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Niaukias Indijos Padangės; Seka Suirutės
ĮVAIRIOSE saikdalyse plinta 

INDĖNU SUKILIMAI
ŠVENTASIS TĖVAS PEI

KIA KO-EDUKACIJĄ
GINTI AMERIKOS TAURĘ ŽINIOS IŠ LIETUVOS

ROMA, bal. 24. — Šv. Au
gustino 1£XX> metų gimimo su- 

■kaktuvėmis Šventasis Tėvus

Nusakomos Svarbios Meksikos1'18 X1.pask?"*. enci“ik’
apie jaunimo švietimą. Apie 
koedukaciją Šventasis Tėvas 
iviėnoj vietoj pareiškia:

“Koedukcija yra viena di
džiausiu visuomenėje nelai-

Valdžioj Atmainos

TAUTŲ SĄJUNGOS DARBO SAKA 
PARYŽIUJE TURI POSĖDĮ

GANDHI ATIDEDA VY
KIMĄ J BOMBAJŲ I

MEKSIKOS VALDŽIOJE 
ATMAINOS

MEXICO CITY, bal. 25. 
- Meksikos prezidento Rnbio

BOMBAJUK, Indija, bal.
25. — Indėnų tautininkų va
das Mahatma Gandhi ramiu [-valdžioje nusakomos svarbios 
būdu reiškia neklusnumą bri
tų valdžiai. Jis atsiliepia į
visus indėnus tokiu būdu ko
voti britų valdžią Indijoj. Jis 
ragina visus toje kovoje ne
naudoti jokios prievartos, jo
kio smurto.

Bet. jo neklausoma. Įvairio
se šalies dalyse plinta suki
limai. Tai kibirkštys. Iš jų už- 
siplieks didžiausias gaisras 
— kruvinoji revoliucija. Taip 
sako žinovai.

nam.

KATALIKIŲ MOTERŲ 
SĄJUNGŲ SUVAŽIAVI

MAS ROMOJ

ROMA, bal. 25. — Gegu
žės 20—25 d. čia įvyks Aštu
ntasis Tarptautinis Katalikių 
Moteni Sąjungų Unijos Barp- 
tautinės Tarybos suvažiavi- 

Dalyvaus 63 Įvairių tau-

'atmainos.

Būtent, vidujinių reikalų 
sekretorius Gil būsiąs paskir
tas tautinės revoliucinės par- . , . ..... .. ... . , ... (tų katalikių moterų orgamza-itijos pildomojo komiteto pre-... .. . 'r cijos. Programoje 

šiuo j u svarstymu

mas.

PILSUDSKININKAI MINĖS 
VYTAUTĄ DID.

“SAULĖS” DRAUGIJOS 
VEIKIMAS

Kovo 17 d. Kaune įvyko 
“Saulės” draugijos visuoti

- “Vilniaus Rytojus” prane- 
,ša, kad Vilniaus lenkai suda
lė savo Vytauto komitetą. A-!1,is susirinkimas, kuriame bu- 
’pie komiteto organizavimą te-j™ apsvarstytas draugijos 
tžinojo vos keliolika patikimų raetinis veikimas, 
iasmenų, kurių tarpe diduma; “Saulės” draugija, švietu- 
pilsudskininkai. “Vilniaus Ry L Lietuvos visuomenę nuo 
tojus” konstatuoja, kad, jei 1906 metų rusų prįespaudJ 

jšių dienų Vilnius rado pilie-•,jr vokiečių okupacijos laikais, 
įtinęs drąsos imtis žygių pu-, dabar negali gerai veikti,

j gerbti Lietuvos Didvyrio at- “Saulė” • turėjo įsteigusi pil- 
] minimą, tai labai malonus rei- nas katalikų gįinnazijas Jar. 
|,škinys. Tik keista, kad komi-jbarke> Plungėje> Utenoje ir 
| teto narių tarpe yra asmenų mergaičių seminariją ir gimn.

Į jau seniai pagarsė jusių savo Kaune; progiranaziją turėjo;
Švėkšnoje, Žagarėj, Šeduvoj.; 
Pernai buvo uždarytos dvi, 
‘‘Saulės’’ gimnazijos: Plun- 

Utenoj. “Š.”-’

zidentu. Ši vieta yra aukštes- 
nė už visų kabineto narių vie
tas. i

Karo sekretorius gen. A-. 
maro būsiąs paskirtas kariuo.- 
menės inspektorium, gi jo vie
tą kabinete užimsiąs gen. Ca-

irdenas- ... U

‘ Šeimvnos

svarbiau- 
bns tema 

Dorovė. ’ ’

GRYžO lUfetAT-MAUM- 
NINKA1

DUBLINAS, Airija, bal. 
24. — Iš Šventos Žemės it 
Romos gryžo airiai maldinin- 

TARPTAUTINIO DARBO kai. Jų tarpe buvo arkivysku- 
. POSĖDIS pas Hartv ir vyskupas Mul-

PARYŽIUS, bal. 25. — T. i

zoologiniu nacionalizmu, kaip 
Lietuvos koneveikė jai. O juk 

šįmet įvyks tarptautinės jachtų (nedidelių laivų) le- (Vytautas yra Lietuvos geni- 
nktynės. Jachtų lenktynių taurę turi Amerika. Tad pasi- jus. Iš antros pusės dar ne
ruošiama šįmet tą taurę apginti. Atvaizde matoma, kaip suprantamiau, kaip šalia to- 
vienoj laiyų dirbtuvėj Rytuose dirbamas amerikoniškam kjų jK)nų radOsi iš tiesų rim- 
laivūi (jachtai) “Enterprise” stiebas. Stiebas suklijuoja- ir bešališkų lenku. E. 
mas iš daugelio parinktiniausiu medžių dalių. Stiebas bus
168 pędas t. LIETUVIAI LIEPOJOJ

geje n-

CHICAGOJE
IŠVARDINTI 28 GAUJŲ 

VADAI

17 žmonių prisipažino 
kaltais, nubausti 31 (Elta). Po

; Neseniai įsikūrė Tautinei 
/pramonei kelti komitetas. Jo 
į pirmininku yra J. Vailokaitis, 
Hr generahTrbt vekretorinm pa
kviestas Dr. p. Karvelis, ‘š.’

• Rygos didžiausia Latvijos lie- 
Federaliam teisme iš 24 ka- tuvių kolonija yra Liepoja. 

Įtinamųjų 17 prisipažino kai- ,kur yra afituonios lietuvių 
J tais sąmokslė dirbdinti degti- draugijos. Tų draugijų di
nos banderolius (strip stamp) džiausios “Pašalpos” ir “Zi-

KALINIŲ RIAUŠĖS OHIO 
KALĖJIME

COLUMBUS, 0., bal. 25. 
— Čia valstybiniam kalėjime, 
kuriame aną naktį kilus gais
rui žuvo 318 kalinių, apie

ivany.

Gandhi sekėjai jį ragina 
tuo jaus vykti į Bomba jų. Jis 
žino, kad kuomet ten nuvyks, j 
gyventojai tuo jaus sukils;

prieš britų valdžią. Aiškus |
kraujo praliejimas. Tad jis Sąjungos tarptautinio darbo 
savo vykimą ten atideda to- šaka čia turi metinį posėdį, 
lesniai. Laukia sukilimų išda- Ai darbo šaka iškelta Versai-į
vų kitose šalies dalyse.

PEŠAVARE NUKAUTA 
24 INDĖNAI i

LOHORE, Indija, bal. 24.
— Pešavare (Peš h ava r) va
kar įvyko didelės indėnų riau
šės sąryšy su kova už šalies 
nepriklausomybę.

Prieš riaušininkas britų ka
reiviai panaudojo kulkasvai- 

džius. 24 indėnai žuvo. Daug 
sužeistų.

Pirm to, indėnai kareivius 
kovojo keliose vietose. Nau
dotasi akmenimis ir lazdomis. , LONDONAS, bal. 25. — 
Vienoj gatvių indėnai du au- Ištempiant iš pašiūrės į atvi

dleso taikos sutartimi. Ji rū
pinasi visų šalių darbininkų 
gerove.

RUSIJOJ 5 NUBAUSTA
MIRIOP; 116 NUBAUSTA 

KALĖJIMU

nubansta kalėjimu ir pinigiš- tos” su 89 narių kiekviena, 
ka pabauda. Kartu ėmus jų Po eina “šviesos” (70 na- 
visų kalėjimas padaro 5 me- rį.ų)? “Kultūros plėtimo” (35
tus, gi pabauda 15,000 dol.

DIDYSIS ORLAIVIS į 
KANADĄ

. LONDONAS, bal. 
Didysis Britanijos 
(dirižablis) R—100

25. — 
orlaivis 
gegužės

mėnesiu, kaip praneša, per A- 
tlantiką skris į Kanadą.

SUGADINTAS DIDYSIS 
ORLAIVIS

i Chicagos taip vadinama 
Orime” komisija, kurios

•prezidentu yra įžymus advo
katas F. J. Loesch, paskelbė 
gaujų 28 vadus, turinčius pla- 

jčius policinius rekordus. Ko-
l ■■■>■<»• t misija pataria policijai juos

M ASKVAI baR 25. — So-irisus' praginti iš miesto, Sa- 
A’iėtų medžio pramonės pen-’ko, tada išnvksiančios mieste’ 
kis aukštuosius' komunistus piktadarybės.
/valdininkus bolševistinis teis-j -------------------
mas žitomieriuje nubaudė mt-’ Atgaivintas darbininkas
rtimi už papirkimu ėmimą, t _. . , .... . » Dirbusi gazo kompanijai

i Už tą patį nusižengimą 116 darbininką R. Johnson, 28 m., 
kitų žmonių rfubausta kalėji- vienoje duobėje užgriuvo že-

FORDO DARBININKAI 
IR ALKOHOLIS

DETROIT, Mich., bal. 24 
•— Ford Motor Company pri

tomobiliu važiuojančiu karei
viu apliejo gazoliną ir pade
gė. Abu žuvo liepsnose. Kitoj 
vietoj užmušė policijos serža
ntą- ' i'

Mieste grąžinta tvarka kul- 
kasvaidžiais.

