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Badas Žnybia Kiniečius Shensi Provincij oj
TĖVAI DUKTERIS PARDUODA PO

200 DOLERIU
Indijoj Sukilėliai Kovoja Su 

Kariuomene
KESINTASI NUŽUDYTI BAVARIJOS 

TEISINGUMO MINISTERĮ

KINIEČIAI MIRŠTA BADU, PENKIOLIKA DAUGIAU
ŽUVO INDIJOJ

I

—
STIANGTIAI, bal. 24. —į 

Treji metai bado paliestoji 
Shensi provincijoj, kaip apUprovincija, Indija, bal. 24.
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
SUDEGĖ TVARTAI IR 

GYVULIAI

Į Paežeriai, Vilkaviškio apsk. 
■ Kovo 27 Alksnėnų kaime užsi- 
1 degė ūkininko A’. Skiragio 
tvartai.
karvės, 1 telyčia, 
ėriukai ir kuilys.
siekia 9,000 litų. Tvartai už
sidegė iš vidaus. Spėjama, kad

'gaisro priežastis yra ncatsar- 
T va r tai buvo 

“M. R.”

Už pervežimą užsienio ke- 
Beįvių, bagažo ir krovinių Liet, 
■geležinkeliai jau kasmet gau- 
;na iš užsienio gana dideles 
jsumas pinigų, Taip> 1929 me- 
■ tais už užsienio kelebnų per- 
/vežimą gavo 1,7 mil. litų, už 
krovinių pervežimų — 10,2 
10,2 mil. litų ir už bagažo pe- gus rūkymas, 
rvežimų ir kitus pata.rnavi- apdrausti, 
.mus — 1,8 mil. litų. Iš viso ■—---------
— 13,7 mil. litų, 

j. Tačiau ir Liet, geležinkelia'. 
kasmet išmoka taip pat nema
žas sumas už Lietuvos kelei- 

aP_ ivių ir krovinių pervežimus 
5 užsienio geležinkeliais. Pernai 

Apkainuota.; ,ljnetais už tokius pervežimus 
buvo išmokėta 6,4 mil. litų. 
Tuo būdu, 1923 metais mūsų! 

ę ! geležinkeliai daugiau gavo iš|
11 aP,SAxl“ \ užsienio negu išmokėjo -— 7,3 j

ties viršininkai pareiškia., kad 
mokesčiais būsiu surinkta ma Q 4 4 u K... , Uv. ... . r Be to, tenka pastebėti, kao
ziau ligi. 20 milionų doleriu ir T • A , ..

d.ie.iivos pajamos jjetųvos KONSTO UU1JA
l. ■ n , -1 miš užsienio kasmet didėja ir ______ _
i valdžios vedamus reikalus,> m- • i /-.no-' n- i’ iper paskutini penkmeti (192dį ‘ Gazeta. \Varszawska ’ pra-

Apskrities klerko ofise bus —1929 m.) siekia 44,2 mil. Ii- .neša, kad šiomis dienomis Ara- 
nustatyti už savastis mokės-į tų, prieš 22,1 .mil. lt. išlaidų, .ršavoj išėjo knyga apie naujų 
čiai (taksos), pagamintos są-i Aladiną si, per paskutiniuosius Lietuvos konstituciją. Knyga 

skaitos ir išsiųstos savinin- \penkis metus Liet, geležinke- parašė Artur Miller; ji vadu
kams. ) y.

Tuojaus po to bus imtasi užsienio 22,1 mil,- litų, 
gaminti mokesčių sąskaitas 
už 1929 metus.

f A

Tai naujovinis su naujausiais įtaisymais ir patogumais viešbutis. Vadinasi “Ka 
raliaus Dovido viešbutis.”

Bengaliaus'

Sudegė 4 arkliai, 4
5 avys, 7
Nuostoliai

TIES TOLIAU GELE
ŽINKELĮ

BAIGTAS COOK APSKRI
TY SAVASČIŲ AP

KAUNA VIMAS

ŠVENTUOSIUS PRISKAI-!
TYMO IŠKILMĖS BUS

BIRŽELIO MĖN.
CHICAGO JEi 

sukilimai; 
tūkstantis bprieš britų valdžia plinta. SuJ

iI 
ifrancūzai 
./tojai, kuriuos kituomet nužn- 

„ dė Amerikos hidionai, bus į- 
skaityti į šventųjų skaičių ne- 
'paprastomis iškilmėmis ;

; Petro bazilikoj i birželio 29

skaičiuota, kasdien badu inir-Į Bengaliuj indėnų 
šta apie vienas. >
žmonių. Ligšiol badas ten įlinki kova indėnams už nepri- 
kapus nuvarė virš du milio- klausomybę, kadangi neturi

ma kuomi kovoti. Bet kovoja-' 
ne-; ma. : ■

( Andai šalę Chittagong 7 
.žmonės žuvo, kada sukilėliai 
užpuolė ten britų policijos a- 
.rsenalų.

A'akar 11 žmonių žuvo ko- 
Badaujančių šelpimui daugi'voje su kariuomene kitoj vieJ

► < —r i
maisto ir grūdų pristatyta, iš 'toj. . j ,
Amerikos. Teciaus yra sunkė-. Ties Feni 4 daugiau žuvo,! 
nykių, tai visa paskirstyti po kada sukilėliai puolė policijos ■' 
didelius provincijos plotus, stotį pagrobti ginklų. 
Nėra susisiekimui priemonių. į 1 tas apylinkes valdžia pa-fJUv' 

į siuntė/daugiau kariuomenės./!'1^ 
'iPasiųsta gydytoj.ai ir slaugės 
i sužeistųjų pagelbai. .
I .. . . ,v I

Čia. be policijos aiškaus lei- ■ 
dimo uždrausti susirinkimai, ' 

, demonstracijos ir gatvėmis ' 
i vaikštynės.
./ IIoAvraii mieste suimta virš 
30 miesto valdininkų už jų 
■palankiavimų indėnų veiki- 
■■mui.

I 
i

nu žmonių.
Mergaičių pardavimas 

nutraukiamas. Pirmiau tėvai, 
už kiekviena mergaitę gauda
vo po 300 dolerių. Šiandie 
kiekvienai mokama 200 dole- . 
riii. . Į |

Badaujančių šelpimui daug'

ROMA, bal. 24. — Astuoni. 
misionieriai kentė-1

I

'KESINTASI PRIEŠ BA
VARIJOS MINISTERĮ

LONDONAS, kai. 24. 
Muniche kėsintas i nužudyti 
Bavarijos teisingumo minis- 
teii 'Juertner. Adenas, vyras 1 
peiliu rankoj užpuolė einantį'' 
ministerį ir sužeidė. Užpuoli
kas suimtas.

UŽ 200 DOL. PALIUO-
SUOTAS NESURANDAMA 30 JA- 

PONIEČIŲ

S v.
* d.

SAULĖS ŠVIESOS TAU- | 
PYMAS CHICAGOJ

Saulės šviesos taupymas 
■ Chicagoj prasidės ateinantį |
.sekmadienį. Tas reiškia, kad! 
.visai ateinančiai vasarai laik-| 
/rodžiai bus nustatyti, viena va
landa pirmiųų.

Pagaliau baigtas Cook r" 
skrity savasčių apkainavimas 
už 1928 metus. 
4,341,969,414 dol. sumai, 411,- 
432,027 dol. mažiau kaip 1927 

i m.
Miesto Chicago i

j. Telšių — Kretingos geleži- 
' ūkelio statyba pradedama tuo 
jau po Velykų. Galutinai bai- 

f gus tyrinėjimus, paaiškėjo, 
į kad šita linija galės būti apie 
trejetų kilometrų trumpesnė, 

I nekaip buvo numatyta, todėl 
' ir jos pastatymas pigiau kai- 
Inuos. “L. U.”

REIKALAUJA ATLY
GINIMO

įi MADRIDAS., bal. 24. — Di- 
.iktatūros laikais ispanų laik- 
'raščiai daug nukentėjo finam 
isiškai, nes varu buvo verčia
mu spauzdinti diktatoriaus 

j straipsnius-parėdymuš.
! Dabar laikraščiai išsprendė 

'.•iš valdžios reikalauti atlygi- 
mimo už tuos straipsnius, ku- 
’rie buvo paprastais valdžios 

I skelbimais.

VIENI GIRIA, KITI
PEIKIA

LONDONĄ#, bal. 23.

ME.XI.CO CITY, bal. 24. — 
Meksikonai plėšikai aną. die-j 
nų pagrobė amerikietį denti- f 
stų Dr. Durneli. Paliuosuotas 
už 200 dolerių.

MUSSOLINIO DUKTERS 
SUTUOKTUVĖS

Nubaustas apgaudinėtojas

i Syd Hali, nudavęs garsų i esą tas skaudžiai atsiliepsią (■ 
d'rancūzų lakūnų Įeit. S. Hali, j 
ūš daugelio jaunų žmonių .iš-i 

. viliojo daug pinigų žadėda-i
■mas juos išmokinti skrajoti 
i orlaiviais. Žinoma, jis to ne
atliko ir areštuotas.

Teismas dabar jį už tas su
ktybes nubaudė vieneriais 
■metais kalėjimu ir 5'90 dol. 
pabauda.

----------- ........ ..

v •

LENKIŠKA KNYGA APIE

!liai turėjo grynų pajamų iš naši “Nowa, konstytucja pan-
‘M. ,R.’ stwa liteyvskiego.” “R.”

i! . . L

KALTINA PROHIBICIJĄ l 
i , „„ J.

KVIEČIA KRIKŠTYTI VAI-
; KUS LIETUVIŠKAIS
i VARDAIS

FEDERALIAM KALĖJIME

t LEAVENAVORTH, ' Kas,, 
bal. 24. — I vietos federali 

i

Vokietijos lietuvių laikraš- kalėjimą prisiųsta du vagonu 
“Naujas (Tilžės Keleivis’'* kalinių daugiau — vienas, va-

iš prohibici-1 viename savo paskutinių nu- gonas iš Detroito, kitas — i -,-

2 žuvo, 1 sužeistas

- 47-o,je gatvėje po geležinke-p AVASHINGTON, bal. 23. 
rlio tiltu, arti Halsted gat., 
nuo gatvekario laiptų tris pri- kalėjime iškilo

— kibusius žmones pravažiuojąs jos. Prohibicija padaugino ka (merių įdėjo ilgų straipsnį, ku-.El Paso. Dabar čia kalėjime 
Du pinių skaičių visuose šalies ka- i riame ragina, prūsij lietuvius yra 5,201 kalinių. 1,750 kali- 
jin- Įėjimuose taip, kad padėtis i vieton vokiškų vardų, visokių nių daugiau, negu praeitais

Baisus įvykis Ohio valstybės (tis

f
i nuomonėmis apie pasirašytą 

. 'karo laivynų sutartį.
laikraščiai sutartį aukštinai 
kiti — peikia.

i
....................-..........— ■■m*!**

Vietos laikraščiai pasiskirstę! trokas nustūmė

b TOKYO, bal. 24.
bjos pakraščiuos kiniečiai jūrų 
įplėšikai užpuolė vienų japo- ( 

f niečių prekybos laivų. 30 vy-! 
[irų įgulos prapuolė. Pasiųsti'* 
įkaro laivai.

ROMA, bal. 24. — Grafas į 
G. Ciano šiandie susituokia! 
su ministerio pirmininko Mu- 
ssolinio dukterimi Edd'a.

TRAUKINIS SUDAUŽĖ 
BUŠĄ, 10 ŽUVO

Ii gatvėn.
greitai mirė, trečias pavojin- Įėjimuose taip.

Vieni ga.i sužeistas. pasidarė nepakenčiama.
Tai įvyko vakar ryte, kada 

daug žmonių važiavo į darbų.
> Taip tvirtina kongreso at- vaikams 
stovas 'Clancv, rep. iš Milehi- 
gan.

TOKYO PASIBAIGĖ 
STREIKAS

— Čia 
tarnau-

NUSKENDO 20 JURI
NINKŲ

ROSTOVAS .TIES .DONU, 
įbal. 24. ■— Netoli čia prekių 
traukinis sudaužė busą, ku- 
riuomi buvo vežami darbinin- 

|kai iš dirbtuvės namo. 10 dar- 
ibininku žuvo ir 9 sužeista.

■ '

1 TOKYO, bal. 24. 
pa sibaigė gatvekanų 
/tojų streikas. Darbininkai su
kiko dirbti už mažesnę užmo- 
■kesnį.

Už mergaitės užpuolimą
Už 13 metų mergaitės kri- 

imin alinį užpuolimą penki pus
berniai pavesti “grand j'ury”. 
Kaltinami.* C. Soder, 20 m.; 
!d. Siegal, 22 m.; F. Krause, 

(19 m.; J. Pinta, 19 m., ir H. 
' AVeigel.

KAS KALTAS UŽ NE
LAIMĘ KALĖJIME

t Vilhelmų ir Valterių duoti 
; grynai lietuviškus 

-vardus, kaip Vytautas, Biru- 
įtė ir t.t. Prūsų lietuviai ne- 
i turėtų atsižvelgti į liuteronų 
i kunigų priešinimusi ir jie ta
da turės nusileisti. “M. R.”

metais.

