazimiero'J 

Akademijos Rėmėjų dr-jos 
konstitucijos paragrafu 15, 
šiuomi skelbiu, kad šv. Kazi
miero Akademijos Rėmėjų dr- 
jos metinis 11 iš eilės seimas 
įvyks gegužės 18 d., sekmadie
nyje, 1930 m.

Seimas prasidės iškilmingo-

^76 nu°laid°s už jūsų senų ra- ||

dio ar fonografų perkant naujų Victor Radio Electrola y 
kombinacijų.

Ateik į artimiausių jums krautuvę
Marquette Fine Jewelry & Radio Store

2437 WEST 69 STREET CHICAOO, ILL.
Reprezentuojantis

IIPSKY MUSIC & RADIO STORE ii
4916 West 14th Street

Telefonas Cicero 1329 Cicero, Illinois
Abu storu atdari vakarais

ARBA

MARQUETTE

TURĖSI DIDŽIAUSI UŽS!GANĖDINIMĄ.

Atsilankyk į mūsų gražų ir pilnai įrengtą parodai 
saloną arba pašauk VIRGINIA 24(X) atvešiu pasižiū
rėjimui ir pamėginimui.

Taipgi turiu didelį pasirinkimą labai gerų vartotų 
automobilių.

KLAUSK

JONAS ŠLEGAITIS

ARCHER BUICK CO.

4400 Archer Avenue
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kas and Norris for Brighton 
K of L. Cy for Rundle Boos
ters.

J. Oherry.

ČAMPIONAI GRĮŽTA SU t lt is to be regretted tliat 
GARBE. Gary, Tovvn of Luke and Mar-

---------------quette vili .not liave teams.
L. V. 13 kuopos Tovvn of At any rate, the opening da- 

Lake Basketbolės ratelis, iš-; te, May 4th vvill see the fol- 
laimėjo čainpionatų šį metų i lovving teams in action:
Vyčių lygos, Chicagos apskri-1 Roseland at Cicero 
čio. Buvo užprašyti susiremti i South Chicago at Bridgeport 
su stipriu, (Red Roses) tymu North Side at AVest Side 
iš Cicero dėl Lietuvių jaunimo Providence at Brighton Park
čampionato. Tai viskas atsilai
kė Bal. 6 d. Po kurios pasili
ko, kaip ir buvę. Mūsų Vyčių 
komanda čampionais, smarkiai 
supliekdami tuos, kurie manė 
užstoti jiems kelių.

Gavę taipgi užprašynių at
vykti į Kenoslių ir tenai ban
dyti savo jėgas sporte su Ke- 
noshos tymu, kuris šį metų iš- 
laimėjo AVisconsin valstijos 
čainpionatų, taipgi laikydami i 
už garbė tų domę, kad smar- 
kiai apkūlė tymų iš Milwau-; 
kee, kurie visiems žinomams1 
turi smarkių komandų.

Pasiėmė su savim Chicagos 
Apskričio čampionato vėliavų, 
nukeliavo į Kenoslių susiremti 
su AVisconsino valstijos čam
pionais. Pereitų pirmadienį 
sugrįžo visi lošikai linksmi 
namo ir vėliava toki pati, kaip 
ir išvežė, nei biškutį neapdras
kyta. Klausimas. Kaip pasi
baigė jūsų lošimas? Toj Vy- 
tis ir menedžeris Višcount šu 
savo paprastu linksmu veidu 
pranešė, kad supliekė Keno- 
slios tymų 37 — 11 punktų. 
Pasirodo, kad mūsų lygos čam 
pionai yra tikri čampionai, 
kad Vyčių lyga viena iš stip
riausių Illinois

Take your pick, fans, and

Walter, next tvvo innings Whi- jei Dievas leis sulaukti tos 
ty, lašt tvvo Otto for Rundle Šventės. Pas Dievų viskas su 
Boosters. jo valia rišasi.

Catchers: Bibish, Petraus- Girdėjau, kad mūsų gerb.

CHICAGOJE

“DRAUGO” RADIO BALAN 
ŽIO 21 D. PROGRA

MAS.

Išpildys Nek. Prasid. par. 
choras, solistės ir solistai, da
lyvaujant parap. mokyklos 7

let’s see you at one of tliese 8 skvr. merg. chorui.
1) “Kur bėga Šešupė” — 

Sasnauskas. “Ulonai” Vana
gaitis.

Choras.
, 2) “Aš bijau pasakyt” — 

The Brighton K of L Coun-1 Vanagaitis. Solo sop, Bronislo- 
cil 36 vvon it’s first baseball va gtuĮgaįtė

3) “Kad galėčiau būt pauk
štyčiu” — Aleksis. “Vienas 
žodis nešneka” — Šimkus. 
“Pergale” — Bristo w.

Mokyklos choras.
4) “Žaliojoj Lankelėj” — 

Talat — Kelpšos, solo bar. 
Juozas Gudas..

5) “Lopšinė”. “Plaukia Ne 
munelis” — Vanagaitis. Išp.

Merginų choras.
6) “Sveika Marija” —

gailies.
Editor.

BRIGHTON WINS 13 TO 7

■ game this season 13 to 7 from
■ the vvell knovvn Rundle Boos
ters. The game was very inte- 
resting from beginning to the 

' end.

Among the new-comers to 
sbovv what tliey have vvere 
Petrauskas of Brighton K of 
L Juniors a few years back 
vvho is out for the Senlors 
this year out of six times at 
bat got 3 hits 2 vvalks and ma-
de 3 runs. He also lielped in Vanagaitis. Solo Ten. Kaz.
a vvonderful double play vvlien 
Masunas 2b picked up a groun 
der threw to Petrauskas ss for žirgus” — Liaudies 
force out tlien the bąli went Vyrų Sutartinė.

PAVASARINĖ PRAMOGA.

Švenciskas. , 
7) “Voveraitė”. “Kinkyk

motyvai

klebonas yra pakvietęs svečia 
kunigų kuris pagalbės mūsų 
klebonui subatoj ir Velykų ry
tų. Pirmos Šv. Mišios prasidės 
5:30 vai. Rez.urekcijos proce
sija aplink bažnyčių. Toliau 
seks kitos šv. Mišias. Parapi
jos choras deda visas pastan
gas, kad Velykų rytų būtų gie
dama gražiausiai. Vargoninin-, kuopa išnaujo pradėjus veik- 
kas p. Kulys sakė, bus viena u » išsirinkus darbštų pirmi 
gražiausių giesmių giedama 
per šias Velykas,

Bridgeport. — Prie šv. Jur
gio parap. yra nuo seno įsis
teigus kilnios dr-jos kuopa, 
būtent Labdaringosios Sųjun- 
gos 5 kuopa.

Šita kuopa “senais laikais” 
puikiausiai gyvavo ir darba
vosi. 5 kuopoj randasi kelios- 
dešimts amžinų narių (sumo
kėjusių imi $100.00).

Štai, dabar Labd. Sų-gos 5

ninku p. Kazimierų Naugžemį 
rengia labai gražių pramogų: 

Girdėjau, kad po Velykų pįr I vakarienę - pagerbimui am
inas parapijos pasilinksmini- kuopos- narių ir kuopos
mas - vakaras bus 27 d. ba- likėjų - “Motinų Dienoje”,
landžio. Tai bus “Margučių !sekniadieny> 11 d-’ su
vakaras”. Kai kurie žmonės Pr°feramu Liet. Auditoriume, 

, vra gudrūs, nori kitiems už Pr*e Lalsted St. Bilietai plati- 
Įakių užbėgti ir parapijos ski- nan,i_.iš anksto ir_ randa daug 
jriamas dovanas už margučius1 P*1 k®*ia visuomenės tarpe, nes 
laimėti. Turėkime tik stiprus ' *** susipratę katalikai pri-
ir gražius margučius ir dova
nų laimėsime.