Kitose Indijos dalyse 
pat įvyksta riaušės.

rų orą sugadintas didysis bri
tų orlaivis (dirižablis) R-109.

ZEPEL1NAS SKRISIĄS 
GEGUŽĖS 15

BERLYNAS, bal. 25. — 
tai- /pranešta, kad vokiečių orlai

vis “Graf Zeppelin” į Pie-

TARPTAUTINĖ BANKA

I
tų Ameriką skrisiąs gegužės 
15 d.

BASEL, Šveicarija, bal. GUNNISON, Miss., bal. 25.
25. — Pranešta, tarptautinė .— Baltųjų minia ties Missi- 
banka jau visai paruosta. Ge- ssippi upe negrą Davė Har- 
guiės 5 d. gal bus atidaryta, tris, 35 m., pririšo prie medžio 
Piriu to Britanija ir Italija ir sušaudė. Jis buvo kaltlna- 
der’ turi patvirtinti Youh^ fnas už vkmo 17 metų vaild- 
plsną — atpildymo sutartį, no nušovimą.

įvairiems laikams, 
žmonės paliuosuota.

GERAI NUBAUSTI 
RUSAI

mė. l&nė 20 minutų jį atkas- 
i ti. Jis nuneštas į artimą vais
tinę. Ten gydytojas prij>ažino 

Į jį mirusiu.
Ji Tuo laiku atvyko policijos 
t pagelbinė komanda. Jmta jis 

bal. gaivinti priemoniškai. Į pus- 
ir paim

TIENTSIN, Kinija,
25. — Penki rusai buvo pa- valandį atgaivintas 
grobę New Yorko pirklį Bre- t«<s į ligoninę, 
nner. Reikalavo 500,000 dol., i Turi kelis šonkaulius įlauž- 
ipaskiau be nieko paliuosavo. tus. Yra vilties jam pasveik-

Pagrobėjai suimti. Kinie-j'’' 
čių tiesme keturi pagrobėjai 
nubausti kalėjimu visam gy-Į 
venimui, gi vienas 5 metams, i

PASALINTA 15 STU
DENTŲ

MEXIC0 CITY, bal. 24. — 
Iš priruošiamosios į univer- 
įsitetą mokyklos pašalinta 15 
•studentų meksikonų. Kada 
•mokyklą lankė Oklahoma Ci-

nariai), “Rūtos” (20 narių) naM<*
ir “Globos” (10 narių) drau.!lTždary« narvuose jie ėmė 

Iki šiol prie “Šviesos” kl>'k,i lr 5a"kti’ kad tn0Jausgijos
ar “Rūtos” draugijų buvo spo 
.irto sekcijos, bet neseniai jos 
.susiliejo ir sudarė nepriklau
somą “Vyties” sporto orga-

hūtų išleisti jie ir kiti iš nar- 
ftmė grasinti sargybai.vu

Jų raminimui išnaujo pa
šaukta valstybės kariuomenė.

■vatinės policijos viršininkas ,nizaci» ™ 70 nari* IS vis° 
II. W. Bennett pranešė, kad LieP°i°j lie,nvi» y™ 2’600'
si kompanija iš darbo paša- ,Daugumas jų — darbininkai.

LINDBERGH SKRISIĄS 
J ISPANIJĄ

,lins kiekvieną darbininką, ku- • Liepojoj yra ir “emigran- 
rs ateis į darbą užsigėręs ar-Jų” iš Lietuvos. Su lietuvių! \0RK, bal. 2o. ]
ba kurio alsavimas dvoks ai- kolonija jie nieko liendro ne- i * , anf‘*a> pulk. Lindbergb to- 
koholiu. Išimtis būsianti tik turi. Jie yra suorganizavę sa-jni’s dienomis ^risiąs į Mia- 
tokiems, kurių namiškiai gy-vo sekciją prie Liepojos so- "nu> J* 'a'’ tenai — į Is-

įvena varge. icialdemokratų partijos sky- PanG$- Iš kitų versmių suži-
riaus. Sekcijoj yra 17 narių. nonia» kfld jis į Europą skri- 
Kaip žinoma, neseniai daliai
emigrantų iškelta byla dėl sla
pto ginklų gabenimo į Lietu

Be to, šios kompanijos dar
bininkams griežtai uždrausta 
lankyti slaptąsias svaigalų 
pardavimo užeigas.

GAL BUS PASKIRTAS 
KATALIKAS

siųs ateinančią vasarą.

AVALHALLA, S. C., bal.
vą. Kaip tenka patirti, keturi I25; ~ BaltW raini» iš aPs' 
emigrantai artimiausiu laiku Srities kalėjimo išvilko negrą 
bus išsiųsti iš Latvijos.

fkando bailffui ranką

Mrs. Lucille McJowan, 27 
m., vienos bankos patraukta 
teisman teisine sukėlė daug 
nepaprasto triukšmo ir paga
liau bailifui įkando ranką. Už 
tą teismo niekinimą nubausta 
dešimčiai dienų kalėjimu.

AVASHINGTON, bal. 24. — 
Darbo departamento sekreto
rius Davis šįmet kandidatuo
ja senatan. Gal jis atsistaty
dins pirm rinkimų. Kalbama 
itad, kad į jo vietą sekreto
rium prezidentas Iloover gal 
paskirs kataliką.

NAUJAS MALŪNAS IR 
ELEKTRA

ir sušaudė. Nužudytas buvo 
kaltinamas už vienos baltos 
mergaitės užpuolimą.

_____ CHICAGO IR APYLIN4
Nesenai Mažai-'KĖS. — Dailus oras; maža

Cook apskrity
TOKYO, bal. 25. — Gauta 

žinia, kad 30 japoniečių iš
gelbėta nuo kiniečių jūros plė 
šikų (piratų) Kinijos pakra-

is8iuncius
mokesčių (taksų) sąskaitas 

ity universiteto. studentai, bū* duota 30 dieną laikas be 
šalinti juos įžeidi vaubndtoŠ jdkjos pabaudos tai viaa nž- •ščiuoe. Kiniečiai buvo užpuo- 
juos “imperialistais.” njrAėt.i. lę japonišką laivą.

Macaičiai.
čių k., pil. B. Jarom1wuskas temperatūroje atmaina 
įrengė malūną, kuriame ne tik 
įrengė malūną, bet ir elektra 
varoma. Elektra bus aprūpi
nami Visi apylinkės gyvento
jai maždaug 4—5 km. aplink.
•Daugelis ūkininkų svajoja ki
ltais metais įsivesti elektrą.
•Tai bene antras kaimas Ma
žeikių ap. bus aprūpinamas e- 
lektros šviesa. “L. U.”

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų ..$10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.86 
Francijos 100 frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.28 
Belgijos 100 belgų . 13.94
Šveicarijos 100 frankų 19.37 
Vokietijos 100 markių 23.85
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Iš susirinkimo dalyvių skaičiaus ir bu
vusios nuotaikos reikia spėti, kad mūsų tau
tos didvyrio sukaktuvių paminėjimas Cliica- 
goje ir apylinkėse bus labai iškilmingas. Vi
sos kolonijos kuria stiprius komiteto sky
rius, o daugelis jau tų organizavimo darbų 
užbaigė ir rimtai ruošiasi prie šių nepaprastų 
iškilmių.

Šios Vytauto sukaktuvės turėtų suburti 
visus tautiniai nusiteikusius lietuvius prie 
bendro tautinio darbo. Visos tautiškai nusis- 
tačiusios draugijos privalo prisidėti prie Vy

ĮVAIRUS STRAIPSNIAI
KATALIKŲ PROCESIJOS 

NAKTIMIS.
likų supludimas, tai procesija 
padalinta į dvi naktis. Vieni 
maršavo vienų naktį, kiti — 
kitų.

Šįmet procesijos dalyviai be 
paprasto protesto turėjo dar

Pinu protestantizmui (re
formacija) iškilsiant Olandi
jos mieste Amsterdame buvo 
praktikuojamas gražus gyven-' kitų. Amsterdamo vyskupo nu j
tojų paprotys. Kovo mėnesiu rodymu einant jie reiškė pro

testo ir prieš Rusijos bedeBažnyčios vyresnybės nuskir- 
tauto Komiteto, kurio tikslas yra kuoiškilmin- G) dienų gatvėmis įvykdavo vikus už krikščionių persekio-

milžiniška procesija su Šven-ljimų. Taip pat meldėsi, kad
| čiausiuoju. Tos įspūdingos iš- ■ Dievas atitrauktų tų baisių 
i kilmės metai į metus buvo Į raudonųjų rykštę, kokia palie- 
gražiai atliekiamos. Tas buvo tė rusų tautų.
daroma vieno stebuklingo į- Amsterdame nakties proce- 
vykio atminčiai. sijų dalyviai nėra organizuoti.

ginusia apvaikščioti tas begalo reikšmingas 
mūsų tautai Vytauto sukaktuvės.'

NORS KARTĄ.

JURŲ NUGINKLAVIMAS.

Penkios didžiosios pasaulio valstybės — 
Jungtinės Valstybės, Didžioji Britanija, Japo
nija, Prancūzija ir Italija pasirašė jūrų nugin
klavimo, arba taip vadinama “Londono 1930 
metų jūrų sutartį”. Šia sutartimi įsteigta 
Jungtinių Valstybių ir Didžiosios Britanijos 
karo laivynų lygybė-. Karo laivynai apriboja
mi iki 1930 metų Didžiosios Britanijos, Jung
tinių Valstybių ir Japonijos. Pirmų jai leista 
laikyti 1,016,450 tonų, antrųjai — 988,700, 
o trečiųjai — 633,120. 1935 metais sulig pa
sirašytos sutarties turės įvykti kita panašios 
rūšies konferencija, kuri turės sukurti kų nors 
pastovesnio pasaulio nuolatinei taikai užtik
rinti.