AMERIKOS DELEGACIJA 
NAMO

COLUMBUS, 0., bal. 23. i PAKEIS BAUDŽIAMOJO
— Vedamais tardymais pati
riama, kad 317 kalinių vals
tybės kalėjime žuvo dėl kalė
jimo viršininko

STATUTO 59 STR.

, LONDONAS, bal. 24. — 
Laivu Leviathan Am. J. Val
stybių delegacija iš karo lai- 
įvynų konferencijos išvyko į 
•Ameriką, — namo.

IŠKELIAMA NAUJA 
PARTIJA

ATĖNAI, bal. 24. — Nus
kendo kubilinis laivas Fride- 
irico Carolo. Žuvo 20 jūrinin
kų. ,!

INDĖNAI PUOLA KA
REIVIUS

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
TURKIJOJ

ISTANBUL, bal. 23.

Teko sužinoti, kad Baudžia- 
ir sargybos i mojo Statuto 59 str. bus pa- 

apsileidimo. Kaliniai nebuvo i keičiamas. Pirmiau, kuomet 
lavinami taip vadinamų gai-i pabauda buvo uždedama, pini-į Smirną ir apylinkes palietė 
sro drilių. Be to, kilus gaiš-1 ginė, tai nuteistam užtekdavo' smarkus žemės drebėjimas. 

,-rui nenorėta jų paliuosuoti iš i pasakyti, kad pinigų sumokėti Kai-kurių namų sienos su- 
kamerų. | negaliu ir būdavo bausmę at-1 griautos.

? Taipat patirta., kad gaisras Liks areštu. Sulig nauju pa-j 
t kilęs iš elektros vielų susime-'/keitimu. manoma, iradarvfi' 

1 timo.
Iš sužeistų mirė pora, kail

inių daugiau. Keliolika yra pa
vojuje.

Gaisro ir pasiaubos 
-pabėgo vienas kalinys.

!

Nubausta 8 mėnesiais
i kalėjimo
i Urs. Ida Dembo Burt,
m., kuri praeitų vasarų vie
nam municipaliniam teisme 

šaudė, už tai teismo nubaus
ta. 8 mėnesiais kalėjimo.

i
i
i
i

b AVASHINGTON, bal. 24. — 
Paaiški, kad organizuojama 

i nauja politinė šiai šaliai par
tija, kurion susispies visi sla
pieji republikonai ir demokra
tai.

i

27

MADRAS, bal. 23. — Apie 
50,000 indėnų tautininkų, su- 
.sirinkę į jūros pakraščius, Įi Pranešta, kad jau ir prog- 
pradėjo akmenis laidyti Į ka- mama pagaminta. Naujų pae

iti jų remia milionierius pra- 
Prieš indėnus pasiųsta po- gnoninkas Pierre S. du Pont, 

atidarė 58-ųjį parlamente po- licijos atsarga. Daug jų su- ■ republikonas iš Delavare vai- 
sėdį. i j-žeista. stybės.

ATIDARYTAS PARLA
MENTO POSĖDIS

TOKYO, bal. 24. — .Tapo- reivių būrį, 
nijos imperatorius asmeniškai

- Praneša, federalis cenzas 
Chicagoj bus užbaigtas atei
nantį šeštadienį.

i.
i

laiku

/keitimu, manoma padaryti 
(taip, kad areštu galės tik ta
kia atlikti, jeigu nebus iš ko 
/išieškoti piniginės pabaudos.

“V.”

PINIGŲ KURSAS

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Saulėta; maža tem
peratūroje atmaina. PLATINKITE “DRAUGĄ’

i LONDONAS, bal. 23. — 
sl929 m. Anglųo;j žuvę 691 va-j 
žinotojų dviragiais.

Lietuvos 100 litų . .$10.00 
Britanijos 1 sv. sterl.
Francijos 100 frankų
Italijos 100 lirų
Belgijos 100 belgų
Šveicarijos 100 frankų 19.37
Vokietijos 100 markių 23.85

4.86
3.91
5.23

13.94

v
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“DRAUGAS”
Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius

PRENUMERATOS KAINA: Metams — $6.00, Pu
sei Metų — $3.50, Trims Mėnesiagns — $2.00, Vienam 
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams $7.00, Pusei Me- 

• tų — $4.00, Kopija .03c.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrą

žina, jei neprašoma tai padaryti ir neprisiunčiama tam 
tikslui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai 
kasdien.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 

vai. po piet.
5

“DRAUGAS”
L1THUANIAN DAILY FRIEND

Published Daily, Except Sunday.
SLTBSCRIPTIONS: One Year — $6.00, Six Months 

—• $3.50, Three Months — $2.00, One Month — 75c. 
Europe — One Year — $7.00, Sis Months — $4.00 
Copy — ,03c.

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

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI

LIŪDNI APSIREIŠKIMAI.

(Pabaiga)
Žinoma, tokie anti pedagogiški iniciden- 

taį kenkia mokyklos drausmei.. Visų tai pri
vedė prie to, kad imta nebegerbti direktoriaus 
sukompromituotas mokytojas ir po kiek lai
ko VII klasė kolektyviu būdu atsisako rašy
ti vokiečių kalbos rašomų j į darbų. Nežinia 
dar, kuo pasibaigs tokie bandymai streikuo
ti. Gal išseks kantrybė ir Tėvui Emonui rei
kės pasitraukti iš gimnazijos, nors jisai ėjo 
tik clel to, kad norėjo padėti gimnazijai.

Neseniai šventėme vasario 16 d. Iš
rikiuotiems mokiniams teko ilgai laukti lau
ke aikštėje, kol atėjo ponai su prakalbomis. 
Kai kurie dėl tokio nerūpestingumo nušalo ir 
susirgo, o vienas VII kl. mokinys gavo plau
čių uždegimų ir su mirtimi grumiasi. Dar keis 
tesnė šventės pabaiga; vakare buvo vakaras. 
Vaidinta Vaičiūno “Nuodėmingas angelas”. 
Scenoje rodoma paleistuvių baletas. Jos šeimi
ninkės rolę įžūliai vaidino VII kl. mokine. Ki
tas mokinys parodė savo “menų”'karštai bu
čiuodamas svetimų žmonų. Scenon išvelkamas 
ištvirkęs ekskunigas .ir profanuojamas kuni
gas su sutana... Štai į kokį darbų įkinkomi 
mokiniai! Štai kaip pareiškiamas patriotiz
mas per Tautos Šventę! Viena tai yra liguis
ti reiškiniai ir reikia taisyti.

dus vandalizmas. Rinkime medžiagų mūsų f 
mokyklų vargų istorijai”.

I ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
KAS SAVA, TAI NEGERA. VIEŠPATIES KANČIOS 

VAIDINIMAS.
Nors mūsų tauta jau. nepriklausomai gy

vena, tačiau jos vaikuose dar daug vergišku
mo dvasios yra užsilikę. Pačioje Lietuvoje dar 
nemokama tinkamai įvertinti turimos laisvės, 
tebeieškoma svetimų dievų, lenkiama galvos 
■svetimiems, o saviškiai, kad jie būtų ir la
biausia tautai nusipelnę, persekiojama. Lietu
vių ekonominėms organizacijoms sudaroma 
kliūtys veikti, bet atėjūnams leidžiama laisvai 
vystytį įvairios įmonės. Sudarius su Vokietija 
prekybos sutartį atidaryta kelias vokiečiams 
vaidinti Lietuvoje svarbių rolę ekonominiame 
ir finansiniame gyvenime, lietuvius vis labiau 
stumant į paskutines vietas pramonėje ir pre
kyboje. Reiškia, pati vyriausybė nemato rei
kalo apsaugoti kraštų nuo svetimų gaivalų į- 
sigalėjimo. Toks nusistatymas yra nesveikas 
ir valstybei kenksmingas. Lietuvius norima 
svetimųjų baudžiauninkais padaryti. Gal taip 
ir nesąmoningai yra daroma, bet taip yra.

Nėr geriau tuo žvilgsniu ir pas ųius, A- 
merikos lietuvius. Ir čia mes įpratome savo 
žmones neigti, reikia ar nereikia, vergiškai 
nusilenkti kitiems kurie mus tik naudoja, o 
mes to lyg visai nesuprantame ir nenorime su
prasti. Mes pavydime, kai pamatome lietuvį 
profesionalų, biznierių, politikų ar kų kopiant 
aukštyn, bet gėrimės kai svetimi turtuoliais 
tampa, išnaudoja mus, o mes lyg to visai ne
matome ir nesuprantame. Kai savas žmogus 
gal per neapsižiūrėjimų padaro klaidų, 
nepatenkina, visam pasauliui esame pasiryžę . .
išpasakoti, išpeikti. Bet kai. svetimi tiksliai |k^k M ka

mis.
Pasiruošimas 

dinimas yra surištas nemažo- 
1-ėšoinis,. Vaidintojai pa- 

kad vaidinimo'bet nieku gyvu negaliu sutik- 
su vyksta i

Bavarijos miestely Oberam- 
mergau šįmet įvyks Viešpa
ties Kančios vaidinimas. Tas 
vaidinimas atliekamas kas de
šimti motai per kelis šimtus

i
i i

metų. Vaidintojais yra dievo
ti. miestelio gyventojai. Į vai
dinimų jie uoliai, pamaldžiai' 
ir dideliu nusižeminimu pasi-i

i rengia.
Šįmet tas vaidinimas prasi-’ 

dės gegužės 1.1 dienų ir tęsis Į 
kuone visų vasara. Bus atvai- i 
dinta visa Viešpaties Kančia.

Kai-kas tvirtina, kad Obe- 
rammergau gyventojai tuoini 
vaidinimu laukia tik sau dide
lio pelno. Tai skaudu įtarimas, 
nes ištikrųjų taip nebuvo ir 
nėra. Gyventojai ne pelno, tik
slais tuos vaidinimus kas de

.1 j i 
j

Beartcjųs Vytauto Didžiojo; 
jubiliejus pažadino mūsų dai-; 
liniukus gaminti Vytauto at-į 
vaizdų. Laikraščiuose, plaka- i 
tuose, atvirutėse — visur su
sitinkame su Vytauto veidu. 
r4ik nelaimė, dažniausiai jis 
yra negražus, o kitur tiesiog 
šlykštus. Dūliai to visuomenė
je pasitaiko išgirsti įvairių 
graudojimų. Pav. žinoma mi 

' su veikėja ponia St. Paškev 
čienė savo man rašytame L 
111.30 laiške šiaip nusiskun-

DĖL VYTAUTO DIDŽIOJO 
ATVAIZDŲ".

“Visur skleidžiamieji D. L, 
K. Vytauto Didžiojo paveiks
lai baisiai 
! 1 r/U n (A ,

nesimpatingai at- 
tų mūsų didvyrį 
įrašo Kęstutį ii

šimts metų rengia. Jie jaučia-A ytautų, kaip labai dailios is-
ū- ■si tas jų pareiga. Tų pareiga 

jiems paliko jų protėviai. Se
novėje šis miestelis nepalies
tas maro, kada epidemija apy

linkėse siautė. Kad padėkoti

Dievui už tų apsauga, žmonės 
| išsprendė Viešpaties Kančių 
!vaidinti. Ta vaidinimų ligšiolmus i ' ...
! vaikai, paveldi nuo tėvų. Ir 

gentkartė-

nius nuskriaudžia, mums nemalonumų pridaro i 
apie tai tylime. Mat iš senovės mūsų tautos 
įprasta svetinių jungų nešti, persekiojimus 
kentėti ir būti skriaudžiamais. Tat, ir dabar 
daugelis lietuvių mano, kad taip reikia.

Tas pats yra ir santykiuose su savomis 
įstaigomis. Jei jos yta savos lietuviškos, tai 

i negeros, esu, jomis negalima pasitikėti. Eina- 
: ma ir palaikoma svetimtaučių ištaigos 
i jos dažnai mus nuskriaudžia, išnaudoja. 
• apie tai tylime, nes tai padarė ne sava, o

i

tiniu įstaiga.

i

i

nors
Bei
sve-

vaizdos vyrus, nors ir žemo 
gio. Tiesa, Vytautas ten at-' 
vaizduotas be ūsų. Tur būt dė-'

Žinoma, visuomenė jau mato, kad ginma- j 
zijos suvalstybinimas nieko gero nedavė ir 
neduoda. Gal dėl to tatai čia sumažėjo ir mo
kinių skaičius, kad. penkiose klasėse tik vos 
po keliolika mokinių beliko. Išnyko ir mok. 
dūdų orkestras, kuris anksčiau čia sėkmingai 
buvo pradėjęs veikti. Dėl to gimnazija dabar i 
liko, kaip nebylė. Nusivylė tėvai, nusivylė ir ! 
karštieji gimnazijos suvalstybinuno “veikė
jai”. Daugelis streikus organizavusių moki
nių ir mokytojų atsidūrė tokiose sųlygose, 
kad turėjo iš gimnazijos pasitraukti. Jų pa
vardės čia užimtų daug vietos. Tai ypač įsi
dėmėtina! Kiti laktai savo keliu registruoja
mi, nes ateis laikas ir juos paskelbti. Kata
likų mokymų ir auklėjimų yra ištikęs skau- >

K'. 
Ne kitaip yra ir su mūsų organizacijomis. 