V. P. Mačekonis, rap.

ATYDŽIAI PERSKAITYKI
TE BIZNIERIŲ BARGENUS

jaučia Labdaringai Sų-gai.

Vakaro komisija. '
Surengimu šios šaunios va

karienės apsiėmė mūsų žy
miausios pajėgos, būtent p. B. 
Naugžemienė, p. Jonas Dimša

ir jaunas Augustinas Vardaus 
kas. ši komisija visų energijų 
deda'ir rūpinasi, kad pavasari
nė pramoga išeitų kogražiau- 
siai ir Labdaringai Sųjungai 
naudos padarytų.

Maldos — be gerų darbų -- 
neužtenka.

Labdarybė, sušelpimas arti
mo, tai viena gražiausių dory
bių. Labdaringosios Sųjungos 
3 kuopa praeitije yra daug 
ašarų nušluosčiusi, daugelį 
varge paguodusi. Dabar Lab
dariai turi nupirkę ūkį, ant ku 
rios bus /statoma prieglauda 
seneliams. Bet, kaip visos mū
sų įstaigos, taip ir toji, yra 
skoloje. Darbštus labdariai no 
ri tas skolas “ištirpdyti”. Jie 
vieni nepajėgs, jei visuomenė 
neparėms. Širdingai prašom, 
vardu suvargusių ir našlaičių, 
paremti Labdaringos Sa-gos 
5 kps. rengiamų pramogų.

Visi bridgeportiečiai, my
lintieji Dievų ir artimų, kvie
čiami skaitlingausiai susi

rinkti Lietuvių Auditorijon, 
geg. 11 d. Vakarienė ir pro
grama visus patenkins.

Komisija.

CICERO, ILL.
Nepaprastas vakaras.

Vienų vakarų einu penkio
likta gatvė ir girdžiu, kad žy
das šaukia: “gvalt! gvalt!” 
Darau žingsnį skersai gatvę 
link svetainės. Klausaus, kas 
su tuo žydu atsitiko, kas jį 
ten uždarė? Patyriau, kad 
jaunamctės sųjungietės daro 
praktikų. Ant laimės sutikau 
vienų ir nusipirkau 6 tikietus. 
Fisiu su visa šeimyna į tų 
vakarų, kurs įvyks balandžio 
21 d., Jaunametės sųjungietės 
visuomet patenkina publikų. 
Aš ir visiems patariu ateiti 
su šeimynomis į vakarų ir 
giažiai pasilinksminti.

Cicerietis.

to Mikais lb for another out.
Karp from AVestville also 

sliovved vvhat he had out of 
3 times at bat made 2 hits and 
scored 2 runs.

Norris vvho played vvith the 
McConnick team out of 5 ti-

Valstijoje, o mes at bat got 3 hits and sco
red 1 run. One hit vvas a tri- 

consin Valstijos. Turėsime pa- ple.
sistengkt, kad mūsų ratelis Moskus out of 3 times at
nuvyktų į rytus ir iš tenai bat got 1 hit and scored 1 run.
parvežtų naujų garbę. Šiais Bibish out of 3 times at bat
metais esame patenkinti ir got 1 hit. He is formerly of
vardan jaunimo širdingai ta- Providence K of L about tvvo
riame “Valio” visiems lošė- or three vears back.

*jnms ir menedžeriui, o ypa-1 Tarulis formerly of AVest 
tingai Kraučiūnams, kurie pri- Side K of L played a few in- 
sidėjo prie tos garbės. Visi nings and did pretty vvell. 
galėsime su džiaugsmu skai- Those of lašt year’s team 
tyti apie Kraučiūnų darbus, vvho did pretty good vvere

dabar galime minėti — ir Wis

nes ubu broliai mano lankyti 
Notre Daine Universitetų. Ge
riausios laimės Jums linki Vy- 
čiai.

Paul B. daltimieras.

PROSPECTS FOR GREAT 

BASEBALL YEAR!

The coming year, it appears, 
vvill be the greatest and the 
most successful baseball year 
in K of L bistory. Indications 
are tbat every team will be 
at least twice as good as lašt 
year. The fans can expect a 
real vvarm race for tlie cbam- 
pionsliip, if I am any judge.

The councils represented 
(bis year are:

Roseland
Cicero
South Chicago 
Bridgeport 
North Side 
AVest Side 
Providence 
Briarhton Park

8) “Naktis Svajonėms pa-l
puoštų” — Vanagaitis. Solo 
Sop. Alise Mockaitė.

9) “Arėjužėlis” — Vanagai
tis. “Piauti Linksma — Po
cius. išp. Mišrus Choras.

Muzikale' programa sureng
ta artisto Justo Kudirkos, a- 
kompanuos pianu p-lė O. ski- 
liute.

•»

NORTH SIDE

Jau baigiame gavėnių ir vi
su smarkumu rengiamės prie 
Šv. A’elykų. Katalikai džiau
giasi ta linksma metine šven
te. Žinoma, laimingi būsime,

Scbultz vvho out of 6 times 
at bat got 3 hits and scored i 
two runs. One hit was a home 
run, another a 2 bagger. Ile 
pitched 3 innings for 3 strick- 
outs giving 1 vvalk and 5 hits.

Mikais out of 4 times at bat 
made tvvo triples scoring 1 
run.

Masunas out of 5 times at 
bat made 1 hit and scored 2 
runs.

Kaminskas Mas at bat 4 ti- 
mes made 2 hits, scored 1 run. 
One hit was a tvvo bagger.

Zukor pitched 4 innings 
striking out 8, vvalking 3 and 
gavę 5 hits. Kelmas and Še
putis did some fine fielding. 
Kandis pitched lašt tvvo inn- 

Į ings stricking out 1 giving 1 
vvalk, 3 hits. Seore 
K: or L 1 1 0 1 4 0 5 1 0-13 
Rundle OOO3O1O12—7

Pitchers; first four innings 
Zukor, next 3 innings Scbultz, 
lašt tvvo Randis for K of L 
Brighton. First five innings

SVEIKI,

SULAUKĘ

ŠVENTŲ

VELYKŲ
Kristaus prisikėlimo šventėje turiu garbės širdingai 

pasveikinti vardu

Umversal State Bank
I

visus jo depozitorius ir kitus jo kostomerius, rėmėjus 
ir prietelius.

Juozas J. Elias

UNIVERSAL STATE 
BANK

3252 S. Halsted St.

LINKSMIAUSIŲ ŠV. VELYKŲ

Visiems Savo Kostumeriams, Rėmėjams, 

Draugams ir Pažystamiems 

— LINKI JUMS, —

pricL2

2105-11 West 22nd Street

STATE
CHICAGO, ILL.

t, CHICAGO, ILL. Visiems mūsų Kostumeriams, Draugams 
ir Pažystamiems Linkime

Linksmiausių Šventų VelykųX

JOSEPH KONCEVIC & SONS
-BARBERS-

Sveiki, Sulaukę Šv. Velykų!

Malonu mums pasveikinti savo skaitlingus kostomerius ir 
draugus Chicagoj ir apielinkėse esančius. Malonu mums pri
minti jums, jog mūsų ryšiai darosi artimesni ir' tampresni. Per
nai per Velykas dar nei nesvajojome apie lietuviškus radio prog- 
ramus, o dabar štai kaip dažnai jus džiuginame vis geresniais 
radio koncertais.

Taigi mes ne vien parduodame jums radios už prieinamas 
kainas, bet dar-gi po dvi valandi savaitėj teikiame jums sma
gius lietuviškus koncertus.

Jūsų remiami mes nestovėsime ant vietos, o vis labiau 
plėsime savo darbuotę ir vis naujų siurprizų jums teiksime.