Jungtinių Valstybių dienraščiai ir kon- • 
gVeso vadai gana "įvairiai aįūe Jų sutartį at- ! 
siliepia.. Daugiausia rodosi balsų prieš. Yra 
daug nepasitenkinimų, kad būk tai Jungtinių 
Valstybių delegacija padarė labai žymių nu
sileidimų ir Didžiųjų Britanijų paliko daug 
galingesne karo laivyno atžvilgiu. Dėlto pra
dedama smarki propaganda, kad paveikti į 
kongreso atstovus, kurių pareiga, esu, turėtų 
būti Londono sutarties neratifikuoti. Sąryšy 
su tuo ir p. Hooverio administracija susi
laukia aštrios kritikos.

Mūsų nusimanymu, Londono sutartis vis 
dėl to yra stambus žingsnis prie taikos vyk
dymo pasaulyje. Ji sustabdo lenktyniavimų 
tarp valstybių karo laivynų stiprinime ir po 
kelių metų vėl duoda progos valstybių atsto
vams susieiti prie vieno stalo ir tęsti toliau 
pradėtąjį taikos darbų.

Nors kartų cliicagieciai rimčiau ėmė su
sirūpinti valyti miestų nuo “gengsterių”, 
kurie visnonienei daug žalos pridaro ir miesto 
gerų vardų teršia. Taip vadinamas “Cliicago 
crime board”, kurio pirmininku yra žinomas 
adv. Frank J. Loescli, įvardino 28 pavojingus 
visuomenės tvarkai asmenis ir pasiryžo juos 
ištremti. Tame surašė yra plėšikų, kriminalis
tų ir būtlegerių. Jų tarpe yra ir “garsusis” 
Al. Capone, kuris daro pastangų įsistiprinti 
darbininkų unijose ir vietos politiniame gyve
nime.

Mums rodos, kati išvalius miestų nuo tų 
gaivalų, padėtis daug pagerėtų ir miesto var
das būtų atitaisyta. Žinoma, jei šiame darbe 
nekooperuos miesto vyriausybė ir vietos po
licija, viena komisija būs bejėgė. Plačioji i 
miesto visuomenė ir-gi labiau privalėtų susi
rūpinti ir pagelbėti “miesto valymo” darbe.

FORDAS IR PROHIB1CIJA.

Spaudos žiniomis, Fordo dirbtuvėse į- 
vedama nauja tvarka. Pastebėjus, kad kuris 
iš darbininkų vartoja svaiginamus gėrimus, 
užuodus burnoje degtinės kvapų, jis tuojau 
būs pašalintas iš darbo.

f

Toks nusistatymas, žinoma, yra griežtai 
priešingas asmens laisvei, kuri garantuojama

VYTAUTO MIRTIES SUKAKTUVES.

Praeitų trečiadienį įvyko svarbus Cliica- 
gos ir apylinkių Vytauto 500 metų mirties 
sukaktuvėms minėti komiteto susirinkimas, 
kuris .nepaprastai buvo skaitlingas.

' ' ' ------ ------------ ' — - — — 
Atėjas (Leonas) Vitkauskas.

KINEMATOGRAFAS MOKYKLOJE
(Iš spaudos pasikalbėjimų).

i ■ v'***%*••
Bioszopai, ilįvzijonai, elektros teatrai 

šį amžių išaugo dešimtimis stambiuose 
miestuose ir po kelius nedideliuose mieste
liuose. Dabar negalima rasti nė vienos 
gyvenamos vietos, kur nebūtų elektros 
įteatro.

Dėlto pasikeitė ir tokių teatrų “re- 
pertubrai”. Seniau rodomieji paveikslai 
Iš gamtos, vaizdai, scenos, žemės ūkio 

afbai, darbai dirbtuvėse ir įmonėse pa
laipsniu buvo pakeisti paveikslais plėšikų 
luotvkių, užmušimų scenų, mirties spren- 
itnų vykinimų, nedidelių mimiškų melo- 
irahių'ir komiškų paveikslų, kuriuose 

is komizmas yra, daugiausia indų dau- 
tne, rakandų laužyme, ir gausiame į- 
Irių pjesės personažų žandinių daliji-

Kada paskiau Olandiją pa
lietė protestantizmo banga, 
katalikams buvo griežtai už
drausta tikėjimo pareigų pil
dymas. Dar ir šiandie taip 
vadinamais provinciniais Įsta
tymais yra uždraustos viso
kios viešos religinės procesi
jos.

Jie neturi jokių maršavimo i 
ženklų, jokių uniformų. Tai į- į 
vairių luomų Į tas protesto1 
procesijas susibunų katalikai. į 
Jie maršuoja patylomis. Betį 
savo kilnia dvasia niaršuoto-
jų armija yra galinga. Visu
mintys yra atkreiptos į Šven- ’ 
čiausių, kas blogos valios žmo |

SAVOTIŠKAS VELYKŲ PAPROTIS.

Bėgant laikui katalikams nių yra uždrausta iš bažny-j Vienas iš Velykų papročių Vokietijoj yra — dovanoti
visokį varžymai šaly panai- čių išnešti ii viešai garbinti, tvaikams didelį pyragų, kaip atvaizde parodoma.
•kinti, be tprocesijų draudi-j Reikia turėti vilties, kad Į - ' ----------- - ------ --- . .
inas vis dar yra galioje. Itie kasmetiniai katalikų tyliai I . . v. . ... . . . „

J s ■' . . .. i pakviečiamas j traukini va- pervirinti. Kitas būdas, daz-
Pasidauginus kataliku skai atliekami protestai pagaliau’». ......... . ■ . ..B 1 ziuoli. Jei traukimo įgula iš- «ai patariamas yra, virinti

čiui Amsterdame ir apylinkė- i palauž Katalikų Bažnyčios 
se, sakomam mieste katalikai priešus, 
atnaujino procesijas kas me-į Ašara,
tai naktimis, kada visi gyven- j
tojai miega. Šios naktimis ren YPATINGAS GELEŽINKE- 
giamos katalikų procesijos y- 
ra protestas prieš draudžian
tį viešas religines procesijas 
įstatymų.

LIS.

trokšta, šalę,ūkio sustoja ir taukuose keletą bulvės rieke-
eina atsigerti vandens. Atsi- 

Įgėrę tolinus važiuoja.
lių.

Turint šaldytuvų 
galima ilgai laikyti.

taukus

ŠEIMININKĖMS, F. L. I. S.

Nepaprastu ir ypatingu ge
ležinkeliu Amerikos J. Valsty- 

Kovo mėnesiu į paskirtų įbėse yra Kansas & Ofelaboma
procesijai naktį atvyksta de-1 linija, kuri dviejų žmonių ve- 1 d J i, , . ... 'verdamos mėsos namuose ga-
šimtys tūkstančių katalikų iš dama. Geležinkelis penkiolikos i . , , , .J , *. . i Įima sutaupysi daug dolerių,
Amsterdamo apylinkių ir ki-Hiivlių ilgas.

* i ... ,7. „. .. .. „. i kurie kitaip butų praleisti perTraukinis šia linija vaziuo-, , . ‘ A , .,
kant sviestų, taukus ir kitus datytos | .i riebumus. Taukai gaunami

tu Olandijos dalių. Atvažiuo- 
ja specialiais traukiniais, au-'ti neturi jokios nu
tomobiliais ir dviračiais. Pas
kirtoje vietoje susirikiuoja ir

konstitucijos dėsniais. Dabar uždraudžiama 
darbininkui, gerti, k« jis nori, o vėliau gal ir-5uoj„ toInia lw,-.iolllis gntvi;. 
valgyti negalės to. k,, darbininkas užsimanys. n|i^ kurio,„is k„,„|ikai 
Nejaugi ir čia einama bolševizmo keliais.

Tačiau tol, kol Jungtinėse Valstybėse te
beveikia prohibicijos įstatymas, Fordas, duo
damas virš minėtų parėdymų savo dirbtuvė
se, yru gana logiškas. Jisai, matomai, nori, 
kad įstatymai, kol jie tebėra įstatymais, būtų

vidunakčiu kuoramiausia mar čia

tvarkos. Važiuoja, kada yra i 
reikalo arba jei kas pakvie- j

Geležinkelio linijų ir trau-
vra

visoje pilnumoje pildomi. Jisai pats tuo žvilg- Į priima Šv. Komunijų ir pirm 
sniu yra geru pavyzdžiu.

TAUPYK TAUKUS.

Taupant visus taukus nuo

nuo lašinių, kumpio, vištienos, 
jautienos ir kitų mėsų, turi 
būti padėti atskiruos inde
liuos, vartojimui Įvairiems reikinį valdo Hodges ir Piatz. Į 

inaršavę pirm kelių šimtų me- Pirmasis yra garvežio inžinie- < 
tų. 'riu, visų stočių agentu, kon- J. A. Valstybių Agrikultu-

Po pusiaunakčio maršuoto- ‘duktorium, kurentoju ir visų ros Departamento namų mo
jai išsiskirsto į įvairias baž- i linijos reikalų vedėju. šos specialistai pasako, kaip
nyčias, kur jiems laikomos pa-į Praeitais metais šiuomi ge- į reikia tuos taukus prirengti, 
maldos. Maršuotojų didžiuma ležinkeliu pravežta 600 vago- ' kad būtų galima juos virtuvė-

kalami-

JUOKIS, JEI JUOKINGA.
Geras linkėjimas.

Vienas sodietis atvažiavo į 
miestų, kur buvo statomas 
naujas kalėjimo rūmas. Sodie 
tis grožėjosi jų didumu ii 
šalia stovinčio pono paklausė, 
kam jis statomas.