Labai daug lietuvių be jokios rimtos prie
žasties rašosi į svetimtaučių organizacijas, 
nes jiems lietuvių organizacijose pasidarę 
per ankšta, per prasta, jie jas jau “išaugę' 

Prie tų vergiškų ypatybių dar prisidi 
taip vadinamas “Lietuviškas pavydas”', ku
ris lietuviams trukdo kilti visose gyvenimo 
sritvse. , .

Tos blogos ypatybės apima ne vien mū
sų liaudį, bet ir mūsų inteligentijų. Yra gana 
keista klausytis lietuvį profesionalų skun
džiantis, kad lietuviai jų neremia, kai jie pa
tys daro pamatines klaidas: jie patys nere
mia savų įstaigų, organizacijų. Jie tuonii ro
do blogų pavyzdį ir dėl to pasidaro nelogiški 
reikalaudami, kad juos lietuviai remtų.

Mūsų nusimanymu, būtinai yra reikalim

PAVASARIO ATBALSIAI.
________ \

Visa gamta nubunda. Saulutė labiau 
kaitina. Paukščiai čiulba miškuose ir lau
kuose nuo ryto iki vakaro. Pievos ima 
klestėti, nuo įvairiaspalvių gelių. Oras 
prisipildo jų kvapo ir džiaugsmas liejasi 
iš kiekvienos veik gyvybės. Visiems mie
la, jauku, puiku, gražu...

Malonus vėjelis, šlamėdamas medžių 
švelnučiais lapeliais, glosto gegutės plunk 
snelcs, tartum jau nuo senai jos būtų ue- 
niatęs, išsiilgęs, ištroškęs. Ji kukuoja so
de linksmai, gerdama į save pavasario 
gyvybės kvapų. Jos aidas pasieks jau
nųjų širdžių plakimus, o veiduose šypsosi 
nekaltas tyras kūdikystės sapnų grožis. 
Pamišky naktimis lakštingalos čiulba, kur 
gražios ievos ir topuliai žydi, ■ kur tylus 
svajonių aidas ramia sau slėpiningojo gro 
žio atspindį ir širdžiai ramų poilsi... Kur 
dienos metu strazdai ir teterniinai. ankstų 

rytų tik čiulba tik ulba, kur pirmas

gražu...
s

pasieks

NAUJAS KULKASVAIDIS.

Robert F. Hudson, Jr., iš Riclmiond, Va., demonstruoja 
! nauja, jo tėvo išrastą, kulkasvaidį, kuris, sakoma, yra bai- 
; sesnis, negu jau esamieji. Šis kulkasvaidis šauna 50 kalibro 
; kulkas, neša devynias mylias ir per vienų minutę paberia 

j i
I 
i

į 
i

nvbėj” ir net ‘Mūsų Rytojujųkadentai, tuo aš nesistebiu, 
Vytauto veidas yra visai biau- [nes jie yra visai netekę gro- 

Jžio jausmo. Kur kas sunkiau 
suprasti, kur gi buvo akys tų, 

?.;us atviru- 
bėrę vislio

rus”.

Tuo korespondentė yra da- 

(liai to Vytauto portretuose ir P lls s
nors ori-P7yriai ljūtų neProšall kiek 

su idealizavus, kaip tai daro 
Jenkai. Piešti gi Vytautas biau 
'resnis negu yra buvęs — joks 
dailininkas neturi teises. Jei 
jis tai daro, tai nusideda ne 
tik istorijos tiesai, bet ir visai 

i tautai.
1 Šių. melų pradžioje pora 
j jubiliejinių atviručių su Vy- 
i tauto atvaizdais buvo man at- 
'siuntęs kitas gerbi mūsų vei- 
! kejas kari. K. Prapuolenis, pra 
I šydamas, kad aš viešai pabar- 
’čiau dailininkus, piešusius tų 
j atviručių projektus. Mat, ten 
! Vytautas buvo stilizuotas nau- 
joviškiausiais dekandentiškais 

I bruožais. Tai yra jau nebe Vy- 
i tauto atvaizdas, bet tiesiog jc 
karikatūra. Jei Vytautui gy
vam esant, dailininkas taip 
būtų, į nupiešęs, be abejo bū
tų lauk su šunimis išvytas iš 
Vilniaus, o gal net ir pakar- 

‘ ‘ dėl kunigaikščio išnie-1 l 
kinimo ’ Dabar dailininkams ■ 
to pavojaus nebėra, tai jie ir ' 
tyčiojas iš Vytauto, kaip tik

dabar to laikomasi,
ginaliame savo portrete, pa
dovanotame Trakų, bernardi
nams, Vytautas yra. nupieštas 
su ūsais ir barzda. Toks kuni
gaikštis, kaip Vytautas, be 
abejo yra turėjęs savo daili- 

ir patsai vai-[ninkfh kaiP ir kiti aml laiklJ 
į valdovai. Kad jis kurį laika 
Į ūsų nenešiojo, to aš neginčiju,

uprasti, kad tautos did
vyriai būtų vmu

kurio tome '< -tiri 
tems išleisti yra 
menės pinigus ?

A. Jakštas,

per

mis
geidauja tad, 
lankytojai, kui;iė 
visų pasaulio dalių, nors tas

[lėšas padengtų. Bet ]ų troski- 
> iriai nesipildo. Visados jie ap
šiūri nepriteklių, kų turi pas
ukui padengti patys savo dar
bais.

Kitas dalykas, kad jei tie 
vaidinimus ruoštų 

ir iš to gautų 
galėtų atlikti

“išaugę”.
ėda

■žmonės
pelno tikslais 
pelno, jie tai 
dažniau, kadir 

jie 
pelno ir ne pelnui 
tų garbingų vaidi- 
jų šventa pareiga.

Anot žinių
gau, laukiama ten didelio ke
liauninkų — svečių suvažiavi
mo.

ganu, ouur.- 
ti, kad jis taip būtų pasilikęs 
visa savo amžių, ypač senat
vėje.

Garsusis Kosciuška buvo ■ 
plačiai pagarsėjęs savo išvaiz
dos bjaurumu. Tačiau lenkai 
švęsdami jo jubiliejų atvaizda
vo jį labai gražiu ir simpatin
gu vyru, išlaikydami charak
teringus jo veido bruožus ir

Ituo padarydami jį panašų į. o- 
i riginalų.

al

metai. Bet 
Nėra iš to 
jie atlieka 
niimj. Tas

iš Oberannner-

Man pavyko įtikinti daili- [ 
.ninku Aleksandravičių, kadi 
Vytauto portretas Vilniaus ka' 
tedroje yra vėliau pieštas ir j 
paremtas lenkų tradicija 
su sieksnine nosim. Žmoniškų >, 
Vytauto atvaizdų teradau'11011, 
'“Kauno Kalendoriuj”. “Vie-

įga visai lietuvių tautai padaryti kas met sa- 
Įvaitę, per kurių' reiktų spaudoje ir siisirinki- 
hnais kuoplačausia išaiškinti tų faktų, kokių 
blėdį daro nerėmimas savų įstaigų, biznių ir 
profesionalų, kad pavydas mus sulaiko nuoJ

f

1

c H y

1 Kad tai daro dailininkai de.

pažangos, kad norėdami susilyginti su ki
tomis tautomis, tuos blogumus turime pasa
linti, kitaip visuomet pasiliksime kitų užpa
kalyje, pagaliau susidarytų pavojaus netekti 
tautai ir to, kas dideliu sunkumu įgyta.

Dirba savo darbą.

Vienuose namuose, pirmame 
aukšte gyveno batsiuvys, ant
rame žvejys. Batsiuvys
naktis dirba, kaukši ir neduo- 

|da žvejui ramiai miegoti. Žvė- 
jjys baisiai supyko ir bėgo pas 
[namų savininkų skųstis. Abu 
nueina pas batsiuvį ir prašo, 
kad naktimi- iiiesibelstų. Bat
siuvys jų prašymo nenori nė. 

[girdėti. “Aš dirbu savo dar- 
jbų, ko jus norit? Juk mane 
I priėmėt kaipo batsiuvį”,
i kerta jiems batsiuvys. Žvejys 
; nieko nepešęs grįžo namo. 

1 Ant įyto batsiuvys vos nu
ėjo atsigulti, kaip pajuto, kad- 
visas šlapias: per lubas bai
siausiai bėga vanduo tiesiai 
ant stalo, ant žmonos, ant vai
kų...

Išsigandęs bėga pas namų 
savininkų ir abu skuba pas 
žvejį. Ir ką. randa? O gi, jis 
prisipylęs kambarį iki langu' 
vandens, pats pasiėmęs tinklų 
ir braido po vandenį iki pa
žastų, kaip po kokių kūdra. 
“Aš dirbu savo darbų. Ko 
jūs norit? Juk mane priėmėt 
kaipo žvejį”.

Šaltai atsako jiems žvejys.

?S.

vasaiio gyvybės spindulys glosto jų 
švelniųsias ir raibąsias plunksneles, kur 
volungės ir kiti paukšteliai žaidžia pilks- 
nųjų medelių šakelėse. Ten tat linksma, 
džiaugsminga ir gera jaunai širdžiai pin
ti ateities subtilias svajones...

6?

Saulutė kasdien aukščiau kyla. Pri
gimtis nuo jos auksinių spindulių, tarsi, 
apsnūdo, pailso. Medžiai tyliai stavi, iš- 
skietų savo tamsiai žalsvas šakas, nusak- 
stytas gelių vainikais. Krūmui ir miškai 
nurimo vidurdieno įšilusiame ore. Tik ret
karčiais girdžiusi miške kažinkoks bal
sas, lyg lietų skelbęs, o oro padangėse vy- 
turiuoja vyturėliai savo giesmes. Šiaip vi
sur nei balso nei šauksmo. Net ir balti 
maži debesėliai, išsisklaidę po mėlsvųsias 
padanges, stovi, tarsi, nesijudindami. Ty
ras kaip krikštolas oras kvepia, nesenai 
išsprogusiais medžiais, žydinčiomis lan-j 

komis, alyvomis, obelių ir kriaušių žiedų' 
aromatu. Jazmenų ir šermukšnių kvapas j 
toks jaukus, malonus ir gaivinantis širdį, [ 
pa-tarsi, būtinai grožio dailenybių ir džiaugs

mų viešpatijoje... Laukai miškai ir klo
niai. tik džiugina, dk linksmina kiekvie
nų išsiilgusių krutinę. Vyturėliai, krekždės 
ir varnėnai džiaugiasi šiltu, gyvu, malo
niu pavasariu ir skelbia kiekvienam tų 
savo linksmumų, pilnomis vilties drąsos 
ir gyvumo dainomis...

Graži giedri pavasario diena. Vėjelis 
lengvu savo dvelkimu glosto ir raukšlena 
ežero skaistų paviršių. Saulutė maudosi 
tyriai žalsvuose ežero niekiuose ir skaid
riame jo vandeny. Viskas žaliuoja, mar
guliuoja, mirga, tviska. Rami žydinčioj i 
gamta šildosi prieš saulę šypsosi, džiau
giasi pergalėjusi visas žiemos pastangas 
ir v argus. “Kvar, kvar, kvar”... nuskry- 
do ančių būrys per ežerų ir nusileido an
trame krašte. Ir vėl aplinkui tylu ramu... 
Tik anksti, padangėn išbėgę, medžiai savo 
žalsvomis viršūnėmis, rodos, stengiasi už
slopinti visų gamtos

įspūdingas jausmas!.. Koks 
reginys tų klonių, upių, miškų,

žiemos
&

grožį. Koks tai gilu;

jų aukštumų bei žaliųjų marguliuojančių 
laukų... Kokį daro įspūdį savo ypatingu 
'gražumu ir įvairumu! Žiūrėk, gėrėkis ir 
stebėkis... Lengva darosi širdžiai, bent 
valandėlei atsiskyrus nuo reaiio gyveni
mo, užmiršus nors kiek kasdienius vargus 
ir nelaimes. Nuilsusios mintys ieško sau 
poilsio tylioje dvasios padangėje...