Visiems daug LAIMES ir DŽIAGSMO LINKI

JOS. F. BUDRIK, Ine.

3417-21 SO. HALSTED ST.

Telefonas Boulevard 4705
13a

1

2557 W. 43rd St.

Virginia 0590

2734 W. 43rd St.

Lafayette 5819

Visiems savo Kostumeriams, Draugams, 
Rėmėjams ir Pažystamiems 

širdingai linkiu

LINKSMIAUSIŲ ŠV. VELYKŲ
JOHN DERING

HARDWARE STORE
4414 So. Rockwell Street

Tel. Lafayette 4689

Visiems savo Kostumeriams, Draugams, 
Rėmėjams ir Pažystamiems 

— LINKIU —

LINKSMIAUSIŲ ŠV. VELYKŲ
’ J. BALSEVICIS

2325 So. Hoyne Avenue
PAINTS & HARDWARE

5

• •
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SVEIKATA - BRANGUS TURTAS
Rašo:

Dr. AL M. Račkus
2130 W. 22 St. Chicago 

Tel. Canal G7G4

ATSITIKUS NELAIMEI.

(Tąsa)
ATGAIVINTI skenduolį, pritroškusį nuo garo arba nuo 

nuodingų duji}, perkūno pritrenktąjį ir t. t., — paguldyk 
kniūpsčią, po pilvu padėk drapanų gniužulą kairę ranką padėk 
po kakta, dešinę ranką ištiesk ant žemės, galvą’ truputi pa
kreipk į šoną. Apsižerk ir savo rankom siek visu savo kūno 
sunkumu žmogaus šonkaulius (kaip ant paveikslo Nr. 1); 
skaityk viens-du-trys ir atleisk (kaip ant paveikslo Nr. 2; 
suskaityk viens-du-trys ir vėl siek. Daryk taip nuolatos iki 
žmogus pradės pats kvėpuoti. Nenustok vilties, dirbk! Kar
tais po keletos valandų tokio geroiško darbo, žmogui gali gy
vybę sugrąžinti.

AUSIN įlindusį vabalą (blakę, blusą, tarakoną ete.) pri
girdyk aliejumi. Ausis yra švelnutis organas, tad pačiam 
krapštyti ausį neapsimoka, nes gali pradurti ausies būgnelį 
ir apkursti. Geriau yra nueiti pas daktarą.

AUSIES GĖLAI sumažinti, — sumaišyk svogūnų (cibu
lių) sunkos su valgomu) aliejumi, pašildyk, kad butų karštas, 
įvarvink į geliančią ausį bent 6 lašus. Aprišk šiltai. Kreiptis 
pas daktarą.

AUSIN patekusį žirnį, guziką, ar kitką, — nei nemėgink 
pats išimti, nes gali sužeisti i ausies būgnelį. Reik kreiptis pas 
daktarą.

BITEI ĮGILUS, — visupirma prispausk žiedą ant įgiltos 
vietos ir ištrauk geluonį. Po to užtepk amonijos; o jei amoni- 
jos nesiranda, tai uždėk gesintų kalkių, arba muilo, arba so
dos, arba svogūnų sunkos.

ČIAUDĖJIMAS. Jei užpuola didelis ir įkirus čiaudulys, 
tai kamparavų miltelių į trauk į nosį. Jei tai negelbės, tai eik 
pas daktarą.

DILGELĖS. Plauk apdilgintas vietas su šarmu arba su 
atlešuota amonija.

DUJOS ir nuodingi gazai. Šulniuose ir požeminiuose rū
šyse labai tankiai atsiranda nuodingos dujos. Žmogus nusi
leidęs į tokį šulnį ar į rūsį, apsvaigsta ir užtrokšta. Iš kros
nių pasklidę stubon gazai ir garai taipgi užtroškina žmogų. 
Užtroškus} reik kuo greičiausia išnešti į tyrą orą. Atliuosuok 
drapanas. GAIVINĘ kaip skenduolį iki pradės kvėpuoti. Po- 
tam trink kūną šiltu vandeniu, pakeičiant šaltu vandeniu. 
Potam trink garstyčių mostimi. Nelaimingam atsipeikėjus, 
paguldyk jį į šiltą lovą ir duok gerti daug šilto vandens. 
Išplauk gerai ligonio žarnas (enema).

ELEKTROS SROVĖ jei žmogų pritrenkia, tai gelbėda
mas buk atsargus, kad tave taipgi nepritrenktų. Nepalytėk

žmogaus kūno su nuoga ranka! Visupirma atkonektuok elek
tros srovę; jei elektros srovės atkonektuoti negali, tai užsi
mauk storas pirštines, arba apsivyniok rankas su sausu sku
duru, po savo kojomis pasidėk sausą medinę lentą, ir tik tada 
nutvėręs žmogui už skverno trauk šalin. Jei nepajėgsi nu
traukti žmogaus šalin, tai su mediniu pagaliau pakelk vieną 
dalį jo kūno ir pakišk daug skudurų arba lentą; paskui pa
kėlęs kitą kūno dalį su pagaliu, pakišk ten lentą ar daug 
skudurų. Kada jo kūną atskirsi nuo žemės, tąsyk bus jau 
lengva nutraukti jį šalin iš pavojingos vietos. Tada GAIVINK 
jį taip kaip skenduolį.

GYVATĖS ĮKANDIMAS. Pirmiausia smarkiai užveržk 
koją, arba ranką, aukščiau žaizdos. Po to ties įkąsta vieta su 
peiliuku prapiauk kryžiavai ir išspaudinėk kraują; arba jei 
turi sveikus dantis ir gali lengvai prieiti, tai iščiulpk iš žaiz
dos nuodus ir išspiauk. Jei dantys yra j supuvę, arba jei lupos 
suskirdusios, tai geriau nečiulpk. Žaizdą plauk su amonija, 
o dar geriau su Potassii Permanganas. Taipgi yra gerai išde
ginti žaizdą su karšta geležiu. Lietuvos gyvatės nėra mirti
nai nuodingos, tad nėra reikalo išsigąsti. Net nuo ameriko
niškos barškančios gyvatės įkandimo, ir tai labai retai žmo
gus miršta. Daryk kaip patarta, tai tavo gyvybei pavojaus 
nebus.

ĮSIDURUS vinimi arba špilka* regis tai nedidelė žaizde
lė, o visgi yra pavojingesnė nei didi žaizda. Tuojau reik 
švariu peiliuku tą vietą praplauti plačiau, išspausti kraują, 
išplauti, su alkoholiu. Už 20 minučių žaizdą reik mirkyti karš
tame vandenyje bent pusvalandį (vanduo tur būti atvirintas). 
Po to aprišti žaizdą' švariu lininiu skudurėliu. Pasarga.- Jei 
vinis af virbalas buvo aprūdijęs, arba jei žaizdon pateko mėš
linas purvas, tai verčiau eik pas daktarą, nes kraujas gali 
užsinuodinti, ir nuo to gali baisiose kančiose mirti.

CHICAGOJE juoks ir gal net nužudys. Bet, smiausių Šventų Velykų. Alle-

Šv. Velykų Sveikinimai.

Nei viena šventė taip daug 
linksmumo neatneša kaip Šv. 
Velykos. Viskas primena atgi
jimą, atsikėlimą. Štai žolelės, 
medeliai, kvietkelės varguo
liui duoda malonios sveikatai 
atgajos, smagumo. Saulutės 
šilti pavasario spinduliai žmo
gų vadinte vadina išeiti iš 
skurdžios žiemos rūbo pries
paudos, pamatyti Dievo gam
tos turto. Anksti rytą paukš
telių balsai kelia mūsų sielą* 
aukštyn prie buities Davėjo, 
Sutvėrėjo.