-- Del jūsų visų.
— Na ne, pene, duok Die

ve, jūsų aukštybei juose pa
gyventi.

Ji t

nų kviečių.

Baimė.
— Na, sakyk, Kleopai, ko 

tie arkliai baidosi automobi
lių — klausia vienas ūkinin
kas savo kaimynų. Šis pagal
vojęs atsako:

— O tu ar neišsigąstum, kad 
pamatytum vienas kelnes at
einant f

je naudoti. Prie šaltų taukų 
reikia pridėti užtektinai šal
to vandens, ir virinti išleng- 
vo valanda ar daugiau laiko.

Kada šio geležinkelio trau- 
važinėja. Dalyvauja tik vieni J kinis privažiuoja Rock Island, 
vyrai. į turi sustoti, kurentojas nušoka

Šįmet kovo mėnesiu, anot'ir atkelia dygliuotų vielų var Į Ataušus, taukus lengvai ga- 
; gautų žinių, taip pat įvyko [tus. Pravažiavus reikia sus-1Įima nuimti nuo viršaus vie- 

žiurėtojai prohibicijos įstatymų sąmoningai: nakUes pro(>esija Amsterdamo loti ir vartus užkelti. įname šmote. Jei jų skonis ar
gatvėmis. Kadangi buvo nu-į Jei bėgiais kas eina, trau spalva nėra taip kaip turėtų 
sakytas skaitlingiausias kata-į kinis sustabdomas ir žmogus [būti, galima dar keletą sykių

Visiems yra žinoma, kad su proliibicijos 
įstatymu didžiausias blogumas yra tame, |<ad 
patys įstatymų leidėjai ir palaikytojai bei pri

laužo, duodami blogų pavyzdį eiliniams pilie
čiams

Negalima pasakyti, kad toks vaizdų 
parinkimas padėtų žiūrovams taurintis 
ir lavintis.

Tuo tarpu, nuošaliai nuo broteatrų 
bręsta ir, turi būti, duos gerų vaisių pas
tangos įvesti kinematografų į mokyklas, 
į liaudies auditorijas.

Kai-kur savivaldybės — organizuoja 
paskaitas iš agronomijos ir, be burtų 
lempų, įsigyja dabartiniu laiku ir kinema
tografus. Lektoriai važinės iš vietos j 
vietų ir rodys žemės apdirbimo, javų va
lymo būdus ir nekritai skleis ir vaiz
duos paveikslais žemės ūkio žinias. Kine
matografo vaidmuo mokymo srityje ir 
mokslo darbuose apskritai didžiulis, jis 
padeda ne tiktai pačiam mokytojui mo
kyti ir tyrinėti tai, kas paprastiems ty
rinėjimo būdams neprieinama, b<‘t ir pa
rodyti visų tai mokiniams.

Kinematografas tame darbe gali vai
dinti mikroskopo ir teleskopo vaidmenį. 
Pa v., reiškinys, vykstąs lėtai, pavyzdžiui, 

grūdo dygymas, kinematografo ekrane 
galima parodyti per keletą minučių, ir at

auštant išsiskirsto namo, iš-
X

Beždžionė gali verkti , bet 
ji negali juoktis. Tai nuskriau
stas padaras.

virkščiai: reiškiniams vykstant taip grei
tai, kad akis nesuspėja įsižiūrėti visų at
skiriu akimirksnių, galima pailginti lai
kas, o, reikalui esant, laikyti ekrane to 
akimirksnio atvaizdavimas, kuris norima 
įžiūrėti smulkiai. Tuo būdu buvo ištirtas, 
pavyzdžiui, vandens lašo (krintančio) pa
vidalas; taip galima ištirti ir naugių trū
kimo akimirksnis, akmenų subyrėjimas 
ir kitų medžiagų, kurių tvirtumas yra 
bandamas.

Beveik nėra mokslo, kuriam kinema
tografas negalėtų gerai pasitikėti (pa
tarnauti).

Dargi tais atvejais, kai galima u* 
daryti prieš auditorijų vienas kitus ban 
dymas, vis tik tai daugumai jų patogiau 
parodyti ekrane ir net gerokai padidin
tame. Purodyti visai auditorijai prepara
tas arba gyva būtybė po mikroskopu la
bai sunku, tam vartojami tam tikri bran
gūs mikroskopai, atspindį objekto vaizdų 
ant ekrano, — bet ir tuomet ne visais at
vejais galima pasiekti tai ko nori lekto
rius; o pasirinkti iš anksto nutrauktų kas

pinų nesudaro, žinoma, jokio sunkumo.
Parodyti daugeliui studentų retos 

profesoriaus daromos operacijos visiškai 
negalima: dalyvaujančių prie operacijos 
skaičius apribotas, — aiškinti nėra laiko. 
O padarius kinematografiškų nuotraukų, 
galima ne tiktai išvengti tų nepatogumų, 
bet ir pakartoti operacijų daug kurtų.

Paveikslai gali būti pagaminti ne 
tiktai iš gamtos, bet ir nuo luodelių ir 
braižinių. Kalbant apie judėjimų dangaus 
kūnų, nepaprastai sunku parodyti brai
žiniuose daugelis reiškinių ir pats jų ju
dėjimas. Dargi visiems žinomas mėnulio 
fazių atvaizdavimas ne taip lengvai atsi
menamas pagal braižinį, kaip ant plane- 
tarijaus, — o kinematografas nepapras
tai vaizdžiai parodys astronomiškus reiš
kinius, jeigu pasinaudosime šiuo princi
pu: paruošime eilę vienų po kito einan
čių vaizdų, kur yra žemė, mėnulis ir 
saulė, ir paskui tuos braižinius nutrauk
sime kinematografo aparatu. Ekrane ne
pamatysime tuos kūnus judant. Tuo būdu 
galima parodyti daugybę faktų: planetų

palyginamąjį greitumų, meteoritų, kome
tų ir t. t. Savo laiku Stokholme buvo da
romos šiaurės šviesos nuotraukos; taigi 
tas retas reiškinys, kurio daugelis nėra 
matę ir kuri vargu bau pamatys, galima 
rodyti tose šalyje, kur jų niekuomet ne
būna.

Geografijos mokymas ir supažinimas 
su svetimomis šalimis kinematografo pa
lengvinimas labai žymiai. Dabartinis kali
mas įvairų mūsų moknio ausiai svetimų, 
pavadinimų pasidarys prasmingesnis.

Lavinti reikia ne tiktai ausys, bet ir 
akys. Daug keno matomoji atmintis išla
vinta už klausomųjų, o abiejų atminties 
rūšių sujungimas visada yra naudingas.

Daug pelno iš kinematografo vaito
jimo ir gamtos mokslui. Reti gyvuliai {nu
eina prieš mokinio akis, tropiškoji flora, 
augalų gyvenimas, pačios tautelės gyvi mi
nias ir kita tvirtai pasilieka atmintyje

(Bus daugiau)
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Prašau Į Mano Kampelį
ATSTOVAS NICARAGUA’I.

Prof. Kampininkas

PROF. KAMP. RADIO

tarė gegužės 1 d. užvajevoti 
[Torontą. Tik vienu klintis bu- 
ivo, kad nežinojo, kiek yra mi- 
[lionierių, kuriuos pirmiausia 
reikės smaugti. Bet čia tavorš- 
čiarns pasitarnavo pats kapita- 

ilistų “Toronto Daily Star”, 
j pasakydamas, kad milionieiių 
Toronte yra 150. Dabar viskas 

Į O. K. Laukiama tik geg 1 d.

• v
1S-

Kinija. Neužilgo Ameri
koj pasirodys naujos moteriš
ku drabužiu mados. Field’o 
muziejaus, Cliieagoj, ekspedi
cija praneša radus senuose Ki
nijos kapuose moteriškas bliu- 
zes 600 m. senumo ir, ekspedi
cijos manymu, jos būtų mūsų 
mot (‘rims tinkamiausios.

T IRTI JVIAI AMERIKOJE Daktaras susekė, kas geriausia 
tinka liesiem kietų vidurių 

žmonėms.
Velykų rytas.

ROCKFORU, ILL.
Velykos.

išpažinti per visų liuosųjį nuo j 
pamaldų laikų ir baigė tųjįj 

i darbų apie 12:30 naktyje.

Kur geros '‘sesutės’., ten 
“tėveliams” broliams ir sese
lėms gerai. Šiemet to patirta la> 
Rockforde. Gerosios šv. Kaži

Kaipo Šeimyninis daktaras Monti- 
eelloj, III., visus žmones, ne ji, dalį,

. • • i rp ......... r :' Dr. Caldwell turėjo savo Kloboj.Apsiniaukę, lumsil. /,)U. Didesnė pusė jo pafiaukimų buvo į 
Bet visa moterį, ir vaikų — nes jie daž-

. i niausiu serga. Bet jų ligos buvo ina-
! tai niekis. Žmonės renkasi, žosios — slogos, kurfčiuvimu, gaivos 

skaudėjimui. aitrumas ir visuose
.'miero Seselės, kurios mokyto 
jauja šv. Petro ir Povilo pa-į-)dn'n‘ 
rap. mokykloje, prieš Velykų* |Hd'111 

♦ ir Velykose turėjo daūg dar- 
įbo. Del to kitiems buvo leng
va. Jos gražiai parengė ir iš-

Maskva. — Velykų rytų, sė
dėdamas Kremliuje ir valgy
damas raudonai dažytus kiau
šinius, Rusijos komunistų pra
garo valdovas Stalinas pasa
kė: “Prieš vėjų nepapūsi’’. 
Mat, nežiūrint žiauriausių ti
kinčiųjų persekiojimų, bažny
čių ir cerkvių uždarinėjimu, 
likusios da nepaliestos bažny
čios ir cerkvės Velykose buvo 
pilnos žmonių.