Ir skaistus svajonių angelas neša 
kiekvieno mintis po amžinuosius sapnų 
rūmus, o jų veiduose spindi tuomet mei
lus, linksmas, nuoširdus nusišypsojimas. 
Jie lieka tuo laiku gamtos kūdikiais ir 
džiaugsmo tyliais sfinksais. Girdi vabzd
žių zirzimų ir paukščių čiulbėjimų, girdi 
linksmųjų gegutę kukuojant ir tyliųjų 
lakštingala giestant ir visa, rodos, taip 
gera, jauku, nesuprantama, neįspėjama... 
\’isur linksma, viskas džiugina... Ir le
kia svajonės paslaptingų himnų giesini- 

garsais nešamos kur tai toli toli,
kur vargas nutilsią ramybės viešpatijoje, 

kur tižiaugsmas ir gyvybė stiprina 
■alias... Štai slėnio krantai.

ninku

apaugę krūmeliais, iš kurių, plaukia tai 
"blaivūs, tai linksnius, tai paslaptingi 
paukščių liūliavimai. Jie gieda, čiulba, 
"čirškauja savo nesuprantamas melodijas 
ir žavėte žavi savo dainomis žmonių jau
trias sielas, pripildydami jas neapsakomu 
'jausmu. Ir bėga tie sapnai paskui viens 
kitų, ir linksmina žmonių širdis, ir džiau
gias tiek kūdikis savo skaisčiomis akutė
mis ir raudonomis lūpytėmis, džiaugiasi 

‘tiek pat jaunystės linksma šypsena anas 
energingas, drąsus, aistringas, pilnas no
rų, idealų ir troškimų jaunimas, džiau
giasi podraug ir toji senystės sidabrinė 
galva, kuri tiek nuovargio, skausmų ir 
kančių pernešė ant savo sulinkusių  jų pe
čių...

Ir eina tie slaptingi pavasario sapnai, 
ir skamba visa prigimtis nuo paukščių 
dainų, ir linksmna kentančiųjų sielas...

...........

nuovargio,

ir podraug
malonus

pievų, sodų, atkrančių, ežerų ir kalnuotų- nusilpusias g:
sielos
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Prof. Kampininkas
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ba, Til vikis, Šolomskas ir Švė
gžda, ant SLA. nario 
padarė repeticiją, 
nabagas Klevelis'

___ e-
Klovo 

po kurios 
turėjo net 

!ligoninėj pagulėti. Klovo bū-, 
Ita “fašisto”, tat už jį užsto

jo buržujų teismas. Sovietų 
“rojuj” tokiam “keise” nu
kentėjęs “fašistas” būna su-! 
šaudomas, o čia prakeiktas 
buržujų teismas repetorius ta- 

, vorščius nubaudė. Ar ne skan- 
idalas?!

prarijo visą kraiti! rėkia 
ūkininkas.

— O-o! O ką tu kraičio da
vei ?

vų prašome atvykti, nes turi-. Atgavęs sveikatą gal ir aš, kokios pagelbos ir užuojautos 
me daug reikalų. galėsiu darbuotis labdarybės sekančiu antrašu.

Išvažiavimo Komisija pra- ir visuomenės labui. Joseph Lapinskas,
soma atvykti i susirinkimą Lauksiu nuo jūs, brangus 1337 So. 49 Ct.
balandžio-30 d. i Aušros Vartų broliai ir sesutės lietuviai, Cicero, UI.

Greit prarijo.
Ūkininkas susitiko savo kai 

myną ir skundžiasi savo žen
tu.

— Juk jis per du mėnesiu
■ pa r. sale, kuriame bus padary
ta pasitarimas apie labdariu 
ūkio atidarymo reikalus.

A. Nausėda,
Centro pirm.

MUSŲ LIGONINĖ.

Kaunas. — Lietuvoj ne tik 
daug ko trūksta, bet net ir 
molio, nes pereitais metais iš 
užsienio i Lietuvą Įvežta molio 
už 45,000. litų.

Chicaga. — Už gausias au
kas nupirkimui traktorių so
vietų Rusijai, Chicagos komu
nistų ofisas su Velykų pasvei- 

i kinimu nuo Stalino dovanų ga
vo pernykšti pasmirdusi “pen- 
tardą”.

Telšiai. — Išskaitė Sveika- 
tos Departamento statistiką, 
kad 1928 m. Kaune Pasteiuo 
klinikoj skiepyta nuo pasiūly
mo 501 žmogus, kuriuos ap
riejo 451 šuo, telšiečiai revo
liuciją. kelia, reikalaudami šu
nims diktatūros, nes jų Telšių 
gatvėmis laksto didelės gau
jos; jokių pasų tie šuns nepri
pažįsta ir, be to, pasižymi 
bjaurumu.

Lietuvoj šiandie laisvo turi 
tik keturkojai.

Negana to, SLA. Centro- vai
dyba tavorščiams d a šitokio 
priedo davė:

“\’isi keturi apkaltinti turi 
sumokėti Į SIjA. iždą po lygią 

j dali visą sumą, pilnai, kokia 
Į yra išmokėta iš SLA. iždo 
Klovai kaipo ligos pašelpa”... 

i“ visus keturis suspenduoti 
vieniems metams laiko at
imant teises balsavimo, būti 
renkamais i valdvba, delega- 
tais ir t. t.” “Nuteistiems at
sisakius išpildyti paragrafe 
antram pažymėtą atlyginimą 
'Susivienijimui padarytų nuos
tolių laike 30 dienų nuo die
nos, kai iš Pildomosios Tary- 

įbos nutarimas jiems bus ofi- 
idaliai praneštas registruotais 
I laiškais, išbraukti juos iš SLA 
I narių tarpo, neatimant jiems 
ko.nstitueionalės garantuoja
mos teisės apeliuoti į SLA. 
Seimą”.

i Šis “keisas” Chicagos ko- 
un isar ų ofi se i ižrekorduota s 
'kaipo politinis ir dėlto visi 
[draugai turi padvigubinti att
ikus Rusijos traktorių fondan, 

geibėjas tavorščius, da

J

Lietuvių šv. Kryžiaus ligo
ninė pasekmingai veikia. Tūk
stančiams žmonių grąžinta 
sveikata. Lietuviai gydytojai 
gydymo ir operacijų darymo ■ 
srityje gražų rekordą padarė. I 
Pasirodė, kad jie ne tik nėra 
blogesni gydytojai už svetim
taučius “profesorius”, bet 
dar geresni, nuoširdesni. Sese
lės Kazimierietės pasišvenčia, 
uoliai darbuojasi, gražiai ligo
nius prižiūri. Tas irgi labai 
daug prisideda prie grąžini
mo žmonėms sveikatos ir prie 
iškėlimo ligoninės vardo. Da
bar jau ligoninė beveik visuo- j 
met yra pilna. Tai gražus re- i 
kordas naujai ištaigai.

Žodžiu, labdarių sąjungos 
pastatytoji ligoninė 
darbuojasi. Garbė jos 
jains ir jos Įkūrėjams!

B.

v

CICERO, ILL.

Easton, Pa. — Nesenai čia
Įvyko tavorščių repeticija ruo 
šiamos revoliucijos gegužės 1/kad išg< 
<1. Negalėdami pagauti kapi- į prieš revoliuciją patekusius Į 
talisto, revoliucijos vadai, Bim (fašistines turturas.

LABDARYBĖS SKYRIUS
SVARBUS PRANEŠIMAS. ir 8. Be abejo, valgomus daik

tus jos pasistengs gauti veltui.
Ūkio atidarymas. Birželio 

pirmoji diena yra. mūsų 
labdarių ūkio atidarymo die
na. Tai savo rūšies mūsų šven

dieną labdarybei,tė, prie kurios turime tinka
mai pasiruošti. Kuopos priva
lo pasirūpinti, kad suregis
truoti automobilius, trokus, 
kuriais būtų galima kiek ga
lint daugiau žmonių nuvežti į 
ūki. Taipgi kuopos turės pri
siimti ant savęs atsakomybę 

ipriruošime Įvairių išlaimėji- 
nių, užkandžių, minkštųjų ge- 

irimų ir t. t.'
i Gerbiamieji labdarių veikė
jai, darykime viską, kas yra 

i mūsų galėję, kad birželio 1 d. 
., i š važ i a vim ą pa d ari u s pilna i 
pasisekusiu.

Vainikų diena, gegužės mėn. 
30 d., jau nebe toli. Visos lab
darių. kuopos yra prašomos 
pasiruošti, kad kuodaugiausia 
■naudos tą
padarius. Reikia, kad kuopos 
suorganizuotų, po dideli rinki
kių skaičių, kurios rinks au
kas šv. Kazimiero kapinėse. 
Būt gerai, kad atsirastų bent 
po penkiolika rinkikių iš kiek
vienos kolonijos.

Užkandžius yra apsiginusios 
parūpinti šios kuopos: 6, 5, 2

LABOARlįJ CENTRO
VALDYBA

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

Rast. P. Fabijonaitis
2350 So. Oakley Avė.

ę lžd. Kun. F. Kudirka 
2334 So. Oakley Avė.

AGITATORIAI;
Kun. K. Matulaitis

2334 S. Oakley
V. Duoba

2328 W. 23rd St.
J. Dimša

3230 So. Emerald
M. Šlikas

10555 So. Statė
Visokiais Labdarybės rei

kalais kreiptis Į valdyba arba 
agitatorius.

Avė.

Ave.,

st.

Metinis reikalas, šv. Antano 
j diena paties J. Em. kardinolo 
dmvo paskirta, labdarybei pa- 
; daryti kolekta bažnyčiose. Ger 
biamieji klebonai nuoširdžiai 
prašomi padaryti labdarybei 
tą malonę, Įvykinti kolekta 
bažnyčiose, nes Labdaringoji 

!Sąjunga šventą darbą dirba. 
Prašome pagelbėti.

Šv. Mišios. Visų kuopų 
kreipiame'dėmėsi, kad šv. An
tano dienoj užpirkti šv. Mišias 
už mirusius Labdaringosios 
Sąjungos narius.

Centro susirinkimas Įvyks 
balandžio 30 d., Aušros Vartų 
par. salėje. Visų kuopų atsto-i

Padėka.
nelaimingo susižeidimo 

per 5 metus esant ligos sus
paudime be sveikatos ir be 
cento, neturėdamas kuo pasi
gydyti nei kuo maitintis, ne 
prie ko šauktis, liūdnai lau
kiau šventų Velykų.

Bet Viešpaties Dievo malo
ne didi džiaugsmą, sulaukiau 
nuo gerk. kun. A. Rinkaus — 
apturėjau ramybės laiškelį su 
pasveikinimais Šventų links
mų Velykų ir užuojautos au- j 
kėlę.

Nuo gerb. kun. A. Rinkaus 
$5.00.

Per.gerb. kun. H. J, Vaičių-; 
ną nuo Labdarybės 3 kuopos I 
apturėjau $10.00.

Už Šią man suteiktą tokioj • 
didelėj biednystėj aukelę, 
galiu surasti žodelių gerb. 
nigams ir Labd. 3 kuopos 
riams atidėkuot.

Nuoširdžiai prašau lietuvių 
miela širdingo® visuomenės, ir 
gerbiamų dvasiškų tėvelių ku
nigų, nors žodelį pratarti Į 
organizacijų susirinkimus, ar 
geros širdies žmones, gal kas 
iš lietuvių pasigailės manęs 
varguolio ligonio, jaunystėje 
(33 meti] amžiaus) nelaimėje 
skęstančio. Gal nors maža au- 
kele, per dauguma daug man 
pagelbėsite bėdoje, gal vėl ga
lėsiu nuvykti Į mineralnas su- Į 
rų šaltinių vanas pasigydyti. I

Iš

raminu ihi

L

ir tris avis.

šauniai
vedė-

pripildyta

DAUG LAIKO prieš tai, kaip auksinio Turkijos ir švelnaus Na
minių tabakų lapai renkami Camel cigaretams, gamtos alchemija 
padaro tokių stebuklų, kokių joks žmogus negali nemanyt iš
dirbti !

Šiems
tabakams saule

teikia kvapo

Kiekviena mažiausia lapelio celė yra apšviesta - 
pilna gerumo saulės tyrios, švarios energijos dėka!

Camels išdirbystėje musų dalis yra prižiūrėt, kad visas saldus 
kvepėjimas, lengvumas, nunokintas, ir kvepėjimas, žodžiu, visas 
riaturališkas šių saulės nunokusių tabakų išlaikytas ir išvystytas 
gerumas, suvienyti į švelnų, malonų sutarimą pagarsėjusio] 
Camel rūšy, ir juos į cigaretus išdirbt moderniškiausiais metodais 
kurie šiai išdirbystėj žinomi.

Naturališko gerumo kiekvienam maloniam Camel ei garėto 
dūme galite patirti.

Camels
i tikram rūkymo malonumui

Ftsherš(Raising the Family- That was the eastest vvay to settle lt!

• 1930, lt. J. R«ynold* Tobacco 
Ccmpany, Win»ton-Salem, N. C-
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LIETOVIAI AMERIKOJE

I

2

Viso 42 valst.

(Bus daugiau)

. 169
... 7

. 519

(Tąsa).

Valst. Kolon. Skaičius.
Ala.
Ariz

j liko $58.09. Ačiū padėjusiems 
tą pramogą suruošti ir atsi
lankiusiems.