Mūsų Išganytojas atėjo ant 
žemės savo Tėvo valią pildy
ti, mokyti tiesos, — mus ves
ti į amžinojo tėvo namus, į 
laimė. Kristus perėjo visą 
pasaulį vien gerą darydamas. 
Pasaulis-gi už Jo gerumą’, nu
kankino Jį ir prie Kryžiaus 
prikalė.

Žmogau, ir tave nekartą blo
gi pasaulio žmonės kankins, iš-

nenusimink. i
Kristus savo iš numirusių

atsikėlimu tave ramina, tau 
viltį duoda. Kristus sako:
“Sek mane, rasi mane 99

Kristus nugalėjo priešus, 
Jis pergalėjo pasaulį. Jis tau 
tiesą paliko. Laikykis Jo mok- 
slos, laimingas būsi. Todėl, 
kaip laimingi mes esame, kad 
laikomės Kristaus Tiesos!

Sveikinu tad-gi, visus para
pijoms, Ciceros ir apylinkės 
Lietuvius, bulvariškius, visus 
biznierius, profesionalus, dr- 
jas, jaunimą, visus vargšus 
darbininkus su Šventų Velykų 
linkėjimais. Specialiai Sveiki
nu Katalikiškos spaudos pla
tintojus, rėmėjus ir Dienraščio 
“Draugo” skaitytojus. Kurie 
katalikišką spaudą platina, ją 
remia ir patys skaito, tie sa
ve iš vargo vedasi, tie pasau
lio tuštybę pergalės, tie kelsis 
su Kristumui.

liuja!

Kun. H. J. Vaičiūnas,
Šv. Antano par. klebonas.

CICERO, ILL.

Sąjungietes subruzdime.

Visos mūsų kolonijos sąjun- 
gietės sujudo darbuotis, par- 
davinėdamos tikietus. Matote, 
mūsų kolonijoj bus sulošta be
galo gražus veikalas “Močiu
tės Suokalbis”. Žodis “Močiu
tė” yra labai gražus, malonus 
kiekvienam žodis. Tat, kiek
vienas turėtume pamatyti tą 
veikalą.

Tas veikalas buvo loštas ki
tose Chicagos kolonijose. Kas 
jau matė šį veikalą, žada da 
ir į Cicero atvažiuoti paamty- 
ir į Cicero atvažiuoti pamaty- 
visi kviečiami iš anksto nusi
pirkti tikietus ir anksti atei
ti į svetainę, kad pasirinkus 
geresnę vietą.

Kurie atsilankys, nesigailėsTelaimina jums Viešpats, te
suteikia jums gausiausių savo užsimokėję 50c. 
malonių. Linkiu visiems link- Laputė.

ĮSIPIOVUS ar NUSIGREMDUS, pirmiausia reik numaz
goti karštu vandeniu purvus, po to užpilti karboliaus, potam 
reik užpulti' Snapso su kamparu. Kad žaizda greičiau užgytų, 
galima tepti naminiu balzamu. Naminis gydantis balzamas 
darosi šitaip: — Paimk 4 šaukštukus vaško, 4 šaukštukus ne-' 
sūdyto sviesto, 2 šaukštukus terpentino* ir 3 šaukštukus egiės : 
sakų. Viską reik ištirpinti ant lengvos ugnelės. Ataušant reik 
gerai maišyti. Šiaip padarytas balzamas yra puikiausia gyduo 
lė įvairiausioms žaizdoms, votims ir senoms “ronoms”.

IŠNARINUS SĄNARĮ, — nei nemėgink patsai atitaisy
ti. Sumažinimui skausmo, dėk labai karštus kompresus ir ne
judink sąnarį. Tuoj šauk daktaro pagelbos.

KRAUJATEKIS iš GYSLOS (Arterijos)._Jš sužeisto? 
gyslos kraujas yra skaisčiai raudonas ir šmirkščia ritmiškai 
Jei žaizda yra didelė, tai reikia ant gyslų aukščiau žaizdos 
uždėti paplokštų pagalėlį arba akmenį, užrišti su skepetaite 
ir užversti taip kaip parodyta paveikslėly.
Daryk tai skubiai, kad daug kraujo nenubėg
tų! Jei žaizda nedidelė ir kraujas tik maža 
čiurkšle teka, tai reikia gerai prispausti su 
pirštu ir laikyti iki tol, kol kraujas nustos bė
gęs. Jei užverštas sąnaris labai pamėlynuoj ir 
yra atšalęs, tai reik tuoj atliuosuoti ir laikyti
tol, kol vėl kraujas pradeda tekėti. Tada vėl užveržti, veržti 
tik tiek kiek kraujatekis sustoja.

KRAUJATEKIS iš VENŲ. Kraujas sunkiasi be šmirkš- 
limo; kraujo spalva yra tamsi, melsva. Sustabdyti kraujatekį, 
uždėti švarų lininį skudurėlį ir stipriai aprišti.

(Bus daugiau)

BELSKIS IR RAKŠTIS
J. P. RAKŠTIS, PH. G., R. PH, VEDĖJAS

2425 W. Marųuette Road
i( kampas 67-tos ir Artesian)

A. BELSKIS, PH. G., R. PH. VEDĖJAS
1900 S. Halsted Street

Pildymas Daktarų receptų yra mūsų svarbiausis darbas.***:

ŠIOS SAVAITĖS BARGENAI
Kiaušinių dažyla «r lekeris.......................... 10c ir 25c
60c Dr. Cadvvell’s Syrup of Pepsin ................ 49c
S. M. S. Herb-Nu Tonikas ................................... 1.50
75c Ženzal moste ..................................................... 69c

DEL MOTERŲ
1.00 Coty Veido Milteliai ........................................ 79c
Coty Perfumes .......................................................... 1.00
50c Woodbury Plaukų Shampoo.............................39c
Kleenex.............................................................................. 23c

DEL VYRŲ
Nauja Gillette Britva ................................................. 98c
1.00 Gillette geležtė.......................................  10 už 79c
65c Ruffles dėl plaukų....................... .........................57c
25c Palmolive after Shaving Talcum powder .. 19c

LABDARIU CENTRO 
VALDYBA

Ik.

LAIMINGŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

DRAUGAMS, PAŽYSTAMIEMS ir RĖMĖJAMS

DR. S. A. BRENZA

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St.
Tel. Lincoln 3044

Rast. P. Fabijonaitis 
2350 So. Oakley Avė.

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 So. Oakley Avė.

AGITATORIAI;
Kun. K. Matulaitis

2334 S. Oakley Avė.
V. Duoba 

2328 W. 23rd St.
J. Dimša

3230 So. Emerald Avė.,
M. Šlikas

10555 So. State St. 
Visokiais Labdarybės rei

kalais kreiptis į valdyba arba 
agitatorius.

£■■■■■■■■■■■■
; Reumatizmas sausgele.
— R«riknnkyklte savęs skaua- ■ 

mala, Reumatlsmu, S&usgėle, g
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
g — raumenų sukimu: nes skau- B 

dėjimai naikina kūno gyvybę ■
■ ir dainai ant patalo paguldo. g
■ CAPSICO COMPOUND mo-
B atle lengvai prašalina vlriml- B 

nėtaa Ilgas: mums šiandie dau- ■
■ gytoė imontų siunčia padėka- g
■ vonee pasveiks Kaina Slo per
g paltų Ito arba dvi ui ll.il. ■ 

Dukart tvirtesnė 76c. ■
■ Knyga: “SAL/TlNIS 8VEI- .
■ KATOB” augalais gydytles. kai-
_ na >• tentų. ■

Justin Kulis
CHICAGO. nju

TURKIŠKOS, RUSIŠKOS 
SULFURINĖS VANOS IR 
ELEKTRIKINIS GYDY

MAS

Treatmental visokių ligų, reu
matizmo. nervų atitaisymo, šalčio 
Ir taip tollaus. su elektriniais 
prietaisais, Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.