Toronto. — Lietuviškų ta- 
vorščių kuopa iš 15 narių nu-
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_ I J KIZIIJ CIU, UGI S \ 1S PILU atsitikimuose reikėdavo nusilaukinė-j

Prieš penkta valanda' j<*no- Jie ‘uiėdavo užkietėjimus.
1 f *■ Begy.’e Dr. Culdwello 47 metų i

[lituos. Žmonių dar praktikos (jis baigi! Kush Medical J 
. , College 1873) jis susekė, kad tada |

eina. Jau spaudžiasi suoluose, geriausia pagelbėdavo jo receptas, I
Vieni kitiems užjaučia. Spali- ^r raa.lasi liuosuojanvios žoks su 

•' 1 pepsinu. 1892 m. jis pasiryžo vartoti
(ižiasi, kati kiekvienam butų «ivo lormula gaminti Dr. Caldwe:i's

. . _ . . Syrnp Pepsln Ir išstatė rlnkon.
vietos atsisėsti, t olas parūpi- Vaistas tuoj sutiko visuomenės
• . i____-.„j, • palankumo taip, kaip pirmiau Dr.jos komitetai vi. llr ZIUIl I U- ęaldwello privatinėj praktikoj. Da- 

I bar jau trečia gentlcartė jj vartoja.
. . j Tos motinos, kurios duoda jo savo

Penkta valanda. Štai blyk- vaikams, jo gaudavo nuo savo mo
li . » • tinų. Dirbamose dienose kas sekun-steįėjo VlsOS elektros >V įe.sos. . (ja j<as nors ,<ur nors eina jo pirkti.

Bažnvčia žėri. Grabas puoš- 1 Milijonai butegų Dr. caidweirs 
1 Syrnp Pcpsin suvartojama kasmet,

altorius gėlėse. ' Jo pasisekimas priguli nuo nuola- 
.. tinto pirkimo pasitenkinusių žmonių 

SUI'ieue- jr viens kitam pasakymo. Yra tvk.s-
jo bažnyčion mokyklos vaiku- ,anfia* kurios

puošė Kristaus ‘kalėjimų’ dar
. .gražiau sutaisė karstų. Daug 31. E. liauna, buvęs sekreto-į .....
,, .svetimtaučių lanke lietuvių 

(bažnyčių ir gėrėjosi parengi
mu. Neminiu mūsų pačių žmo
nių.

Velykų naktį prie grabo bu
dėjo per ištisų naktį šv. Petro

‘eliarge d’ affaires
pinasi visiems patarnauti.

Chicaga. — Pavasariui 
aušus, daugelis: žmonių dėl 
vienokios ar kitokios priežas
ties 'maino gyvenamąsias vie
tas, t. y. kraustosi iš vienos
vietos j kitų. Bridgeporto riuin ir 
sandariečiai ir-gi žada kraus- J 
tvtis... net “Brazilijon ir Ar- dabar prezidento paskirtas at- 
gentinon ‘velnių gaudyti’ pel- stovu Niearagua’i.
kėse”. Taip rašo pastarame sa 1 ------... ____
vo organo numery. Priežastis kams kurie

A.. V. ambasadoj Meksikoj,'oazn-1

nūs. Didvsis
Čia gražiomis eilėmis

nesti be butelio Dr, Caldtvęll’s Sy
rup I’epsin ir mes turime daug Šim
tų laiškų, liudijaničų tai, kad tas 
vaistas joms pagelbėjo tada, kai 
niel a.s kitas nepagelbėjo. Kiekvienoj 
aptiek oj parsiduoda Dr. Cadwell’s

niekuomet 'Syrup Pcpsin.savo “biznius” j,. Povilo draugijos nariai, 
esanti tokia: A. Jakštas kovo skelbia, bet ir darbininkams 
2.) d. “Ryte” parašęs, kad užtikrina nuolatinį darbų.
Lietuvoj kuriama Jėzaus brau! ši kompanija savo pramonę .. , „ ...

jis per “verbas” užsisakė,
*.e / i kad Velvku rytui klausys iš- 

mams. Kompanija sukurta v. ‘ *. . . ,...
kūrimo Lietuvoj Jėzaus Drau- i888 ,„ctais ,nažu pagrin(lini„ Paiml ių per visas tris Didžio.
guos provincijos, mūsų samia- :kapitalu. Svarbiausias jai da-jT“ d,™as- J,s kla"'
riečiai verčiami kraustytis net

čiai. Jie linksmi, džiaugiasi 
Mūsų klebonas rodos nujau- nia[ jjP dalyvaus procesijoje.

tė, kad jam bus “audra”. .Jau Seserv
gijos (jėzuitų) provincija. Ar [aukštaį igfem 
ne strošnas dalykas? Del įsi-'niflrns Kompanija

Brazilijon ir Argentinon vėl- bįm.jsįs 
nių gaudyti pelkėse. Išsikraus- j 
čius sandariečiams i sakomas'

lykas iš pat pradžių buvo skel-' ’se, bet audros nenustumti. Di
džiajame Šeštadienyje klau-ė

Šiandie kompanijos įstai-

. iems vadovauja.
Išėjo celei)ransas. Jis prie 

grabo. Prasidėjo giesmės, 
skambėjo didžiulio choro bal
sai “Linksma diena mums nu
švito”. Procesija sujudo. Var
pas galingai skamba. Varpe
liai jam pritaria. Choras nus-

Velykų dienos vainikas iš- irių, parapijos komiteto narių 
ir minLtrantų. Tas gražus su
sirinkimas buvo labai nuošir
dus, draugiškas ir linksmas. 
Vieni žaidė margučiais, kiti pa 
sišoko, turėjo įvairių juokin-

,kilo Komunijos metu.
I Šimtai žmonių pakilo ir 

$ -slinko palengva, prie “Dievo 
Stalo”. Čia galima buvo ma
tyti nuo jauniausių ligi se
niausių.

Šv. Petro ir Povilo draugi
jos nariai ėjo prie Komuni-

pelkes, reikės laukti velnių
gose, kurių yra įvairiuose mie
stuose, dirba virš 10,000 dar- i

llgi metai ateivybė suvar- telbia kitus balsus, 
žyta, taigi, paprastų darbi- į Pajuto žmonės kų tai nepa-

atpigimo, kuriuos socialistų bįnįnkų. Visiems darbinin- labai nykus skaičius i prasto savo širdyse. Jie to vi-
kunigai pardavinėja Markso kams darbas užtikrintas per'h*,J sa^ patenka. Dėlto, prol. so neturėjo Rockforde. Dnu-
ir Šliupo garbintojams. Douglas negalį suprasti, ko- gelis vokčiomis šluosto džiau- 

del čia paprastiems darbinin- gsmo ašarų nuo savo veido, 
kams taip bloga, jei jų skai- Pasibaigė procesija. Atgie-

ARBA
DARBININKŲ SKYRIUS

Lįos “in corpore”, pasižymėję 
(save draugijos ženklais. Itin 
'daug suaugusio jaunimo pri
ėmė V. Jėzų savo širdin.

žmonės turėjo taip didi ir 
gražų įspūdį, kad nekurie ne
galėjo jų išpasakoti kitietn*! 
be susi jaudinimo ir ašarų.

Baliukas.
Po pietų parapijos svetainė

je įvyko vaišinimas choro na-

48 savaitės į metus. Šeštadie
niais tik pusė dienos dirbama.

Be to, darbininkams kas 
metai išmokama nustatyta <Hus neina didyiL ’Jis atranda> (1°ta “jutrina”. Suteiktas pa- 
konmanitos nelno dalis, dar- kad visose pagrindinėse pra- laiminimas. Seka Mišios. Visa 

monėse jiems darbai daug su- choro didybė i'r galybė pasi- 
siaurėję. Įrodė per šv. Mišias. Tik ste-

Toliaug prof. Douglas suse- bėtis tenka, kaip jam tai pa- 
ka, kad pokariniu laikotarpiu sisekė. Nepilnai du mėnesiu 
šioj šaly visuomet apie 10 nuo- dirbo, o giedojo kaip senas pri

kompanijos pelno dalis, dar 
bininkai turi atstovus admi
nistracijoje, kiekvienas gyvy
bės apdraudų ir pensijų se-PRAMONIŲ VEDĖJAI IR imių bendrovės patariamojo

DARBININKAI. '“boardo” (kaipir komisija) 'natvėje.
------------- 'pirmininkui AVilliam Fox peri Tai visa atsiekta ačių pla-

Nereikia stebėtis, jei dide-1 penkerius metus bus mokama čiam kompanijos skelbimuisi, /rimčių darbininkų neturi dar- tyręs choras. Turbut tai įvyk
lių pramonių darbininkai pi-' algos po pusę miliono dolerių pareiškia kompanijos prezi- t10- rFas reiškia, kad čia re- dė p. J. Kailiukaičio gabumai i 
giai už darbų apmokami. Nėra Į kas metai. 
iŠ ko mokėti. Didelius poinuzj AnaU wi)|vs _ Q
turi pasidalinti pramomn yc-į vprlamI al,toinobili.| kompani- 

i ja savo vice-prezidentui/ W.
P. Chrysler į metus mokėjo 

i vienų milionų ir tris šimtus

dėjai, jų padėjėjai ir visa ki
tų viršininkų eilė.

Nesenai teko skaitvti laik-

(lentas pulk. Proetor.

VARGAS PAPRASTIEMS 
DARBININKAMS.