A. Gorainius.

of greatest value

■ Conn.
'Dėl

N. Y. .. 
Ore. .. 
Pemia.
R. I. ..
S. D. ., 
S. C. . 
Tex. .. 
Vt. ... 
Va. ...
Wasli.
W. Va. 
Wisc. .
Wy. ..
Utah . 
Mieli. . 
Ohio ..

našta jau bus nuversta nuo daryto vakaro su krutamai- D. C. ... 
pečią. Garbė Visą Šventą pa- siais paveikslais gryno pelno Idaho ... 
rupijai.

5 Sako, vienas žmogus, kuris 
.matė tą veikalą jau du sykiu, 
įvažiuos ir trečią sykį, pamaty
si lošiant Cicero j.

O-gi girdi, Jonas Zolp su 
'savo tuo priežodžiu “pani te- 
lgu”, “pani tegu” labai žmo- 
| nes prijuokina.

Užtai, ciceriečiai nepraleis- 
jkiine tos gražios progos — 
pamatyti komediją.

O ką jau kalbėti apie And
riu dvarponį. Mes gerai žino
me, kad Jonas Zolp pastato 
gerus veikalus.

Kas atsilankys, nesigailės 
užsimokėjęs 50c.

Rėmėjas.

X Per Velykas po sumos 
visi choristai suėjo Į kleboni
ją pasveikinti savo gerb. kle- į 
boną. Padainavo ilgiausią me-! 
tu ir kitas linksmas daineles. : 
Klebonas visus pasveikina su ' 
šventomis Velykomis ir ska- ‘ 
ai ai pavaišino. Choristai ge
ram upe išsiskirstė, 

s X Kai kurie parapijos ko
mitetai, atsilankę po sumos į

Radio stotis A J J.
X Velykos pas mus 

iškilmingai apvaikščiotos. Ve
lykų naktį bažnyčia buvo ada- 
ra. Žmonės giedojo Kryžiaus 
kelius vaikščiojo.

X Velyką rytą 5 vai. prasi
dėjo procesija. Nors buvo di
delis lietus, bet žmonią piiėjo pjep01I1j-j^ suskaityti Velyką 
pilna bažnyčia, net sunku hu- .auĮtas^ |aįpgį gerb. klebono 
v o procesijai eiti . s buvo pasveikinti ir skaniai pa

X Altoriai buvo labai pui-j vaįgjnfį

labai

Idai papuošti gėlėmis ir balto
mis gyvomis lelijomis, ačiū 
Kazimieriečią sesučią ir žmo
nią aukoms. i

X A elyką įjtą per pirmas jnau(jaį# Gražumą tas tik pa- 
Mišias įspūdingą pamokslą Kurnate, kas buvo atsilankęs, 
sakė gerb. kun. J. Jakaitis. !i; i

X Šįmet Velykoms aukij; 
sudėta nemažiau kaip praei
tais metais. Net mokyklos va i 
kilčiai sudėjo auką $102.12. 
Mūsą gerb. klebonas kun. 
Vaičiūnas aukojo $100, 
Ber.nadišius $25. Viso auką 
dėta $1,826.58.

Prie Kryžiaus auką sudėta 
$844, tos aukos eina Misijoms 
s tabm ei dž i ą š ai y s e.

X Mūsą gerb. klebonas yra 
dėkingas visiems už gausias 
aukas.

X Antrą Velyką dieną; bu
vo dailus vaidinimas, parapi
jos svetainėje ką išpildė jau- 

/nametės sąjungietės parapijos

X Ateinanti šeštadienį kle- 
rikas A. Valančius bus įšven-

H.
A.

su-

' t o , o J) o

40,000 helping hands! 
Over twenty thousand 
altn a agents from. the At- 
lantic to Pacific—and all 
of them ready to lend two 
helping hands wherever 
you may be! Protection 
plūs Sernice— anytime, 
anywhere! That’s why it 
pays to —-

Besirengiant švęsti Velykas 
mūsą jaunuomenės organizaci-' 
jos — Vyčiai ir Aliumniečiai, 
— gražiai pasipuošę ir tinka
mai prisirengę visi priėmė 
“in corpore” Šv. Komuniją. 
Kun. kleb. J. Paškauskas pa- i 
sakė atatinkamą pamokslą. | 
Neapleido tos dvasinės puotos 
ir kitos moterą draugijos. Ki-' 
tos vyrą draugijos nepasiro-; 
dė. Būtą pravartą ir jiems tuo 
reikalu susirūpinti ir padary
ti pavyzdingą kitiems žygią.

i 
i 

Džiaugsminga Velyką šven-1 
tė Visą Šventą parap. bažny- į 
čioj gan iškilmingai šįmet at-'

Žinutės.

tintas į kunigus, o sekmadie- švęsta. Dailiai atnaujinti alto
riai, seserų Kazimieriečią rū
pesniu puikiai išpuoštas gra
bas, procesija ir brangi šventė 

, [
i

•ny, 10:30 vai. ryto laikys pir
mas šv. Mišias. Procesija pra
sidės iš klebonijos.

i X Šv. Antano draugija .ir 
Alumnai dalyvaus procesijoj 
ir iš vakaro (šeštadieny) eis 
išpažinties, o sekmadieny per 
sumą prie Šv. Komunijos.

X Sekmadieny primiciją pie 
lūs bus parapijos svetainėj, 

j .1:30 vai. Bankiete dalyvaus 
Įtik pakviestieji, kurie turės 
I užpildyti svetainę. Matomai, 
i p. Valančiai turi labai daugi 
|giminią ir pažįstamą, kurie 
\ norės dalyvauti toj puotoj.

j Girdėt, visur kalbama apie 
j balandžio 27 dieną'.

Mat tą dieną lygiai 8 vai. 
prasidės J. J. Zolpo 4-r.ią veik
slui ą komedija i i Gudri Močiu
tė”, arba močiutės suokalbis. 
O, tas meilus žodelis — mo
čiutė!

i

Iš Maldos Apaštalystes pa-

STATISTINIŲ ŽINIŲ 
RINKIMAS.

sutraukė daug žmonią. Delei 
vietos stokos daugeliui teko 
stovėti bažnyčios prieangy. 
Nors lijo lietus, blogas oras, 
bet vis dėlto didi švente ir 
lietuviu tiesiog įgimta pagar
ba didžiosioms šventėms pa
dėjo nugalėti oro nemalonu
mus ir paskatino atvykti mir
ties Nugalėtoją pagarbinti.

i

Nors sunkus šįmet metai, 
didele bedarbe, bet mūsa ko-' 
lonijos lietuviai katalikai gau
siai aukojo. Auką surinkta a- 
pie $1,300.

Graži parapijai dovana! Ap
rūpinus parapijos bėgančius ; 
reikalus, vėl sumažinti $1,500 i 
skola. Reiškia šįmet jau atiiio- j 
keta skolos $3,500. 1927 metais I 

.. . , :
1 I
i

Visą šventą parapija turėjo
Visi. Cieeros žmonės turėtą ’ skolos $32,700, dabar-gi betu- 

pamatyti tą juokingą veikalą.įri $10,900. Kitą, metą skolos

A T N A -1 Z E
V. RUKŠTALIS 

Insurance 
2123 W. Marųuette Kd. 
Telephone Heanlock 5219

Loop Office
230 S. Clark St.

Telephone Statė 3380
Chicago, III.

Tvirto išdirbinio Wheel Baris storo plieno 
viduris ir geležinės kojos pats geriausias dėl 
namu vartojimo. Tik . . . . ..................... *3.98

HARDWARE & PAINTS

Pilsen flat sienos maliava galima maliavo- 
ti sienas, medžius, radiatorius, ir ant wall 
popieros visokių spalvų. Sykį mėginsi visa
dos vartoti. Tik .............................. *'2.50

Loomis maliava bal
ta ir visokių spalvų. 
Galima vartoti iš lau- 

arba viduje.
K ••••JL48 GaL
Kuik-Kole Varnišis, 

kuris išdžiūsta į 4 va
landas. Galima vartoti 
ant fiorų.l medžių arba 
klijankos. Taipgi duo
dame 3 colių brušį su 
kiekvienu galionu. 
Galionas Tik *3.00

Valspar Varnišis vi
siems žinomas, 
vartoti viduje 
lauko, 
jas.

As established in Continent-wide ' 
tests, by 5,000 New Essex Challengers
Visi automobilistai nustebo Challenger savaitės rezultatais. Nau

jas Essex Challenger pasižymėjo visur. Jisai lipo į tokius kalnus, į 
kokius kiti automobiliai retai tebandydavo. Jisai padarė naują re
kordą įsibėgėjime. Jisai parodė ekonomiškus rezultatus, kokią nei 
jokiame atsitikime nepadaryta. Iš miesto į miestą bėgdamas, jisai 
parodė pasitikėtinumą ir ištvermę, 
progresą.

Tikrai svarbus daiktas yra tas, kad 
Essex pasižymėjo šioje pat apylinkėje. Ir 
jus tą pati rasit enežiurint į kokį miestą ar 
apylinkę jus važiuosite. Nes tuos pasižy
mėjimus atliko ne keletas parinktu ir nus
tatytą automobilią, bet 5,000 Essex Clial- 
lengerią visose šalies dalyse, daugelį iš ją 
draivino savininkai. Tie rezultatai kalba 
už tai, kad kiekvienas naujas Essex tą

kurie parodė musą išdirbystes

gali daryti. Mes tebekviečiame jus važiuot 
— važiuot — važiuot! Iš asmeniško paty
rimo sužinok, ką tas naujas Essex Chal- 
lenger gali padaryti. Po to jokis menkes
nis karas jus nepatenkins.

For the Coupe-
Seveii other models as attrac- 
tively priced. Wide color 

choice at no extra cost.

*735f. o. b. Detroit, 
factory

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00 

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

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

Mano Radio — Scope — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi
siškas bakteriologiškas egzaminavi
mas kraujo atidengs man jūsų tik
ras negeroves, ir jeigu aš paimsiu 
jus gydyti, tai jūsų sveikata 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 užsisenėjusią, 
kerėjusią, chronišką, ligą, kurį 
pasidavė net gabiam šeimynos 
dyto.jui, neatidėliokit neatėję 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS

Inėjimas Rūmas 1016
W. JACKSON BLVD.

Arti Statė Gatvės 
Valandos: Nuo 
pietų. Vakarais 

10
PG pietų

Ateikite Arba Telefomiokitc Lafayettc 468!) 
Brista tom Visur

st. 
Boy” 
svarų

Galima
.rba iš-

Dideiis specia-
Galionas *4.98

Louis “Dutch
White Lead. 100
........... M 1.98

20

Ofiso
1 po

Nedėliomis nuo

10 
nuo 
ryto

ryto iki
5 iki 7 
iki 1

HUDSON MOTOR CO. OF ILL.
2220 So. Michigan Avė. Tel. Calumet 6900. Kreiptis į artimiausią pardavėją

51 Lake St. at Eirst Avė.
Maywodd, III. Maywoo!d 360 
Hudson Motor Co. of Illinois 

Logan sąuarc Branch 
2647 Milwaulcee Avė. 

and
2 401 Logan Blvd. 

Spaulding 3000
Hudson Motor Co. of Illinois 

Parkivay Branch 
3308 W. Nortli Avė.

Albany 4010

Buckingham Motors, Ine. 
S948 N. Damen Avė.

Lincoln Avė at Irving Park 
Blvd., Buckingham 2310 

Hudson Motor Co. of Illinois 
Evanston Branch 
1820 Ridge Avė.

Sheidrake 2300 University 720 
Hudson Motor Co. of Illinois 

North Side Branch
62 59 Broadway 
SJieldrake 7210 

Keystone Motor Sales Corp.

3143 W. Lawrence Avė.
Keystone 3400 

and
4940 N. Wcstern Avė. 
North-West Hudson Co.

6715 Olmstead Avė. 
Bdison Tark, III.

Newcastle 3150 
A. W. Person

Highland Park, III. ' 
Highland Park 2492 
Plainondon Motor Co.
482 4 Sheridan Road

Longbeach 1818
Portage Park Hudson Co. 

4101 Mihvaukee Avė.
Pallisade 1800

Berwyn Hudson-Essex Co.
314 5 Oak Park Avė. 

Bcrwyn. III. 
Berwyn 3 51

Crandall Motor Ca.r Co.
I 43 9 Madison St.

Oak Park, 111. Euclid 59 
Crandall Motor Car Co. 

of Maywood

He Is Willing to Take a Chane®i

DERINSIS
4414 So. Rockwell Street

TUBBY
------ ---- —

CDMt tW, DENRZ VOUR 
LUKJCM IS
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C H I C A G O J E
NAPRAPATAS

CHICAGOS SĄJUNGIEČIU Į Ta scena Petrausko benefise 
DARBUOTĖ.

Belaukiant šv. 
kad visos 
užsiėmusios 
darbais, nes

rodė, 
buvo 
niais 
šajį veikimą mažai žinių te
turėjome.