Mineralinės, sulferlnės vanos 
duoda didžiausių kraujo clrkulia- 
2ljų, kuomi galima Išsigelbėti nuo 
visokių ilgų.

Moterų Skyrius atdaras Utar- 
ninkals nuo 8 iki 12 vai. nakties.

Kambariai dėl pergulėjtmo.

A. F. CZESNA
1657 WEST 45th ST.

Kampas Paulina Street

Nuo 8 vai ryto iki 1 v. nakties. 
Nedėliomis iki 2-.ros vai. po pietų. 

Phone Boulevard 4552

♦
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C H 1 C A G O J E
VELYKINĖS IŠKILMĖS. WEST SIDE ŽINIOS.

budėjimas su giedojimais tęsis Dievo Apveizdos parapijos 
per ištisų Velykų naktį. svetainėje, prie So. Union A v.

X Prisikėlimo pamaldos ir ir 18 gat. Chieago, III,
Velykų procesija bus 5 vai.

Marąuette Park. — Lietuvių 
Gimimo Panelės Šv. par. baž
nyčioj Velykų dienoje balan
džio 20 d. iškilmės įvyks šioje 
tvarkoje: Prisikėlimas ir šv. 
Mišios 5 vai. ryte, 2 mišios — 
7 vai., 3-eios — 8:30 vai., su-Į 
ma-10:30 vai.

Šioje katalikams brangioje 
dienoje visus kviečiu skaitliu- 
gai atsilankyti į bažnyčių, pa
garbinti iš numirusių prisikė
lusį Atpirkėjų ir įgyti sau rei
kalingų Dievo malonių.

Prie šios, progos reiškiu šir
dingus švenčių linkėjimus ir 
linksmaus Alleliuja visiems 
savo parapijonams ir parapi- 
jonėrns, musų parapijos gera
dariams, prieteliams ir drau
gams.

Kun. A. Baltutis, kleb.

X Aitučių šeimyna bal. 21 
vi. a. a. Jono Budriko laidotu
vių dienoje užsakė Aušros 
Vartų bažnyčioje šv. Mišias, 
kaipo nevystantį bukietų vie
toje nykstančių gėlių vainiko.

X Aušros Vartų bažnyčioje 
seselės Kazimierietės nepap
rastai gražiai išdekoravo bei 
parėdė Velykų karstų. Visi 
atsilankiusieji nebegali atsi
grožėti. 4?

X Aušros Vartų bažnyčioje 
didžiosios savaitės pamaldos 
rytais ir vakarais vyksta su 
didžiausiu iškilmingumu, gra
žiais pamokslais ir giedoji
mais. Šiandien vakare bus 
giedama kompletos 7:30 vai.;

ryto. Šv. Mišioms tarnaus Ma 
rijonai klierikai.

X Atvelykio sekmadienyje,

PRANEŠIMAS. 

Vytauto 500 m. sukaktuvių
27 d. balandžio Aušros Vartų centraUnio komite-
idėjinės draugijos rengia pa- t0» Chieago j, susirinkimas į- 
rapijos naudai vakarų — te- balandžio 23 d., Aušros
atrų, kuriame dalyvauja visi Par- mokykloje. Susirin

kimas bus svarbus, tad visų 
kolonijų išrinktų komisijų na-

parapijos chorai ir mūsų var
gonininko J. Brazaičio muzi
kos mokykla. Vakaras prasi
dės ..lygiai 7 vai. vakare. Va
karo tikietai skubiai visų 
graibstomi.

skaitlingai dalyvauti šiame po 
sėdy. Laikas jau pradėti rim
tai rengtis iškilmių surengi
mui, atidėliojimas neduos gerų 

pasekmių.
Todėl kviečiu komisijų at

stovus atvykti į šį susirinki

mų. -
Stud. P. Atkočiūnas,

Kom. Rašr.

LIETUVIŠKA VALANDA.

į nuo 1 iki 2 vai. po pietų iš
girskite iš radio W0FL 970 K. 
stoties lietuviškų programų, 
kurį duoda Jos. F. Budriko 
muzikos krautuvė. Šis progra
mas bus Velykinis. Nepraleis
kite progos.

Gerb. Tamsta;
Ačiū “Draugui” ir Peoples

Furniture Co. už gerų koncer
tų* balandžio 14 d. Buvo labai 
geras. Ačiū P-lei Adelei Šiau- 
liutei už dainas. Mums ji la
bai patiko.

C. Zemkus ir J. Berr.

PRANEŠIMAS.

Švento Antano iš Padvos 
draugijos mėnesinis susirinki
mas įvyks nedėlioję 1 vai. po 
pietų balandžio 27 d., 1930 m.

riai bei atstovai malonėkite< Ryt, Velykų sekmadienį,

ŽMiy-žiNELĖS
X Marąuette Parke “Drau

go” platintojas J. Stočkus pa
siryžo visus apdovanoti Vely
kiniu “Draugo“ numeriu. Pas 
jį galite apsimokėti prenu
meratas ir naujus užsisakyti. 
Jo adresas 6522 So. Rockwell 
Str.

X Pirmas stambesnis pava
sarinis Cliicagos lietuvių išva
žiavimas — piknikas įvyks 
geg. 4 d. Chernausko darže. 
Pelnas skiriamas Marijonų Ko 
legijos naudai.

X Pirmas “Draugo” pikni
kas bus liepos 13 d., Chernau- 
sko darže, o antras rugpiučio 
24 Berginan’s G rovė.

X “Draugo” administraci
ja labai prašo visų “Draugo” 
skaitytojų užsilikusias tuoj po 
Velykų apsimokėti už spaudų 
skolas arba pas savo kolonijos 
“Draugo“ agentų, arba stačiai 
į “Draugo” ofisų.

X Kas nori'iper Velykas tu
rėti iš Lietuvos skanių saldai
nių, kreipkitės “Draugan“.

X Rasta pinigų ir raktas 
West Sidėje prie bažnyčios. 
Atsišaukite.

X Siųskite Lietuvon savo 
giminėms dovanų: “Draugų” 
ir “Laivų”.

X K. Kulbis pirko namų 
2305 So. Leavitt str. ir taiso 
jį krautuvei.

X Visų kolonijų “Draugo” 
agofttai sveikina visus savo 
kostumerius su šv. Velykomis.

X “Draugo“ radio kon
certas bus pirmadienį labai į- 
vairus ir dailus.

Sveikinu Su
«•.

ŠVENTĖMIS VELYKOMIS

Visus savo Kostumerius, Rėmėjus, Draugus 

ir Pažystamus

LAI ŠIOS VELYKOS JUMS ESTI
K ' '

KUOLINKSMIAUSIOS

VELYKŲ LINKĖJIMUS
J *

Tūkstančiams Savo Kostomerių ir Draugų

------- reiškia --------

ARROW FURNITURE HOUSE

“COMPLETE HOME FURNISHERS”

4127 Archer Avenue

Linksmiausių švenčių Velykų

linkiu Visiems Savo Draugams, 

Kostumeriams ir Rėmėjams

PETRAS CIBULSKIS
Hardware ir Malevų Krautuvės Savininkas

2334 So. Leavitt Street

Chieago, III. Phone Ganai 7233

ra*.:

SALK’S DEP’T STORE

2110-14 West 22nd Street

CHiCAGO, ILL.