NĖR 
DAUGIAU

darbas yra Ivgus nedarbui chorų mokyti ir choristu geri 
BritaniM ' |norai ir gabumai išmokti. I „tiem8 Od °Cap^«

Prof. Douglas apie užmokės-. žmonių duosnumas pasi-)stabdo skausmus ir gėlimą dėl 
nius ir algas šioj šaly yra pa- rodė didelis. Nors nedarbas 1 Inkstų, Kepenų ir Pūslės netvar- 
rašęs didelį veikalų Ekouo- liorkiordc vra didelis vienok ' k°s- .>* E"*?"1"'

bet virs 200 metų gyduole dau- į

rakiuose, kad štai Fox Fil-| .. . a. .lDou«,as tyrinėjo visose Ame- ,,..e<li3i ms palifkiamft
’ tūkstančių dolerių algos. Šios rikos J Valstvbėse darbiniu- '• j • , ,• ,•», »• •................ —... -............ * ..... , .. ® „T„ i11KOi5 v aisty m. e uaioin.ii ,j({Onnų statistišku žinių

i kompanijos prezidentas AVil-ij^j nžmokesnius ir miestų1 vįs].aR
lys šėrininkų susirinkime pra-»tarnautojų ir kitų algas už1, 
nešė, jog vice-prezidentas esąs i]890

Chicago Universiteto prof. ;nijstams tas yra geras rank- šių metų Velykų dovanos baž geliui ligų. Malonios vartoti
'sukirto”

LAWRENCE T1BBETT
VEIKALE

“THE ROGUE SONG”
Jspudtnga drama., kurios [vy

kiai dedasi Kaukazo kalnuose. Da
lyvauja seni rusų aristokratai, kal
nynai ir valkatos. Stebėtina gam
tos grožybė |r žavėjantts dainavi
mas.

Ij»wrcn<'«' TlblN'U. garsus Mr- 
tropolftjui Opera dainininkas, yra 
nauja žvaigždė kaitančiuose pa
veiksluose. ,)o <lalna\ imu v įsas pa
saulis stebisi.

fyneikslai S imi! v uoti

Mc VIGKERS THEATRE
Prasideda

Subatoj Balandžio 26
Madlson St.,

tarp State ir Dearlkun St.
Metro-Goldwyn-Mayer
Kalbantysis Paveikslas

Dalyvauja
Catherine Dale Owen, 

Stan Laurel, Oliver Har
dy. Diriguoja Lionei Bar- 
rymore.

1930 metų laikotarpį, 
vertas tos aukštos algos. f.Jis atranda, kad miestų dar 

Neteko niekam tikrai suži-(bininkai ir tarnautojai pra-
noti, kokia alga buvo moka-

jma mirusiam Bary, plieno tru- 
(sto vedėjui. Žinovai pasakoja, 
kad jam į metus buvo moka- 

j 111a vienas milionas dolerių.
Po karo šios šalies didžiulės 

pramonės buvo reikalingos 
nuodugnaus patvarkymo. Į tų 
darbų pakviesti žinovai ir 
jiems per kelis metus mokėta 
po vienų milionų dolerių ar 
daugiau algomis. Paskiau tos 
algos kiek sumažintos.

Antai New orko finansinės 
Wall gatvės įstaigose dauge
liui mokama po 100,000 dole
rių algų į metus.

Tad ir nestebėtina, jei di
džiulių pramonių darbinin
kams už darbus mokami alkio 
užmokesniai.

Grūdas.

SKELBIMAI IR DARBAS

Ar laikraščiuose 
duoda naudos?

dėjus 1914 metais ligšiol, ty. 
per 16 metų, pelnijų 29 nuo-i 
šimčius daugiau užmokesniais' 
ir algomis matuojant tai pir- • 
kimo jėgos terminu. Vadina
si, šiandie darbininkai ir tar-'

f
nautojai savo užmokesniais ir 
algomis turi 29 nuošimčiais, 
didesnę pirkimo jėgų, negu tu
rėję 1914 metais.

Pradėjus 1890 metais ligšiol 
didžiausių pažangų algų gavi
me yra atsiekę mokytojai ir 
mokytojos. Paprasti darbi
ninkai neblogiausia turėjo ligi 
1918 metų. Po to jiems užmo- 
kesniai pradėjo pulti, kada 
pragyvenimas nuolat kilo 
aukštyn. Šiandie šiems darbi
ninkams yra daugiausia var-, 

• go. Kada amatninkai, kurie 
j daugiau užziirba, gali savo vai 
Ikus leisti į aukštesniųsias mo- 
Įkvklas, arba amatų mokintis, 
į paprasti darbininkai su savo

skelbimai vaikais to neišgali. Tad kaip 
jie patys vargsta, taip jų vai-

Proctor & Gamble kompani- kai turi vargti. Išėjus pradi-
ja, kuri gamina muilų, atsa- nę mokyklų jie turi ieškotis 
ko, kad skelbimai duoda d i- darbo, kad gelbėti tėvams ir 
d«lės naudos ne tik įmonin-(namiškiams.

daug nyciai 
Tai metus.

šioje parapijoje
X. dovanų sudėta.

Vargu
visus kitus 
kada nors 

tiek Velvku

Visose vaistinėse trijų dydžių. 
Ieškokite “Gold Medai” vardo 
kiekvienoje dėžutėje.

SStofig
HAARLCM OIL

C- A 1 * S t-J l - ES S

I

ONE look at this pieture 
and it’» hard to belicve 

that **actions speak touder 
than words”—-yet they do, 
specially “C<mrt Actions for 
damages”!

The an«wer? One of our Combin* 
ation Auto Policietl Complete 
insurable coverage plūs die in- 
terested Services of a friendly 
XE.TNA agent uiherever your 
car takes youl

jETNA-IZE
20,000 "Service Agcnciei” 

from Coast to Coatt.

V. RUKSTALIS 
Insurance

2423 W. SIarquette Ud. 
Tdephone lietnloek 6219

, l.oop Office
230 8. Clark St.

Telcphone State 3380 
Chicago, III.

lllIiiiiiiOhiiiiill

Laivakortes
Aplankykite savo tėvų žemę šį pavasa

rį ar šių vasarą. Mes atstovaujame visas lai
vų linijas —< pas mus jus galite pirkti laiva
kortę tiesini į Klaipėdą. Nėra jokio extra 
mokesčio už musų patarnavimų.

Pirkis musų Travelers Čekių apsaugoji
mui savo pinigų kelionėje.

Musų Bankas atdaras visų subatos dienų 
nuo 9 vai. ryto iki 8 vai. vak. ir Semtomis 
nuo 6 iki 8 vai. vak.

Centralm’^*Bank
ATRUSTCOMPANY

lllOVkrt 35* Street 
iteBank • • • • ACteringHouseBank

Valstijinis Bankas Biržos Bankas
Telefonas BOULEVARD 4600

PAVASARINE EKSKURSIJA 
LIETUVON

! VYTAUTO NIBILĖJV
Cunard Linijos Didžiausiuoju Greitlaiviu

BERENGAR1A
Gegužio (May) 14 d. 1930 m.

Iš New Y orko Per Southamptoną 
į Lietuvos Portą

KLAIPĖDĄ
Ekskursija asmeniškai lydės East St. 

Lonis R. K. Parapijos Klebonas

Gerb. Kun. 8. E. Kolesinskis
914 N. 15th Street, E. St. Louis, III.

Gegužio mėnesis — tad smagiausis laikas keliavimui 
ir Lietuvos aplankymui 

Kelionėn išrengia visi Cunard Agentai

CUNARD LINE
346 N. MICHIOAN AVĖ.
25 BR0ADWAY
1135 OUVE STREET

Chicago, Hl. 
New York

St. Louis, Ko.



DRAUGAS Penktadienis, Bal. 25 d., 1950

gų žaislų, kuriuos vadi p. J. “ 
Kaihukaitis. Gerai prisilinks- 
uiinę apie 10 vai. visi išsiskir
stė namon.

Balandžio 27 d. 
Išlaimėjimų diena. Ji žada 

būti linksma ir trukšminga 
Pagalvokite! Šimtai išlainiėji- 
uių. Ar tai kokios “baikos”f 

.Jau dėžės su dovanomis sn-

Gudri Močiutė arba Močiutės Suokalbis’ (
Tai J. J. Zolpo 4-rių veiks

nių komedija, statoma scenoje 
Šv. Antano parap. salėje, 8 va
landų vakare. Lošime daly
vaus:

C H I C A G O J E
DAR APIE RADIO KON

CERTĄ.

_ sias mokyklas turės savo pir
mųjų šv. Komunijų Šeštinių— 
! Viešpaties Jėzaus Dangiui 

dirbant jam Žengimo dienoje — gegužės 
29.sienos

didelė nelaimė:I
I prie aukštos murinės

------------- krito iš viršaus apiręs niūras
Nors jau buvo rašyta apie j ir taip žmogų aplamdė, kad 

Močiutė, Gedgaudo motina praeito pirmadienio “Drau tapo nulaužta ranka, koja ii
— Zofija Barčus, Zosė, tar- go” ir Peoples Furniture Co. sutrinta krūtinė. Dabar ran 
naitiė — Juzė Pazerauskaitė, koncertų, tačiau nebūs pro ša- Į dasi ligoninėje dideliame gų -j 

gabentos. Auksinė dovana pa- Adelina, Gedgaudo duktė — Jį vienų kitų žodį daugiau pri-įvybės pavojuje. Majus apie 51 , 
rengta. AD Ai! Tik žėri! O jų P. Miller, Stasys, Adelinos su- 'dėti. i metų amžiaus, kilęs iš Lauku-
vienas vis pelnys. žiedotinis — P. Šaltimeris

O “Parlor Suite” stovi ir stė, Adelinos draugi

STATYK GEROVEI 
PAKELTI

Chicagos Rapid Transit Co. 
arba “L”, susidedanti iš

timeris, Ka-į Art. Justas Kudirka Šv. Pa vos parapijos, pirm septyneto :North į*hore Line, South Slio- 
gė — Juzė'neles Nekalto Prasidėjimo į metų iš anglių kasyklų persi-i re Line h. (jbicago Aurora &

laukia, kas jį' pasiims. Jis Gulbinienė, Andrius, Gedgau- par. chorų ir jo solistus rū-'kėlęs VVestsidėn gyventi, ne-įį^ dahar tokį obal-
puoš keno nors kambarį.