Dabar-gi, šventėms praėjus, 
tikiu, kad jos ir viešam vei- i 
kiniui daugiau laiko pašvęs. |

Šiuo tarpu paliesiu Mot. ■ 
Są-gos Chicagos Apskričio 
darbuotę. Kaip iš pranešimų i 
jau žinome, kad šio mėnesio 
paskutinę dieną, t. y. 
džio 30, Apskritys 
“bunco party”, kuri

koncerte publikai padarė di
džiausio įspūdžio. Tam kvar- 

Velykų at-(tete dalyvauja: Šidiškiūtė, 
są'jungietės Alickaitė, Perą vinaitė, Zalato- 
savo narni- ’ riutė, Sersevičienė, Kamins- 
apie jų vie- * kas, Balsis, Pažarskis ir Čia- 

I pas. O tai prašmatnūs daini
ui likai-(ės). Jiems vadovauja 
konųj. A. Pocius. Šalę to, bus- 
solo, duetų ir t. t.

Ant galo bus šokiai, bend
ras pasilinksminimas prie ge
ros orkestros. Tai bus pasku- 

i tini s L.
vakaras
togas.

V. ‘‘ Dainos ’ ’ choro 
prieš vasarines atos-

prieteliai, meno mė-

balan- 
rengia 
įvyks 

pačioj šv. Kryžiaus ligoninėj
ir tos pačios ligoninės kamba
rio įrengimo naudai. Jei visų 
kuopų bus kreipiama domė 
nuoširdžiai pasidarbuoti šioje 
progoje, reikia tikėtis ir gra
žių sėkmių. Bet jei lengvai, 
ot, taip sau pro pirštus pra
leisime, žinokime, kad pačios 
busime kaltos nepasisekimui.

Alarąuette parko AL S. 67 
kuopa ir “bunco” rengimo ko
misija p. p. H. Alickeliunienė i

D A K T A R A IPRANEŠIMAS Res?- Tel. Mldvay 6 SI3

DR. M. T. STRiKOL I DR, R. C. CUPLER 
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS J 
'atidarė antrą ofisą (su Dr. Laurai
čiu — 'viršuj Belskio-Rakščio aptie-Į 
kos) po nr. 2423 West Marąuette Rd. i

Persikėlė po num.

S. HALSTED STREET Valandos: nuo 2 iki 4 po piet. Tel. 
Prospect - 1930.

Tel. Victory 6965 I Senas ofisas toj pačioj vietoj:
Valandos: 2-5 po pietų, 6-8 vakare 4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 

... g įįįj g vakare. Tel. Boulevard 7820
! Rez. 6641 S. Albany Avė. Tel. Pros
pect. 1930. Nedėiornis tik pagal su-

, tartį.

š'A. L. DAVIDONIS, M. 0.
i
į

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oakley Avenue ir 2 4-tas Streot

Telef. Canal 1713-0241 -

I

Telefonas Boulevard 1989

DR. S. A. BRENZA
3236

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR 

4650 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7 87 8

Nuo 10 vai. ryto iki 8 vai. vak.
4910 So. Michigan Avenue

Kenwocd 5107
9 iki 11 vai. ryte;

, Ofiso Valandos; S iki 12, 1 iki
Valandos; 2 iki 4 p. p. Panedėliaisi diena lT 6.s§ lkl 9:S0 vakar® 

ir Ketvergaia vakare
...... ........................ 4608 S. x\SHLAND AVĖ.

Netoli 46th Street

s
J

Ofiso Tel. Virginia 9036 
Rezidencijos: V®jr Buren

OR. T. DUNDULIS

rėmėjos, prašomos šį dalyką. • 
įsidėmėti. ;
Sus-mas yra paskutinis prieš nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 

seimą ir labai svarbus — rei- Į šventadienio ir ketvirtadienio'

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4142 Archer Avenue

Vak: 11 ryto iki 1 po pietų
2 iki 4 ir 6 iki 8 v. v„ 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Franklin Blvd.

Vai.: nuo 8:39 iki 3:30 vak.

Ofiso Tel. Victory 2S87

Of. ir Res. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas Ir Rezidencija
chic&Ko. ni. į 6504 S. ARTESIAN AVĖ.

.... , ", rfiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Antro Of. Vai.: Nuo 3-6 po 

P P I I P1^‘ Jktarn- ir subat. Nuo 3-9 vak.
OFls Ji Jg EtUEfRalVnlO švėmačrcuais pagal sutarimą.

GYDYTOJAS ir CEmURGAS
Ofisas 2403 W. 63 Street

Kertė So. Westėra Avenue 
Tei. Prospect 1®28

Rezidencija 2859 So. Leavitt Bt 
Tel. Canal 2888

Valandos: 2-4 po pietų ir 7-8 ▼. v.
Medelio j pagal susitarimą

i—-. "-a
i
Tel. Canal 6764 Repuke 8466

DR. A. RACKUS

*j4*~*r‘

i

Choro
i gėjai, jaunimas — Vyčiai šir- 
j dingi kviečiami atsilankyti ir 
I paremti lietuviško tyrojo me- 
ino kėlėjus.

Dušiukas.

VELYKOS.

• I kalingas prisirengimo. Labai 
prašome visų skyrių atstovių' Tei. 
skaitlingai suvažiuoti. Taipgi' 
pasirūpinkite atvežti, pilnus ir 

į galutinus vajaus raportus, ; 
nes turime šį dalykų skaityti; 
baigtu prieš seimą.

Vaidyba. i

Heinlock 8700
Rez. Tel. Prospect 0610

B, ARDN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas 615 5 South Kedzie 
Rez. 662 2 So. Whipple

Vai. 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ket.

Ofiso
I

Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

00 S. HALSTED STREET

Ofiso Tel. Kedzie 0482
Rezidencios Tek Drexel 9191

DR. A. A. RŪTH

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS
Gydo staigias ir chroniškas ligas 

vyrų, moterų ir vaikų

. DARO OPERACIJAS

North Side. — Velykų 
kilmės labai buvo
Žmonės, nekreipdami domės, 
kad lietus lijo, suvažiavo iš 
visų pusių savo bažnyčion, 
kad atidavus Dievui garbę už 

ir J. Pumputeinė stropiai dar- Į suteiktas malones.

I

Garsus Europiškas

^tPAIN-EXPELLERIS

ADVOKATAI

NAMAI

ARCHER AVĖ.
prieš pietus pagal sutartį

4193
Valandos:
Namuose 2-4 po piet, ofise 6-8 v. v.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3600 W. Roosevelt Road 
Kampas Centrai Park Avė.

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

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vak vakaro. 

Nedėliomis ir seredomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X~RAY 

2130 ĮVEST 22nd STREET 
CHICAGO

1S-

Jau Jung. Valstijose

buojasi ir stengiasi kuodau
giausia tikietų parduoti. Bet 
čia reikalas ne vienos kuopos, 
o visų Chicagos kuopų, nuo 
kurių priklauso ir pats pasise
kimas. Praėjus kokiam darbui, 
jei. jis nepavyksta, mes moka
me labai pakritikuoti ir pas
tabas daryti, bet kaip darby-i 
mėtis eina, tai į viską šaltai! 
žiūrime ir vis ant; kitų, atsi.de-i 
daili. Todėl kas-gi kaltas jei j. 
ne mes pačios.

Šv. Kryžiaus ligoninės kam
bariui įrengti skolos dar turi
me $300. Taigi gyvas reika
las kuogreičiausia jos nusi
kratyti. Alano manymu, jei 
kiekviena Ch i caghs sąj imgietė 
įsigytų sau tikietų o po kita 
parduotų, tuomet ir skolos 
neliktų. Šiame atvejui nerei
kėtų rodosi nei raginimų,; kiek 
viena turėtų suprasti reikalo Į 
svarbą, bet ką padarysi., kad 
dažniausia > mes pasiliekame • p 
kurčios ir nematančios reika
lo dirbti. Nenorėdamos tokio
mis likti, atsilankykime visos 
balandžio 30 d. į Šv. Kryžiaus 
ligoninę kartu nepamirškime 
ir svečių pakviesti.

Ta pati.

Tel. Lafayette 57 9 STeL Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 819.1PADL M. ADOMAITIS

ADVOKATAS
Suite 721 First National Bank Bldg. 

38 S. DEARBORN ST.
Tel. Randolph 5130-5131. Vai. 10-5 

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

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

Phone Armitage 2822

DR. W. F, KALISZ
1145 MILWAUKEE AVENUE

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

Nedėlioj pagal sutartį

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

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

i - .. ----- -—..... ■■ ..... ..... —

Vai: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak,

M .Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėliojo pagal sutartį.Naminis linimentas naudojamas 

per suvirs 50 metų greitam sus
tabdymui skausmų nuo Neuričio, 
Galvos Skaudėjimo, Reumatizmo, 
Mėšlungio, Dantų Skaudėjimo, 
Neuralgijos, Skaudamų ir Susti
rusių Muskulų ir Sąnarių.

Amerikos vyrai ir moterys gali

'Ofiso ir lies. Boulevard 5913

Varpui suskambus, prasidė
jo apeigos. Mūsų klebonas ir 
svečias kun. Mačiulionis eina 
prie grabo, kuris buvo labai tikrai pasidžiaugti, nesą bonką 
giaziai papuoštas gėlėmis 11 ženkliu, kuris tarptautiniai naudo- 
mirgančiomis žvakėmis. jamas ir giriamas kaipo skausmų

... • • i -ir gėlimti užmušėjas, dabar kiek-
I l’asideda pioeesija, kuli yienas g-ap lengvai nusipirkti bilc 

eina aplink bažnyčią, giedant vaistinėje visoje Amerikoje tik už 
“Linksma diena...” Procesija. 35c. ąr 70e. ................

. ,.v. , ( Paimkite blogiausį is visų seną
darė didelio įspūdžio, knsėrų skausrną — Reumatizmą, arba 

iKazimieriečių priruoštos mer- NeuraitĮ, Neuralgiją, Mėšlungį, 
i . U .' . Skandėiima. Dantų Gell-
įgaites barstė gėlės, kitos gie- 
’ciojo giesmę su parapijos cho
ru. Berniukai sudarė gražią 
eilę.

Mišias laikė svečias kun. Ala 
čiulionis, kuris ir pamokslą 
pasakė. Choras labai gražiai skaudėjimo iš pailsintų ir ištam-

.. . pytų muskulų ir sustirusių sąna-
giedOJO. negalite gauti lygaus linimen-

Per procesiją visų draugijų to. Jokis darbas nebus jums per- 
vėl lavos buvo nešamos.

Didysis altorius buvo 
dytas visokiom gėlėm.

i Te Dievas užmoka 
I žmonėms, katrie dirba Jo gar-

i
AKIŲ GYDYTOJAI:

“TEODOLINDA - SCENOJE.

j 11 So. La Salio St., Room 1701
| T®1. Randolph 0331-0332 Vak 9-6

8241
Vakarais

SO. HALSTED STREET 
Tel. Victory 0562

7-9 vai. rak, apart Panedėllo ir 
Pėtnyčios

Tel. Victory 6279

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

D

DR. A.J.BERTASH
346 4 SO. HALSTED STREET I 

Ofiso valandos nuo 1 Iki 8 po ' 
pietų ir 6 iki 8 vai. vakar©

Res. 3201 S. WALLACE STREET

DR, S. BiEZIS

Tei, Hemlock 8151

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222 
Rezidencija: 6640 So. Maplevrood

Avenue Tel. Itepublic 7868
Valandos 1 — 3&7 — 8 v. v. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto ’

Galvos Skaudėjimą, Dantų Gėli
mą, Įsisėdanti į kūną Peršalimą— 
tik pavaktuokite kaip kelių minu- 
tų patrynimas su Pain-Expellenu 
su Inkaro vaisbeženkliu urnai at
neš palengvinimą. Sunku tikėti 
tam, kuris turėjo kankinančius 

' skausmus.
O prašalinimui apšlubimo ir 

pytų muskulų ir sustirusių sąna- 
. rių negalite gauti lygaus linimen-

JOHN R, BORDEN
(John Bagdziunas Bordėn)

ADVOKATAS

i,

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

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

Nedėlioj 10-12

105

j

šunkus, jokis šokis nebus jums 
perilgas. Jus jausitės begaliniai 
sustiprėjusiu ir pajaunėjusiu, tu
rėdami laisvą nuo skausmų kūną 
ir lanksčius, liaunus muskulus ir 
sąnarius.

Kartą patyrę kaip ūmai ir efek- 
i pej tingai Pain-Expelleris su Inkaro

vaisbaženkliu veikia — daugiau 
i Geros valios parapi jonai, ži- niekuomet nebandysite save s vai
nodami, kad be auku negalima su kenksmingais, ir vidurius 

V..1J. , v v. , apsargmancias vaistais, kad tuo
užlaikyti savo bažnyčios, kas Į^idu sumažinti skausmą.
kiek galėjo, aukojo. Nemažai

! surinkta aukų.
Į Velykos buvęs.

«—$

W. Adams St. Em. 2117
Telephone Randolph 6727

Telephone Roosevelt 9090
Name; 8 iki 9 ryte Tek Repub. 9600

DR. V, S. NARYAUCKAS 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2 435 West 6 9 Street
Vai.: 9—12 ryte, 1—4 p, p.

v, v. Nedėlioj susitarus.

GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 
AKUŠERIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Dresel 6323

Vak: 8 iki 10 ryto
6-8 vak vakare

OFISAI:
2924 Wasliington 

12-2, 4-6,- Blvd.

-i-ei. Canal 0257 Res. Prospect 6659

OR, P, Z. ZAIATORB
G ydytojas

i
1821 SOUTH

Rezidencija 6600

aprė-

tiems

i

LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street

Telefonas Ganai 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va | regyst©,. 
kare. Seredomis ir Pėtnyčio-> atsiti^muie'

LIETUVIS AKIŲ.
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą 
©•t.1 priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Atitai- 

įsau kreivas akis, nuimu cataractus. 
į Atitaisau trumpą regyst® ir tolimą

Prirengiu teisinga] akinius visuose 
egzaminavimas daro- 

parodančia mažiau-

kuria

4901 — 14 St.
10-12, 2-4, 7-9 ___ _ „r.
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-T451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Rezidencija 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

ir Chirurgas 
halsted st.
So. Ar tęsiau Avė.

Valandos 11 ryto iki 3 po pietų
6 iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po numenu 

4729 SO. ASHLAND AVĖ. 
SPECIJALISTAS 

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
’-’-k: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 p0 

pietų; 7—8;30 vakare 
Nedėliomis 10 iki 12 

Telef. Midv/ay 2880

Vai.:

Nedėliomis , 
Susitarus

V.
choro vakare. Ko-

Pirmą sykį Chicagos lietu
vių publika pamatys šią sma
gią komediją lošiant Meldažio 
salėj, gegužės 4 d., L. 
i i Dainos ’ ’
mediją, loš įžymus Vyčių vai- 
dylos režisuojant pasižym 
jusiam vaidylai Justui 
siui. Kas matė to pat rezišorio 
praeity statomus veikalus, ne- 
užsivils atvykę ir į šį vaka
rą.

Be to, programoj dalyvaus 
didžiulis L. V. “Dainos” cho
ras, kurio kantata "Septyni 
Kristaus Žodžiai” da ir dabar j 
skamba ausyse tų, lanke ją ! 
girdėjo ' prieš Velykas giedant j 
mūsų bažnyčiose.

Be choro, dalyvaus tas praš 
ma t n us is “ 1 )ai,n o s ” d Vi gubas 
kvartetas su scena iš operos 
“Egle — Žalčių Karaliene”.

i.v -

Bal-

A. RĖMĖJŲ CENTRO 
SUS-MAS.

ii

i
Į

kuomet 
merginą, 
ir vidur- 
E. Pink-

Moteries gyvenime yra trys 
išbandymo laikai:
(mergaitė bręsta i 
pirmas gimdymas 
amžis. Tada Lydia
hamis Vegetable Compound 
gelbsti atgauti sveikatą ir 
gajumą, ą KRAFTOčiESE
LYDIA E./PINKHAM’S 

VEGETABLE COMPOUND 
LYDIA E. PINKHAM N1ED. CO^ Lvkx MASiS.

Šv. K. A. Rėmėjų Dr-jos 
Centro sus-mas įvyksta antra- 
dienyj, balandžio 29 d., 7:3 
vai. vakare, Vienuolyne.

Įvykstančių šį sekmadieni, 
pramogų delei bemaž kiekvie
noje kolonijoje, A. Rėmėjų 
Dr-jos Centro sus-mas yra per
keltas į antradienį, dėl pato
gumo visiems skyriams. Gerb.

jjelicious
C^food

A food for pro 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

KRAFLPHENIX
CHEESE COMPANY

JBSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grisius)

ADVOKATAS

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

R E S I D E N C I J A:
6 515 So. Rockwell Street 

Telef. Republic 9723

mas su elektra, 
sias klaidas.

Specialė atyda 
klos vaikučiams.

Valandos nuo 
i kare. 
|12 
i

atkreipiama moky-

10 ryto Iki 8 va- 
Nedėliomis nuo 19 ryto iki 

po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tel. Boulevard 7589

I

LIETUVIS ADVOKATAS

127 No. Dearboni Street
Room 928

Tek Franklin 417 7
Nuo 9 iki 1 Išėmus Sukatas

52 East 107-th Street
Kampas Michigan Avė. 

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

Telephone Centrai 6926

F. W, GHERNAUCKAS
ADVOKATAS

134 North LaSalle Street 
C.HICAGO, ILLINOIS

Nuo 9:30 iki 5 vak vak. 
. iOcal Office; 1909 So. Union

Tek Roosevelt 871®
Vai. nuo s iki 9 vai.

AT®,

D E N T I S T A I
Office Boulevard 7642

DR, C. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

Tel. Boulevard 1491

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

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

7—9 vakar©

DR.HERZMAN
4845 So. Ashland Avenue

Ant Zaleskio Aptieteos
IŠ RUSIJOS

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių

JOHN SMETAii A, 0. D.
OPTOMETRISTAS

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365
Ekspertas tyrimo akių ir pritaikymo 

akinių

1.801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kacnp. 18 St. 2 aukštas 

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:30 va
karo. Seredomis nuo 9:30 iki 12 

ryto., Nedėliomis nėra skirtų 
valandų. Rcom 3 
Pilone Ganai

I 8 T A S

Tel. Canal .22.

DR. G. I. BLOŽiS
D H N T

2201 WBST 22nd STREET
(Kampas

Valandos“ Nuo 9 iki 12 ryto 
nuo 1 Iki 9 vakare

Seredoj pagal sutartį

Leavitt St.)

Gerai lietuviams žinomas p®r S g 
metus kaipo patyręs gydytojas,. chl« 

; rurgas ir akušeris,

; Gydo staigias jy chroniškas 11- 
Į gasvyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitolduu 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 1® — is pietų Jt 
nuo 6 iki 7:39 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 811® Res. a0. gfĮį0S>$ 
2238, arba Randolph 6899.

DR, MADRIDE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas

Boulevard 7589
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKU
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Va!.: Nuo S ryto 5kJ 8 pakars

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tei. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

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

I v.



DRAUGAS Ketvirtadienis, Bal. 24, 19306
ZT-T-aa

GRA1ORIAI:

S. D. LA<HAWICZ
LIETUVIS JIABORHS

Patarnauja laidV 
lia. Reikale m ekiu atsiša'ukti, < 
mano darbu busiu užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2.15 Ar^a 2516 

2314 W. 2W Aee 
Chicago; III.
SKYRIUS:

1439 S. 49 Court Cicer^p
Tol. Cicero 5927

įuvėse kuopigiau-
o

i BALSAI DĖL “DRAUGO” IR THEPEOPLESFURNITURE.knW? .^-1 rumio .1. vi i ...h i tllli
.prirašys daugiausia, nariu, imt imu didyvauti.

GO. DUODAMŲ PROGRAMŲ. |Taip-patys šį vakarą R. Andre ' Valdyba,
j lupas įteiks žiedus H. Slankai- Į 
tei už prirašymą Baugiausia j
narių, ir Zig. Vyšniauskui užTt’s regular 
pasidarbavimą kuopos labui. Įthis thursday, 
Taip pat bus aptarta “Boatl Seeing basketball season lias 

'Excursion”, kuri įvyks birž. 
29 d. į Af.ihvaukee, Wis. ir a- 
pie 15 metų kp. sukaktuves,

Programai duodami kiekvieno pirmadienio va
karę nuo 7 iki 8 vai. iš radio stoties WHFC.

G o r b. “D ra u go ’ ’ Re d.

SSEE?

/

i All Basebali players also 
turn np for this meeting 
some articles portaini.ng

Simpatiks
MdagBB

7-snis ir Piges
nis už kitų patarA 
Davimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.

4605-07
Tel.

PAGRABŲ VEDĖJAI 
Didysis Ofiaūs:
So. Hermitage Avė.
Yards 1741 H 1742

SKYRIUS
So. Fairfield Avenue

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct, Cicero

Tel. Cicero ?794
SKYRIUS

3201 Auburn Avenue
Tel. Boulevard 3201

4447

Ir Peoples Purniture Co.
Kaipo uDraugo” skaityto

jas, tariu ačių Tamstoms už 
programas pirmadieniais iŠ 

jWUFC stoties, kuriuos duo- 
ida Chicagos visų parapijų cho 
rai, bei solistai. Gerėjamės, 
kad visi gerai dainuoja. Tu
riu garbes tarti ariu Brighton 
Parko parapijos chorui ir so- 

i’iistams bei mokvklos mergai- 
jčių chorui, taipgi J. Kudir
kai, varg. G ražai išpildė pro
gramą, bal. 21 d. Turiu pažy
mėti, kad brightonpark iečiai 
tikrai pasirodė “Bright”.

K. žaromskis.

J. F. ROZIUS
GRABORIUS

Ofisas

FIGIAUSI11S LIKB. GRABORIUS. 
CKiUAGUJE

Laidotuvėse pa
taršas uju geriausia 
Ir pigiau negu kiti 
todsl, kad priklau
sau prie grabų 
dirbj Btės.

OF3SA8 
6«8 West 18 
Tel. Canal 
BKI RIUS: 
So. Halsted 
Tel. Victory

!5-

Bt.
6174
8238 

Street 
4088

Phonfc Boulevard 4139

A. MASALSKIS

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1188

13238 S. HALSTED STREET 
I

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

Tol. Virginia 1290

LIETUVIS GRABORIUS
Ofisas

4603 S. Marslifield Avenue
Tel. Boulevard 9277

GRABORIUS
Musų patarnE-viniaa 

rlBUomet sąžiningai) Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

KINO PERKĖLIMAS

b
STANLEK P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAJIUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

I
1

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Su šiuo- pasauliu persiskyrė 
rugsėjo 20, 1924, buvo gimęs 
rugsėjo 19, 1924. Buvo palai
dotas šv. Kazimiero kapinėse 
rūgs. 22. Kūdikėlio kūnas da
bar bus perkeltas į nuosavą lo
tą ir padėtas sale tėvo.

Nuoširdžiai kviečiu visus gi
mines, kaimynus, draugus ir 
pažįstamus pagal išgalę daly
vauti a, a. Leonardo Lukštas 
kūno perkėlime subatoj. balan
džio 26, 1930. 2:30 vai. po pie
tų, kartu bus paminėjimas 10 
mėnesių a. a. Vlado Lukštcs 
mirties sukaktuviu.

Nuliūdę liekam: 
Moteris Stanislava, vaikai

Vladislovas ir Robertas. 
1500 So. 4 9 Avė.

Cicero, III.

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. Victory 1116

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LATDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 West 46th Street
Kampas 46tn ir Paulina gta. 

Tel. Blvd. 52 03

Nuliūdimo valandoje 
prie manęs, patarnausiu 
kai, mandagiai, gerai

Gerbiamieji:
Buvome labai. patenkinti 

Nekalto Prasidėjimo parapijos 
choro programa, kurią girdė

jome praėjusi pirmadienį va
kare. Labiausiai patiko mums 
panelės Stulgaitės solo. Gaila, 
kad tiek mažai padainavo.! 
Žinomi siunčime prašymą, kadi 
ji. vėl padainuotų. Tikimės; 
greitoj ateityj ją vėl išgirsti, ikreiptis šiuo antrašu;

C. '

| Su pagarba,
i Ponia Ona Verchinskienė.

ŽINIŲ-ŽINELĖS

K o f L Couneil 24 will h avė 
weekly meeting 
Apr.il 24, 1930.

ended kindlv return all uni- 
forins both new and old.

a s 
to 

basoball and new members ha- 
ve turned up and. mušt be dis- 
cused soon. PrezidenL

Ramova

Rendon 74 12 Indiana puikus kamb. 
su mieg-. porčiu. Gar. Radcliffe. tik 
ras bargenas.

REAL ESTATE

5 kamb. plytų, tikrai modern. $5.700 
cash $1,000. 3838 W. 64 PI.

8 
arti 
000

610

0 'PLATAI — $22,000. 
kamb. apt., ineina $4,700 met. 
Engįewood L, geram stovy.), '‘Sj- 
casli. Faaukuiosim už $22,06'0.

Fcstin & Harmon
E. 7 5 St. Stewart 7402

VARGONININKAS
Atsakantis chorvedys ir var 

gonininkas paieško vietos. 
. .Kuriam iš gerb. klebonų bu
čiau reikalingas, malonėkite

VARGONININKAS
c-o ‘‘Draugas” 

2334 S. Oakley Avė, Chicago.

Visi džiaugiasi, kad kun. •.bučernėX
Igi Albavičius eina sveikyn.

X Kun. Dr. K. Matulaitis, 
u Draugo” administratorius, 
kelioms-dienoms buvo išvykos 
atostogų.

X .Šiandie, bal. 24 d. Šv. 
Kazimiero Akademijos Audi
torijoj Marųuotte Parko rė
mėjos rengia įdomią “buneo 
party ’ 
jauki, o ir dovanų rėmėjos tu
ri daug. Visi kviečiami.

X Balandžio 27 d. Šv.