Telefonas Canat 4473

Nuoširdžiai Sveikinu Su ' 

ŠVENTĖMIS VELYKOMIS

Visus savo Draugus ir Pažystamus. Lai šios 

Velykos esti Jums kuolinksmiausios

MŪSŲ DRAUGAI ir RĖMĖJAI 

Linkime Jums

LINKSMŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

S. L FABIAN <& CO.

/ 809 West 35th Street
- • atKv ‘

Telefonas Boulevard 0774—0611

PINIGŲ SIUNTIMAS LAIVAKORTES

. M O R G I Č I A I 
• r

LINKSMŲ VELYKŲ
Visiems Velija

URBAN TIRE SALES & SERVICE
4071 Archer Avenue

Tel. Virginia 0915

LINKSMŲ ŠVENČIŲ VELYKŲ

S. M. SKUDAS
ORABORIUS

718 West 18th Street
T ei. ltoosevelt 7532

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ
— Linki Visiems —

I. d. ZOLP
LIETUVIS GRABORTUS

1650 West 46th Street
Telef. Boulevard 5203

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ

STANLEY P. MAŽEIKA
G R A B O R I U S

3319 Aubum Avenue
Telef. Yards 1138

X P-lė Sofija Stočkiutė iš 
Marąuette Parko susižiedavo' 
su “Billiu” Kanapecku. Šliu-1 
ba» bus gegužio 10 d., Gimi
mo Panelės šv. par. bažnyčioj.1

X P-nų Gudų krautuvėj, 
901 W. 33 st., galima gauti 
Velykoms šviežių lietuviškų 
saldainių.

X Ant Town of Lake už 
“Draugų“ galima užsimokėti I 
pas Silvestrų Paukštį, 4506 S.' 
Ifonore st., pas J. Matemaitį, ■ 
4528 So. Hermitage ir Pr Bei- ' 
skio krautuvėj 4544 S. Wood 
St. pas jį galima gauti kata
likiškų knygų.

X Belskis ir Rakštis savo 
aptiekose, 1900 So. Halsted 
St. ir 2425 W. Marąuette Rd.,; 
paskelbė bargenus.

Prie progos turiu pranešti Gerb. Lietuviams, kad 
apie 1 d. Gegužio atidarau Kriaučių Šapų, kurioje 
taisysiu įvairius senus drabužius, juos valysiu ir 
prosysru. Tat prašau visų Lietuvių nepamiršti pas 
mane atsilankyti. Mano darbas pilnai garantuotas, 
patarnavimu būsite pilnai patenkinti.

Visiems savo kostomeriams, draugams ir 
pažįstamiems širdingai linkiu

LINKSMŲ VELYKŲ

FRANK PUMPUTIS
Metropolitan Life Insurance Agentas

Ofisas 1549 VV. 47 St. Rez. 6803 So. Rockvvefl St. 
Tel Boulevard 0244 Tel. Hemlock 6308

LINKSMIAUSIŲ ŠV; VELYKŲ
—r Linki Visiems —

J. P. EUDEIKIS KOMP.
LIETUVIAI GRABORIAI

4605-07 S. Hermitage Avenue
Telef. Yards 1741

KAZIMIERAS KULBIS

2305 So. Leavitt Street

MALONIŲ VELYKŲ ŠVENČIŲ

Linkiu visiems mūsų Kostumeriams, 

Draugams ir Pažystamiems

S. Lovick’s Florist Shop
3316 So. rtateted Street
TelJBOULEVARD 7314

✓ V

LINKSMŲ VELYKŲ
Širdingai velijame visiems mūsų kostomeriams, 

draugams ir pažįstamiems

BRIDGEPORT KNITTING SHOP
F. SELEMONAVIC1US, Savininkas

504 West 33rd Street Tek Victory 3486
Arti Normai Avė.

Skaitlingiems savo kostumeriams, esantiems visose 
didesnėse Amerikos lietuvių kolonijose, kartu visiems 
savo draugams, rėmėjams širdingai linkiu

LINKSMŲ ŠV. VELYKŲ

POVILAS P. BALTUTIS
3327 So. Halsted Street

Chieago, III. Tel. Yards 466*

Sveikiname savo Kostumerius ir Draugus, 
Linkėdami Visiems

LINKSMŲ VELYKŲ

UNIVSRSAL RESTAURANT
A. A. NORKUS, Savininkas
750 WeU 31®t Street

Tel. Victory 5371

Linksmų švenčių Velykų
Širdingai linkiu visiems mano kostomeriams ir 

draugams

STANLEY CLEANERS & DYERS 
S. ŠIMULIS, Savininkas 

2150 So. Hoyne Avė; — Tel. Canal 5474

t
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GRABORIAIs

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuoplgiau- 
■la. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 Arba 2516

2314 W. 23rd Place
Chicago. III.
SKYRIUS:

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

Simpatiškas - 
Mandagia —

Geresnis ir Piges
nis nž kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis OflKjs:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 lt 1741 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero T794 

SKYRIUS
S201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard S201

J. F. RIBZIUS
PIGIA LSI' H LIKIT. GRABORIUB. 

CHKMM3GJB
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau segu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie arabu iš
dirbi stės.

OFJSA8
6(8 West 18 St. 
TU. Canal 8174 
BKTRIUS: 8288
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABOBIUS

Masu pa tarnavimas 
vtaraomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes netari
ate išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKDŪAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAM UOTO JAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
3103 S. Halsted
St. Chicago, III.

Tel. Vlctory MII

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street
Kampas 46tn Ir Paulina 8ta.

Tel. Blvd. 62 03

illudlmo valandoje kreipkitės 
manęs, patarnausiu slmpatlB- 
mandagial. gerai Ir pigiau 
kitur. Kopiyėia dėl šermenų

tai.

BUTKUS
1ERTAKING CO.

P. B. Hadley Llc. 
Koplyčia Dykai

M0 West 18th Street
Canal 3161

LEAVITT STREET 
GARAGE

Viktoras Yuknis, Savininkas
Visokis automobiliu dar

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

2226-30 So. Leavitt St.
Tel. Canal €954

A. ALESAUSKAS
MOTOR EXPRESS

Mes permufuojame-perveža- 
ine pianus, fornieius ir kito
kius dalykus.

»I
Taipgi parduodame anglis 

geriausios rųšies už prieina
miausių kainų. Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099 

. Mes pervežame daiktus ir i 
kitus miestus.

A. BITINO
PAMINKLU DIRBTUVĖ

3958 West 111 Street
Chicago, III.

Tel. Bevelry 0005
Vienatinis lie

tuvis, kuris iš
dirba europiš- 
ko ir ameriko
niško akmens 
paminklus.

Tasirinkimas 
didžiausias, 
kainos žemiau 
sios.

Pirmas prie
šais šv. Kazi
miero kapinių 
vartus.

A. P E T K U S
GRABORIUS

Ofisas

Tel. Vietory 4088-89

Tel. Virginia 1290

"Baigiamas statyti 3 flatų į pamiršti 

muro namas ir storas tinka- 
3238 S. HALSTED STREET mas bile kokiam bizniui. Ge- 

gužio-May 1 bus visiškai gata
Res. 4424 S. ROCKAVELL ST. i vas. Randasi 2451 W. 69 St.

• Priimsim Į mainus kitų namų, 
lotų, arba biznį. Tuoj atsišau- 

1 kit;EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marslifield Avenue

Tel. Boulevard 9277

B.

JONAS
BUDRIKAS

č'everykai naujausios mados 
visai šeimynai. Pavasariui pa- 
sisportykite pas mus.

2644 WEST 63 STREET

Persiskyrė su šiuo pasau
liu Balandžio 14 d., 5:20 vai. 
vakare, 1930 m., sulaukęs apie 
60 metų avižiaus, gimęs Tau
ragės apskr., Naumiesčio par., 
Nausėdų kaime. Amerikoj iš
gyveno apie 35 metus.