Laukiama tų dieną daug sve
das, dvarponis — B. Liudke- pestingai, matomai, buvo pri-į mažos šeimynos tėvas.

symo darbai eitų, tai ir tas be Suprantama, kad transportu-

čių.
“Motinos Diena'

Ji jau netoli. “Tykiai
kiai Nemunėlis teka”,
dar tykiai rengiasi prie “Mo

vičius, Kazys, tarnas—Jonas Į ruošęs. Choras, kaip mišrus, 
J. Zolp, Kazys Sapalas, inži
nierius — J. Vaišvilas, Alfre-

taip ir atskirai mergaitės ir 
vyrai, gražiai padainavo. So-

X Jakonytė Magdelena ruo
šiasi prie vestuvių su svetim
taučiu vvru kilusiu iš Belgi-

- , ' ’» 7 ----- *■ <_»
bet Antanas Giambutas, dvarponis j tai. Tenoras Kazys Svencic- bios ir darbščios lietuvaitė

linis, barintonas Juozas Gudas, 
bus; sopranai — Bronislava Stul-

— A. Daukša.
tinos Dienos” Rockforde. Be- Viršminėtas veikalas 
ne bus “siurpraizų”. Bet kas'suloštas balandžio 27 dienų, įgaitė ir Alice Mockaitė 
— ne — kas bus. j Įžanga tiktai 50c. Visi nuo- žiai padainavo.

“ Bruzdėtai nkų” pilnas Ko- širdžiai prašomi atsilankyti
ckfordas. Vienam Kaporte- 
riui sunku ir sugaudyti visas 
žinelės.

Moterų Sąjunga.

Ji rengia “pariukę” parapi
jos svetainėje gegužės 4 d. 
Svetainėje vietos

Žvirblis.

ROSELAND, UI,

ria šeinių su ne savosios tau
tos vyrais. Tai sėkmės musu 

Sia" į jaunimo stokos susigrupavimo 
ir atsitolinimo nuo Vyčių or- 

šio choro ypatybė ta, kad j ganizacijos. Mat vis dar net

Žinutės.
Gegužės 4 d. viešųjų moky- 

nofs datig klą lankantieji vaikučiai eis
bet jos vis inta trukti. prle pirmos 6v. Komunijos. ;komponavo p.1{ Ona Skyr 

Tai Raporte,is Įgaliotas visus Bažnyčia yra suteikusi daug tf jau pasižvnlėjUsi lllūs,, pia. 
įspėti, kad užsirezervuotų sau atlaidų tėvams, kurie tų die-
vietas iš anksto įsigijant tildė- nų, priėję išpažinties, priima 
tus. Kitaip teks tik pro durų šv. Komunijų. Todėl pasisteng 
plyšiukų žiūrėti ir laižytis, į kitę, jūs, tėvai, ta proga pa- 
matant kaip kitiems viduje ge sinaudoti ir kartu su vaiku-

yra,

jis susideda beveik išimtinai«masų senių lietuvių tarpe di- 
iš čia gimusio jaunimo. Jis yra tįegnįs yra pasitikėjimas sve- 
skaitlingas,, turįs geros me- , timiems, ir nepažįstamiems 
džagos ir daug žadantis. tautiečiams, negu saviems, į

Pranešėju, kaip ir visuomet, j<uriuos iš arti žiūrint daugiau 
buvo stud. Juozas Bulevicius, matosi netobulumo, negu iš to- 
kuris gražiai ir tvarkingai jo jt, pastebima svetimtau- 

iprograniui vadovavo. Pianu

si : statyk savo 
Tų daro tam, kad 
bedarbių skaičių.

Geležinkeliai iš to nieko 
nepelnys. Jie nieko neparduo
da. Jie ragino prie statybos 
tik tam, kad bedarbiams pa
gelbėjus.

Dabar iš 110,000 Cbicagoj 
esančiu karpenterių, plvtinin- 
kų, plumberių ir mūrininkų 
75,000 yra be darbo. Žmonės j 
dabar yra lyg užburtame rate. ! 
Kuomet statybos meistrai be- 
darbiauja, tai bedarbiauja ar- !

Gerovei”.
sumažinti

darbiams pagelbėtų. Tada bu
tų pagelba bučeriams, drabu
žių pardavėjams, daktarams, 
dentistams ir kitokiam bizniui, 

j Kiekvienas pilietis ir kiek
viena organizacija ar biznio 
įstaiga privalo statyba susi- 
indominti, kad suteikus darbo 
bedarbiams ir algas visiems. 
Jeį statyba prasidės, tai ge
rovė tekina sugrįš.

KAIP UŽTIKRINTI 
GERO V?.

Vienas iš greičiausių būdų 
užtikrinti nuolatinę gerovę y- 
ra tai tas, kad miesto taryba 
išleistų naujų “traction ordi- 

Snance”, kuri po to savo bal
sais užtvirtintų piliečiai.

Tas vienas reikštų tų, kad 
statybai butų išleista $300,- 
000,000. Ta statyba tęstųsi per 
10 metų ir kasmet būt išlei
džiama po $30,000,000. Taigi 
vien tas darbas pagelbėtų ge
rovę palaikyti dešimtmečiui.

KŪDIKIAI PAGERĖJO 
ŠIUO BUDU.

ra. X t
Raporteris.

čiais dalyvauti toj iškilmin
goj dvasinėj puotoj. Sutvirti- 

,'niino sakramentas bus sutei
kiamas geg. 7 d., 7:30 vai. po 
pietų.

Radio stotis AJJ.

X Penktadienio vakare, bal.
25 d., parapijos salėje p-lė Ona 
Skiriate duos gražų programų rhlklas A- Slikas' Nors InaŽ0 

,-o mokiniais. Visi ktie- flKio'> bet rimtas darh‘-

Musų Vyčių kuopoj įvyko 
permainų. Vietoj atsisakiusio 
pirm. J. Stočkaus, pirmin. iš

įu-

R. K.

WEST SIDE ŽINIOS.

su sav 
čiami atsilankyti 
remti.

ir tūo pa sninkas ir tikimasi, kad Vy
čiams nemaža naudos padarys, 
Visi ruošiasi

eiuose.

X Pirmų dienų keturdešim- 
tės Aušros Vartų mokyklų 

.lankantieji vaikučiai rengiasi 
i prie pirmosios šv. Komunijos;

X Aušros Vartų bažnyčioje j 
kitų sekmadieni, t. y. 4, 5 ir 6 
bus keturdešimtės atlaidai.

X Su Juozapu Majum dirb
tuvėje pereitų savaitę tikos?

LIUOSUOTOJAS
GERIAUSIOS 

RŲŠIES
Kat atsikeli su galvos skaudėjimu, 

tai

cijos darbams einant sektų ki
ti darbai. Kaikurie sako, kad 
būt išleidžiama naujiems dar
bams po $100,000,000 kasmet. 
Cbicagoj transportacijos sis
tema jau paseno ir reikia jų 
panaujinti. Bet jei ir nėra 
taip, tai kad bedarbiams pa
gelbėti, reikia transportacija 
gerinti dabar.

.. . . . . . .. , Daktarai sako, kad surugę ir ne-CJlitektai, kontraktoriai, real išvalyti vaikų vidurėliai paprastai

estatininkai ir visi 
medžiagos gamintojai. Elek
tros geležinkelių kompanija 
.nori įtikinti visuomenę, kad 
dabar yra patogus laikas bū
davot i. Mat dabar materijolas 
ir darbas yra pigesnis, negu

mokimai gi lankantieji viešų- kitais laikais. Jei vien patai-

silpnos, pusiau sergąs,
vasaros sporto sta‘ kuriuo gan paperėti. i

Imk truputį Phillips Milk of Ma- : 
sezonui. Roselandiėčiai nenori gnesia su vandeniu arba Iemonadu. į 

pasidnoti it, pernai, laimėję SįO jgza, imant su iemonadu ph»-

, V iPietU ChiCag0S Čem^Onat^’ XteMo? lgneXeGcrVkeTvXP 
i:30val. vakare. I šįniet nori užiratr

X Sekmadieny, 27 d. bal.
Moterų Sąjungos kuopa ren
gia gražų vakarų, parapijos 
svetainėje,
Visus kviečia atsilankyti.

X “Išsilgę Vilniaus Aušfds 
Vaftij”, trijų veiksnių dramų 
rengiasi lošti Visų Šventų mo
terų ir vyrų draugija, gegužės 
(May) 4 d., L. D. K. Vytauto 
metuose, šv. Antano parapijos 
svetainėje, 15 St. ir 49 Ct. Pra- Park- Patyrė, kad Bridge

naujų
zicijų. Gero pasisekimo!

A. Gorainius.

X P. Zolp, plačiai žinomas 
karpenteris kontraktorius, vėl

pO- dos prieš pusryčius. Kai eisi iš na- 
‘ mų, tai pasijusi naujas žmogus. i 

Kaipo švelnų, saugų, malonų liuo- ! 
suotojų Phillips Milk of Magnesia! 
užgyrė žymiausi daktarai. Kaipo . 
priešrugštinis vaistas pataisymui su- Į 
rūgusių vidurių, geso, nevirškinimo i 
daktarų buvo laikomas geriausiu per i 
50 metų. Kad žinoti jo greitų pa- | 
lengvinii'nų virškinimui ir vidurių ;apsigyveno Bl’idgeporte. Buvo valymui vyrams, moterims, vaikani3 

, ir kūdikiams, tai reikia laikyti bu-
issikėlęs gyventi į Brigbton teij visada po ranka.

Pilni nurodymai ant kiekvieno 
butelio. Visose aptieose po 25c. ir 

' 50c.
“Milk of Magnesia” buvo Chas. 