I

I

AUTOMOBILIU CHAMPIONAS

B U I C K
Per 26 Metus Užima Pirmenybė.

Pirm negu pirksi automobilių, pamė
gink BUICK ir MARQUETTE 

ARCHER BUICK CO.
4400 Archer Avenue

Virginia 2400
1 Blokas Nuo Kedzie Avė.
JONAS ŠLEGAITIS

3518 So. Halsted Str.
Gražiausias Teatras Chicagoj

UT ETŲ VIS PA R DAVĖJAS
•

Ut., Ser., Ket. bal. 22, 23, 24 
‘ SH0W OF SH0WS”

Dalyvauja 77 garsiausieji ar
tistai. 1,000 gražuolių ir šokė
ju. Tai veikalas, kokio dar nė
ra buvo. 100 veikalų viename 
Nei viename veikale nebuvo 
tiek garsių artistų, kaip šita
me.

PARDUOSIM ŽEMIAU VERTĖS
2 (du) 5 kamb. 2 fl. namai
46 21 So. Trumbull
4 62 3 So. Trumbull
Tarp Archer avė. ir 47 st. geroj 

padėty.
M ARK I.EVY & BROTHERSj

7 So. Dearbora St. Rando)ph 3»83

N t PIGINIMAS.
Bungalovv su garadžiu, pigiai. 

3528 W. 59 Place.

Bungalow, kamp., naujas. Pigiai. 
Tuoj reik parduot. 7159 So. Seeley.

EXTRA BARGENAS
Parsiduoda arba išsimaino 

ir grocernė su namu | I 
arba be namo. Priežastis sun
kį liga.

3213 Pamell Avenue
Tel. Victory 8392

LEAVITT STREET 
GARAGE

Vitaphone Vodevilio aktai 
Kalbantieji paveikslai, dai-

pžentel rnoniškas puikus namas, 
prie miesto. Visi pagerinimai, arti 
Penu Yan, be skolų. Gera vieta. Mai- 
nysim į 2 namu Rochestery. Box 47, 
Penn Yan, N. Y.

G.

METROPOLITAN
ELECTRIC SHOP

Navadomskis, Savininkas
Elektros kontraktorius

8 vai. vakare. Vieta 2515 w- 22 st Tel- Canal 2591

i
]I i
IAn

tano bažnyčioje, Cieeroje, bus 
L Veliančius 

v sv.

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjams ir savinin

kams pirm pirkimo naujo karo šir
dingai prašom atsilankyti ir pama- ! 
tyti naujus 1930 Nash automobiius 

Mišias sul vėliausios mados automatiškais 
įtaisymais. Spo.rt R-oyal tekiniais ir 
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai 
Nash gali papuošti- Už tokias pri
einamas kainas pas
BALZEKAS MOTOR SALEI J Į 

■iii į 
4030 Archer Avenue

Tel. Lafayette 2082

primicijos. Kun. 
laikys pirmąsias 
10:30 ryto. Po Mišių saloj bus 
iškilmingi pietūs.

X Tą pačią dieną kitos pri
micijos bus Nekalto Pras. Š. Į 
P. M. bažnyčioje, Brighton 
Parke. Kun. P. Juškevičius 
laikys šv. Mišias 10:30 -vai. 
ryto. Po Ališiii salėje bus ban- e

Į 5,000 kostomenų pasmau- 
Į duoti musų išpardavimu. Bar
genai visai šeimynai.

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

Kainos numažintos

X L, V. uDainos” choro 
svarbi repeticija bus penkta- j 

<dieny. lygiai 8 vai. Visi nariai! 
1 kviečiami atsilankyti ir naujų 
•narių atsivesti.

PRANEŠIMAI.
Labai 
i vyks 

bal. 24 
7:30 vai.

A. | - A

Brighton Park. — 
svarbus susi rink imas 
Liet. Vyčių 36 kuopos 
d., McKinley Park, 
vakare.

Bus kalbama apie šokius 
bal, 25 d. rengiamų, vakarų, 
kur bus įteikta laimėtas va
zas (loving- cup) kun. Vaitu-

taip, 
kad pritaikinti jūsų kišenini. 

Atsiveskit vaikus ir visą 
šeimyną. Juo daugiau pirksit, 

j juo daugiau sutaupysit.
t Bargenai, bargenai, barge- 
! nai.

Išpardavimas, kurio negalit 
pamiršti.

I. GOLDSTEIN & SON
2400 So. Oakley Avė.

Tel. Canal 1976

ATLAS PHOTO STUDIO

kreipkitės 
simpatiS- 

ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl šermenų
dykai.

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lic. 
Koplyčia Dykai

710 West 18th Street
Canal 8161

VINCENTAS MOCKUS
Mirė kovo 20, 1930 m., su

laukęs 37 metų amžiaus, gimęs 
Raseinių Apskr., Viduklės par. 
Tervainių Kaimo.

Paliko dideliaine nuliudime 
seserį Jozepą Bakutienę, 2 bro
lius Joną ir Simoną, švogerį 
Martiną, sesers vaikus Waclową 
ir Stanislavą ir gimines, o Lie
tuvoj seserį ir 3 brolius.

Kūnas pašarvotas, randasi 
6801 S. VVashtenavv Avė.

Laidotuvės įvyks Pėtnyčioj 
balandžio 2 5 d.., S vai. ryta iš 
namų į Gimimo Panelės šv. pa
rapijos bažnyčią, kur bus gedu
lingos pamaldos už velionio sie
lą, o iš ten bus nulydėtas Į šv. 
Kazimiero kapines.

Visi a. a. Vincenta Mockaus 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Sesuo, Broliai, švogeris,

Sesers Valkai ir Giminės 
Jjaidoluvese patarnaują grab. 

S. Mažeika, Tel. Yards 1138.

MARIJONĄ 
DAMBRAUSKIENĖ

(Po tėvasl Manturevičaitė) 
mirė bal. 22. 1930'ci. 7:45 vai. 
vak. 52 metų alnžiaus. Kilo iš 
Suvalkų Red., Marijamp. Aps
kričio, Starapolės par., Alksnių 
Kaimo. Amerikoje išgyveno 30 
metų.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Marcijoną, broli Mykolą 
ir giminei.

Kūnas pašarvotas 121 E. 104 
P’1. Roseland, III. Laidotuvės 
įvyks l’ėtnyči-oje bal. 25. Iš na
mų 8 vai. bus atlydėta Į Visų 
šventų par. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos, už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta Į šv. Kazimiero kapi-’ 
nes.

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

Nubudę:
Vyras. Brolis ir Giminės. 

Laidotuvėms patarnauja grao. 
Eudeikis, Yards 1741.

J. W. Staneika
Naujas Savininkas

Gerai, pigiai ir greitai atlie
kam visokį fotografijos darba. 

4090 Archer Avenue
Tel. Lafayette 0265

Į 
|

ir kito-

anglis 
prieina-

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EXPRESS

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

Taipgi parduodame 
geriausios rųšies už
miausių kainą. Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef. Republic 5099

Mes pervedame daiktus ir į 
kitus miestus.

Viktoras Yuknis, Savininkas
Visokis i

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

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

2 fl. plytų 4-4, $65 mėn. Kaina
. v. . *$6,000. 1910 N. Craivford avė. Lawn-

nos, muzika, pasaulio žinios, ’aaie 569i.

automobilių dar-l^urys atsidaro 1:30 vai, po p. i 2 & 3 KAMBt autai $42—-$55
' >-1 rs v-.-> n -w» !

i

I
ĮVAIRŪS KONTRAKTORIA1

i

I

v

Kamp. nam. arti T. 0., storų, ’š-
1 raukiamos lovos, maudinės. Matyk 
agentą. 919 E. 7 8 St.

f
Wm. J. Kareiva 

Savininkas
Dėl geriausios rųšles 

Ir patarnavimo, šaukit 
GREEN VALLEY 

PRODUCTS 
Olaella Šviežių kiauši 

Blų, sviesto ir sūrių

So. Paulina St.
Tel. Boulevard 1189

y

MARGUETTE JEWELRY
& RAŪIO

Savininkas R. Andreliunas
Užlaikau visokių 

■tuksimų ir sida
brinių daiktų, vė
liausios mados ra
lio, pianų rolių, 
rekordų ir t. t. 
Taisau laikrodžius 
Ir muzikos instru
mentus.

2650 West 63rd St. Chicago.
HEMLOCK 8384

į

I Telefonas

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

padarom.

sėdy- 
tiktal 
viską

Drillings Auto Body
834 W. 35th St.,

Phone Yards 1806 
Chicago, III.

I

r- ------------------------------------- ----

Pasiuvu Dreses
Moterys nusipirkit materijolą, 
aš padarysiu gražią dresiukę ] 

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings 
(Burba) 

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 223S 

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

batoms iki 9 vai. vakaro.

, o 
pa-

i

k

c

K.

r

STANLEY CIBULSKIS
MOLIAVO.JIMO KONTRAKTORIUS

Poperioiu, moliavoju ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ.

Hemlock 0653

ZIZAS

t

Namų Statymo Kontraktorius 
Statau įvairiausius namus prieinama 

kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 5526

I

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS 

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

DIDELIS BARGENAS
i Baigiamas statyti 3 flatų 
muro namas ir storas tinka- 

imas bile kokiam bizniui. Ge- 
gužio-May 1 bus visiškai gata
vas. Randasi 2451 W. 69 St. 
Priimsim Į mainus kitą namą, 
lotą, arba bizni. Tuoj atsišau
kite

DANIEL W. GRICIUS
Generalis Kontraktorius 

2452 West 69 Street 
Tel. Republic 6396

FARMOS.

160 ak. farma, galvijai, įrankiai, 
Menominee kauntė, Mieli. Lietuvių 
ūkiai. Kreiptis į sav*. Erie Hammer- 
berg, Carney, Mieli.

M. YUSZKA
Plumbing & Heating

Kaipo- lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausia.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 3385

V, PAUKŠTIS
HARDWARE STORE 
2701 West 47 Street

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

Pristatom į visas miesto da
lis.

MORGIČIAI-PASKOLOS
AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ
Skolinanti pinigus ant medi

niu ir mūriniu namu. Komisas 
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

Karinos pardavimui ar mainymui 
Clark, Beadle, Kingsbury, Dodington, 
Sully kauntėse. S. Dak. Robert Schu- 
Itz, Willosv .Lakęs, S. Dak.

60 ak. 20 mail. j So. Cleveland, 
O., 7 kamb. namas, barnė, upė pie
no ir paukščių ūkis; $200 ak. 89 West 
St. Beręą, Ohio.

105 ak. farma, 25 mail, į No. 
Mihvaųkee. su viskuo-. Rašyk George 
Stern, Fredonia, Wis.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Kauras ir gražus didelis, riešuto 
, medžio naujausios elektros radio. $40. 
j 3937 No. Long.
t Valgomosios, mieg. ir seklyčios se
tai, kaurai. Pigiai. 22 9 N. Centrai.

9x12 importuoti} kaurų, pigiai. 5415 
Parkside, Tel. Avenue 8379.

I
I
1 VYRU AVALAI, šiušiai, naujausi 
fikščieriai, stakas. $2,500. 5155 So.
Kedzie.

Rakandai, kaurai, lekipos. 915 
Margate terr. Tel, Sunnyside 4818.

Greitam pardavimui rakandai 8 
kamb., mažai vartoti. Visiems kam
bariams, 15.48 So. Kedzie, 1 flioras. 
Rockwell 4658.

Rakandai 9 kamb. pianas kaurai, 
kurtiniai, šėpos, lovos, paveikslai. 
5830 Harper, AIidway 2492.

Lova davenpo.rt, pigiai. 4651 W.
End avė. Tel. Mansfield 12 97.

Išvažiuojam, pardu-odaki puikius 
4 kamb. rakandus, 2 mėn. vartotų. 
Visai, pigiai. 2002 Humboldt Blvd., 
kamp. Armitage.

PARSIDUODA bučernė ir 
grocernė su namu arba be na
mo. Biznis gerai eina.

246 South 13 Avė. 
Maywood, III.

BIZNIO PROGOS

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 nacius, kas 
liudija musų teisngumą. Senus namus taisome ant leng
vų mėnesiniij išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 
mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojam fla- 
tus. Jnšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa
nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit i ofisą: 
2621 W. 71st St., Hemlock 0367 Res. Grovehill 1680

Reikia partnerio restorano ir roo- 
>)ming bizniui. Reik $400. 1542 No. 

)Western Avė.

j Restaurantas — S70 kasdien, lei- 
jSim išbandyti. $1,000 cash. 931 Ir- 
! ving Park.

j Bekemės Įtaisymai, pigiai, jei pirk- 
|si prieš geg. 1. 1918' W. 111 St. Te). 
jBeverly 0841.

POOLROOM, 4 stalai, visad kupi- 
n:. žaidėjų, geras radio. 12217 So. 
Hąlsted St. W. Pullman, III. Harry 

» Callins.

t

j

Rooming House 12-14 kamb. 3 ka
rų gar. geros ineigos. 116 So. Poė
mis, tarp 9-5.