Paliko dideliame nuliudimo 
tris sūnus Bronislovą. 23 m.,
Benediktą 20 m., Alponsą 14 
m., 2 seseris Teklę Petkienę ir 
Agotą Minelgienę, 3 švogerkas. 
R. Mazinauskienė, D. Lekienė 
ir M. Aliutlenę, 6 švogerius: 
Jurgį Pctk,ų, Vincentą Mlne/gą, 
J. Maziliauskį, P. Vilčauskį, Z. 
Lėkį, A. Altutj. anukus ir gi
mines Amerikoj. Lietuvoj dvi 
seseris Magdalena Germentie- 
nę, Julijona Vikarausklenę ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
3256 So. Morgan St.

Laidotuvės įvyks pirmadienį 
balandžio 21 d.. 8 vai. iš ryto 
Iš namų Į šv. Jurgio par. baž
nyčią. kurloic atsibus gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o Iš len bus nulydėtas J šv. 
Kazimiere kapines.

Visi A. a. Jono Sudriko gi
minės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą Ir 
atmsveir.inlmą.

Nubudę liekame:
8un<tl, fceserys, švogerko*,

švogerlai, arnikai ir gimines 
Laidotuvėse patarnauja grab. 
A. Masalskiu, Tel. Blvd. 4139.

X Kun. Tg. Albavicius sun- 
. kiai serga šv. Kryžiaus ligoni
nėje plaučių uždegimu. Karš
tis šiek — tiek sumažėjęs, bet 
gyvybei pavojus didelis. Šian
die atlaikytos Seserų Kazimie- 
rieėiu Vienuolvne šv. Mišios

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

G. Navadomskis, Savininkas 
Elektros kontraktorius 

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

AUTOMOBILIŲ CHAMPIONAS
B U I C K

Per 2G Metus Užima Pirmenybė.
Pirm negu pirksi automobilių, pamė

gink 13LICK ir MAItQUETTE

ARCHER BUICK CO.

4400 Archer Avenue
Virginia 2400 

1 Blokas Nuo Kedzie Avė.
JONAS ŠLEGAITIS
LIETUVIS PA RDAVĖJAS

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjams Ir savinin

kams pirm pirkimo naujo karo šir
dingai prašom atsilankyti ir pama
tyti naujus 19 30 Nash automobiius 
sul vėliausios mados automatiškais 1 
įtaisymais. Sport Itoyal tekiniais ir i
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai genai visai šeimynai. 
Nash ga'.i papuošti- Už tokias pri
einamas kainas pas
BALZEKAS MOTOR SALĖJ

4030 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 2082

ATLAS PHOTO STUDIO

J. W. Staneika
Naujas Savininkas 

Gerai, pigiai ir greitai atlie- j
kam visokį fotografijos darbų.| šeimynų. Juo daugiau pirksit, 

4090 Archer Avenue 'juo daugiau sutaupysit.
Tel. Lafayette 0265 • Bargenai, bargenai, barge-

DIDELIS BARGENAS Išpardavimas, kurio negalit

DANIEL W. GRICIUS 
Generalis Kontraktorius

2452 West 69 Street 
Tel. Republic 6396

TALMAN BOOTERY
J. ZALESKIS, Savininkas

VALERIJONAS
BUDRIKIS

mirė bal. 16, 1930 m. 45 me
tų amžiaus. Kilo Iš Kretingos 
Apskričio, Linkimų parap. ir 
m. Amerikoje išgyveno 20 me
tus.

Paliko dideliame nulludtme 
pusbrolį I.eoną Mockų, o Lie
tuvoj motiną, 2 seserį Ir gimi
nes.

Kūnas pašarvotas 1030 Chi
cago St. Michlgan City, Ind. 
Ijildotuvės įvyks šeštadieny, 
balandžio 19 d. Iš narnų 1:30 
vai. bus nulydėtas į vietines 
katalikiškas kapines.

Nuoširdžiai kviečlalne visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliudę;
Pusbrolls Ir draugai.

DRAUGAS

už jo sveikatų.
X Kun. B. Vitkus, M. J. C., 

pavadavo šiomis dienomis ser 
gantį Gary, Ind., klebonų 
gerb. kun. J. Martį.

X Aušros Vartų Altorių 
Puošimo dr-ja Velykų rytų ei
na i,n corpore prie šv. Komu
nijos. Kitoms draugijoms ge-

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

Pėtn. ir Sub. Balandžio 18, 19
“THEY LEARNED ABOUT 

W0MEN”
t

• Dalyvauja Van & Sclienck. Į-
'domus visiems veikalas, 
i
J Vitaphone Vodevilio aktai 
i Kalbantieji paveikslai, dai- 
Jnos, muzika, pasaulio žinios. 

“ i Durys atsidaro 1:30 vai. po p.

REIKALINGA
5,000 kostomerių pasinau- 

duoti musų išpardavimu. Bar-

“Seilai” ant: 
čeverykų 
Dressių 
Kelnių 
Maliavų 
Varnišių 
Vaikų drabužių

Kainos numažintos taip, 
kad pritaikinti jūsų kišeniui.

Atsiveskit vaikus ir visų

i. goldstIsin & SON

2400 So. Oakley Avė. 
Tel. Canal 1976

Wm. J. Kareiva
*’ Savininkas 
Del geriausios rųšies

Ir patarnavimo, šaukit 
GREEN VALI.EY

PRODUCTS 
Olsells šviežių kiaušl-

■lų, sviesto ir sūrių.

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1889

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

tukslnlų ir sida- 
arlnių daiktų, vė
liausios mados ra
lio, pianų rolių, 
rekordų ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
ir muzikos instru
mentus.

2650 West 83rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8881

TAISOME
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS 
Sutaisom medžio, geležies, sėdy
nes, naujus viršus ir kas tiktai 
reikalingą prie mašinos viską 

padarom.

Drillings Auto Body 
834 W. 35th St.,

Phone Yards 1806 
Chicago, III.

Pasiuvu Dreses
Moterys nuslplrkit materijolą, o 
aš padarysiu gražią dreslukę pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings 
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai. 
vakare, utarninke, ketverge ir su-

batoms Iki 9 vai. vakaro.

ras pavyzdys.
X Town of Lake “Draugo”

rėmėjai ruošiasi prie smar
kaus vakaro Atvelykyje bal. 
27 d., Diinbelio svet.

X Brigiiton Parko “Drau-
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ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

STANLEY CIBULSKIS
MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS

Poperioju, moliavoju ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ.

Hemlock 0653

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinama 
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. Hoybe Avė.

Tel . Canal 5529

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogerlausia.

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.

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGI6IŲ
Skolinam pinigus ant medi

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

Public Mortgage Exchange

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, 1-mus ir 2-rus mortgičus. Per 
paskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 
liudija musų teisngumų. Senus namus taisome ant leng
vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 
mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojam Ba
tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose konapar 
nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisą: 
2621 W. 71st St., Hemlock 0367 Res. Grovehill 1680

CICERO, ILL.
' Parduodu namus pigiai. Di- 
(delis Storas ir 4 ruimai užpa- 
įkalyj ir 2 pagyvenimai po 4 
j kamb. antrame aukšte. Rendų 
Jį mėn. neša $100 su viršum. 
į Tik $8,000, $2,000 įnešti. Kiti 
ant lengvų išmokėjimų. Maty- 
kit:

S. KIELA 
4839 West 14 St.

go” agentas p. F. Gubista 
smarkiai platina ir užrašinė

bariai iš fronto, šviesūs. Hon
da nebrangi dėl gerų žmonių.

1900 W. 63 St.
Tel. Prospeet 4628

Išrendavimui trijų kambarių
fintas. Visi patogumai, kam- 740 W:ishington Blvd. Alonroo 0098

REIKIA žmogaus prižiūrėti na
mus. Rcnda bus dykai. Kenny Bros. 
74 0 VVashington Blvd.

BIZNIO PROGOS

Barberuė, geras biznis, nauji {ren
gimai, 2206 So. Harvey, Berwyn.

CICERO, ILL.
Parduodu nedidelį Delicate- 

ssen storų su geru užpakaly 
pagyvenimu. Pigiai. Matvkit:

S. KIELA 
4839 West 14 St.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Kauras ir gražus didelis, riešutu 
medžio naujausios elektros radio. $40. 
3937 No. Long.

Geriausios kainos už seną auksą, 
sidabrą, platiną, brangmenas, dan
tis. Atnešk ar atsiųsk. Standard 
Smelting Works, 202 So. State St. 
Km. 802, kanip. Adams.

Del mirties aukuojani naujus ra
kandus, vietrola, rekordus ir tt. 

Tel. \Vcst 3507.

4 kamb. rakand., pigiai, skyriumi. 
Norint apt. 1950 Belle I’laine, An- 
derson,' 2-ras.

National cash register, naujas, O. 
C. Lindh, 2946 Lincoln, Buekingham 
1959.

C kamb. rakandai $120, seklyčios, 
miegamosios, tirtuvės, galima sky
rium. 57 51 Drcxel avė. Dorchester 
2180.

FARMOS.

PIRKIT FARMAS
Turiu visokių farmų ant 

pardavimo ir mainymo kainuo
ja nuo $2,000.00. Lig $25,000.- , Gallte parduot savo praportę per
00. Norėdami farmos meldžiu .nlus- At8i,lsk aprašymą ir žemiausią 

' kainą, sužinok apie mus. McDonald, 
102 So. Leamington. Columbus 8917.parašyti kokią farmą norite, 

kiek norite mokėti už farmų 
ir taip-gi parašykite kiek no
rite už savo propertę.

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

3 GOOD EIGHTIES, Northern, 
AVis. nauja žemė, dalinai pager., ga
tava sėjai. Rašyk H. J. McKusick, 
Stillvvater, Minn.

Išmainymui 280 ak., III. galvijų, 
vaisių farmą su namais arti St. 
I.ouis. $50 ak. Valdžios paskola $5,- 
500. Einam į kitą biznį. Peterhans, 
S So. Dearborn St.

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

80 ak. farma, gera žemė, namai, 
geri keliai, pravažiuoja pieno tro- 
kas, geros išlygos, upė. Jos. G. Wa- 
lecka, Kewaunee, Wis.

. 130 ak., Wis. farma, gera žemė,
'geri keliai, barnė. $3,500, cash $500. .ma- Pte«a>- 201 East Avė. arti Ce- 

Savininkas 102 So. Grand. VVaukes- dar st- park Ridge, Tel. Park Ridge■ 711-D
ha, Wis. z |

FARMOS, 3 Iki 34 mali. nuo St. 
I.ouis. Vieškelis. 30, 80 ak., geri
budinkai, 34 ak. geri namai, 19 ak. 
gera žemė, namų nėm, teisinga kai
na. Wtrt AVidertnan, Oerinan, Mo.

Išmainymui 80 ak. farma, 8 in. į 
Muskegon, geras namas, žibalo dis- 
trikte. Nesukontraktuota. Mainys J 1 
ar 1 ’/i augščlo namą. Kreiptis A. 
Backer, 4956 Kace Avė.

IRIGUOTA FARMA — San Amo
nio, Tex. 25 ak., 15 min. J turgų, 
Artezijinis vanduo, nž daržovės nuo 
akerio huno $200 iki $500. 3 uždą- 
rėjimai metuose. Pigiai Geros išly
gos. Kreiptis Wm. F. Schutz, 101 W. 
Commerce St. San Antonio, Tex.

ja “Draugų”. Reikale krėip- 
kitės j jj: 4355 S. Mozart St.

PLATAI — 7 kamb. šviesus, van
duo, pečiais šild. $17.50 j mėn. 

KENNY BROTHERS

REAL ESTATE

IŠ PRIEŽASTIES MIRTIES 
UŽ PUSĘ KAINOS.

Bridgeport kolonijoje parsiduoda 
muro 6x3 kamb. namas. Kaina tik 
$6,500.00. šio namo kaina butų $9,- 
G00,. dabar tik $6.500, nes savininkai 
yra mirj, už tai jis beveik už pusę 
kainos atiduodamas

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

16 LOTŲ IŠMAINYMUI
Turiu 16 lotų mainymui. Galiu lo

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

PARDAVIMUI NAMAI. 
Negirdėtas Bargenas

Du nauji 2 flatų muro namai po 
4 kambarius. Pirpiutinis floras karštu 
vandeniu šildomas. Ąžuolo trlmingai, 
toiletai Ištaisyti tailemis. Kaina $14.- 
000. Parduodame tiž $8,950. Pasinau
dokite proga, nes tokių progų retai 
atsitinka. įnešti tik $2,000 Kiti kaip 
renda. Namai randasi Brighton Park. 
Reikalingi agentai. Atsišaukite.

BAKS & CO.
4394 Archer Avenue 

Tel. Virginia 0055

I 2 fl. plytų, 4-4 $65 mėn. Kaina
• $6,000. 1910 Cratvford Avė. Uwn-
j dale 5691.

I šviesus plytų namas, kamp., ar- 
j tl 51 St. & Wentworth, 3 Storai, 8 
J apt. viršuj. Tuoj reik parduot. Už 
i juąų teisingą pasiūlymą. A. J. Pe- 
terhans, S Su. Dearborn.

3 kamb. namas, 2 lotu Stickny. 
$2,100, tik $500 cash. 4257 W. 22 St.

Pirk 5 kamb. plytų namą. $3,900 
Cash $800, 4220 W. Iowa St.

DVYNIAI: geri namai ir geras in- 
vestm. 2 fl.. 5-5 ir 6-6, maudinės, 
gesas, elektra, didis lotas. Pamatyk 
McDonald, 102 So. Leamington, Co
lumbus 8917.

NAUJAS 8 KAMB. BUNG.
Ant 35 p. lotas. visi patogumai, 

šalinis įvaž. Cash $500, bal. $65 per 
mėn. Visad atdara. 10046 So. Racine.

11 apt. n:|mas, So. Shore distrik- 
te, N. E. kamp. 80 gat. & Crandon, 
visi patogumai, 100% išrenduota. 
Sav. O. C. Brown, 2310 E. 80 St.

(PIGIAI, JEI IMSI TUOJ
Pirk ar renduok namą, 10 kamb., 

2 maudynės, didelė lendrė, šalinis į- 
važiavimas, 2 karų gar., šviesu iš vi
sur. mokyklos, bažnyč., štorai. 1513 
W. 71st. Pi. Stewart 1146.

Naujas 5 kamb. bung. Ateik šian
die. $8,700. Turi pamatyt, retas bar
genas. Geros išlygos. 9612 Calumet, 
Steivart 4194.

Parsiduoda naujas 5 ks|mb. Calif. 
bung., tailių stogas, šviesu Iš visur, 
plieno konst., lotas 50x130, dailus, 
arti N. W. stoties, Crown pečius, 
klejonkos, langinyčios, štymo šili-

711-R.

3 fl. me
dinis namas 
4-5-6 kamb.
Kaina $2,- 
300. Cash 
$400. Mai
nysiu ant 

grocemės 
ar farmos.

3 namai išsimaino ant far
mų.

6 rūmų cottage išsimaino 
į bungalow.

Bučernė išsimaino a.nt 
mo.

C. K. VALAITIS
919 West 35 Street 

Tel. Yards 1571

na-

t