H. Phillips Chemical kompanijos S. 
V. registruotas vaizbos ženklas ir jos 
pirmtakuno Chas. H. Phillips nuo

Galvę Skauda?
Periodiniai, Nerviniai ar nuo vidurių 
pareinantys Galvos Skaudėjimai gral
iai palengvinami su ORANGEINE

NETURI NARKOTIKŲ 
JŪSŲ APTIEKININKAS PARDA
VINĖJA IR REKOMENDUOJA

irt ORANGEINE rtC-
ADC MILTELIUS

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

tsiH-hn. yra Priežastis vaikų neaugimo. Ir Staiv DOS ; g.eriausjas įP0<jymaSi kaa tai tiesa, Į gigkas 
yra greitas būdas silpnus, nera
mius, sunykusius vaikus pagerinti 
išvalant jų vidurius su keliomis do- 
zomis grynai augyneninės, gardžios 

iFletcherio Castorios. šitas malonus 
nekenksmingas vaistas yra pirmiau
sia daktaro mintyj, kuomet reikia 
vaikus ir kūdikius gydyti nuo dieg
lio, geso, užkietėjimo, viduriavimo, 
slogų ir tt. Tik žiūrėk, kad gautum 
tikrų Castorią buteli; su l'ietcherio 
parašu.

STATYK
SAVO

SPECIALISTAS
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

tikrų specialistų ne pas kokį nepa- 
tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro
fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzaminavimo. Jus sutau
pysit laikų Ir pinigus. Daugelis kitų 

'daktarų negalėjo pagelbėt junta dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymui žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radio — Scope — Raggi. 
X-Ray Roentgeno Aparatas ir vi- 

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 kokių užsisenėjusių, įsi- 
kerėjusių, chroniškų ligų, kurį ne
pasidavė net gabiam, šeimynos gy
dytojui, neatldėliokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Ir.ėjimas Rūmas 1018
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Vakarais nuo B iki 1 

j Nedėliotais nuo 10 ryto iki 1
no olėtų

dŽia 7 vai. vakare. Kviečiami 
visi Ciceros ir apielinkės lietu
viai atsilankyti, nes tokio vei
kalo Ciceroj da nebuvo. Visi 
pamatysit. Tikietai jau plati
nami, — po 50c., vaikams 15c. 
Visi įsigykit iš anksto, nes gal 
pritrukti.

X Labdarių Sąjungos 3 kuo į 
pa rengia viešų imkliavų 
(Tag Day), Ciceroje, 18 d. ge
gužės. Kviečia visų kolonijų 
merginas ir moteris ateiti į 
talkų.

X Visi ciceriečiai važiuos 
į M. K. Rėmėjų piknikų, 4 d. 
gegužės, č’ernausko daržan, 
Jtistice, III.

X ŠV. Antano parapijos pik 
nrkas įvyks 15 d. birželio, 
Bėrgmun dur/.e, Rivcrsidc, III.

X Keletas jaunų vaikėzų 
pas mus Velykas šventė už ge
ležinių langų krotų.

X “Draugo” agentu p. J. 
Mockum visi ciceriečiai labai' 
patenkinti. Anksti rytų “Dr-j 
augų” visiems išnešioja.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Th!s Is R Famous Vlvani Sėt and ln- 
cludea faee poįvder, $1.00; Rouge. 75c, 
Tissue Cream $1.00, Dcpilatory $1.00, 
Fatial Astringent $1.75, Bath Salt 1.00, 
Toilet tvater $1.25. Pcrfunie $2.75, Bril- 
llantlne 75c, Skin Whitener 75c. Totai 
Valuc $12.00. Special prlce, $1.97 lor all 
ten pieccs to introduce tiria line.

Vardas ..................................
Adresas ..................................
Siunčiame per paštą COD 

Pinigai grąžinami, jei 
nepatenkintas.

Bea Van 58O-5th Avenue, NewYork

portą yra geriau. Dabar jis 
gyvena nutn. 3258 So. Eme- 
rald avė., Victory 592G. Daugiau Laimės 

Kas Statys Tuojau! 
Atėjo

NAMŲ STATYMO 
Laikai

r

Got

oCOLD?
Al thefirst sign of a 
cold or sore throaf, 
gargle with full 
strength (.isterine. 
These ailmenls are 
caused by germs, 
and Listerine kilis 
germsinisseconds.

LISTERINE
KILIS GCRMS IN 

13 SICONDS

LISTERINE 
thROAT 
TABLETS

Pasikalbėk su satvo vietiniu korttraktorium ir 

būdavojimo materijolo pardavėjais ir pasinau- 
duok dabartine padėtimi.

Clilcago North Sltorc 
uiul MUw(uUtoc Rftllroad

_ ’GHK AGO 
AjttvlRA Ano t

JAU R GAP ,
CiUtago houlli Hliorc 

and boutli lietui Ratlrosd
Clilcaųo Aurora un<l Elglu 
Itttilrond-TlU' Sunset Lines

Antiseptika 
Neprileisk 
Ir Gydyk 
Užkimimų 
Sopamų 
Gerklę 
Kosnlį

Made
Pfcam^cal Co., Saint LomU, U. S. A.



Penktadienis, Bul. 25 d., 1&30

C H I C A G O J E
MARQUETTE PARK ŽINU- Toliaus sekė kvartetas, ku- 

TĖS. Įrį išpildė A. Sriubienė, E. Ku-
______ — ’prienė, E. Maskolaitienė ir O.

X Šįmet Velykų šventė čio- ‘Saliukienė.
naitiniai katalikai iškilmingai1 Po to sekė duetas, kurį iš- 
apvaikščiojo. Puikiai išpuoš- pildė A. Sriubienė ir E. Mas
tu bažnyčia žmonių buvo kolaitienė, o kitų duetų išpil- 
pervirš prisikimšusi. Graži dė A. Sriubienė ir P. Sriubas.

DR. NORMANTAS
NAPRAPATAS

Persikėlė po num.

DRAUGAS

PRANEŠIMAS

OR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

atidarė antrą, ofisą (su Dr. Laurai
čiu — viršuj Belskio-Rakščlo aptle
kos) po nr. 2423 West Marąuette R d. 

3236 S. HALSTED STREET Valandos: nuo 2 Iki 4 po plet. Tel.
Prospect 1930.

Tel. Vlctory 6965 j Senas ofisas toj pačioj vietoj:
Valandos: 2-5 po pietų, 6-8 vakare 4601 So. Ashland Avė. Valandos: nuo 
-■ ■ —— —— —; 6 iki 8 vakare. Tel. Boulevard 7820

: Rez. 8641 S. Albatiy Avė. Tel. Pros
pect 1980. Nedėlomis tik pagal su
tarti.

Rea Tai. Mldsray 1819

DR. R. G. CDPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue Ir 34-tas Street 

Telef. Canal 1718-8841

Valandos: 2 Iki 4 p. p. Panedėliata 
Ir Ketvertais vakare

procesija, išspudingo,s Velykų Moterų choras padainavo

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR 

4650 South Ashland Avė.
giesmės, gražiai papuošti alto- gražių dainelių. Visiems pia-|^
riai visu širdis traukė prie no akompanavo p. P. Masko-Į 

v i . . 1
maldingumo. ' Taitis

Tel. Boulevard 7878 
uo 10 vai. ryto Iki 8 vai. vak.

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

Ofiso Tel. Vlrgtnla 0024
Rezidencijos: Vaa Buren ESM

DR. T. DUNDULIS

Telefonas Boulevard 1018

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; 8 Iki 19, 1 Iki I 

dieną. Ir 4:80 Iki 9:88 vakare

4608 S. ASHLAND AVĖ. 
Netoli 4»th Street Cblcago. UI.

5'

X Balandžio 25 d. parapijos 
svetainėje bus antros risty- 
nės. Visi eisime pasižiūrėti.

X Sekmadienyj, balandžio 
27 d. mūsų svetainėje bus 
pirmi po Velykų šokiai. Visas 
jaunimas jau rengiasi atsi- 
lankvti, nes bus šauni muzika 
Seniai taipgi kviečiami, nes 
galės margučius išbandyti. 
Pelnas eis parapijai.

X Apie mokyklų ir bažny
čių išpilta šalygatviai ir apso
dinta medeliais. Vasarai atė
jus, kaip viskas sužaliuos, ti
krai bus gražu.

X Nemažai šįmet pas mus 
pribuvo naujų parapijonų. Ir 
dar vis atvažiuoja pasižiūrėti, 
kati apsipirkus sau namus.

X Kaip teko nugirsti ir 
Dr. Rakauskas žada pas mus 
atsidaryti ofisų šį vasarų. 
“Doc, you are welcomel”

X I Vitkus, žinomas ang
lių Vilijos kompanijos narys, 
jau gerokai pasveiko ir neuž
ilgo apleis
ninę. Taipgi 
cienė.

X Nelaimė patiko R. Yurk- 
šo švogerį Pelackų, kuris ran
dasi šv. Kryžiaus ligoninėje.

X Antanas ir Anastazija 
Evanauskiai paaukojo $200 
šv. Jokimo stovylai didžiajame 
altoriuje. Ačiū jiems.

X Pirmas šių metų parapi
jos piknikas bus gegužės 11 
d., Černausko darže. Jau ren
giamasi.

R.

Po programos buvo leidžia
ma laimėjimui dvi dovani: ra
šomoji plunksna ir piešelis ir 
Šv. Teresės paveikslas, kurį 
dovanojo p. A. Sriubienė. Pir
mų dovanų laimėjo P. Sriubas, 
kurią, vėl paaukojo kuopai. An 
trų dovanų laimėjo O. Čepai
tienė. Širdingai tariame ačių 
p. Sriubui už paaukotų dova
nų.

Vakaras kuo puikiausia pa
sisekė. Publikos buvo pilna 
svetainė. Gauta dešimts naujų 
'narių.

Dabar mūs kuopai yra sma
gu ir veikti, kad pasireiškė 
vienybė. Kp. turi daug gabių 
veikėjų, kaip p. Maskolaitienė, 
kuri yra mūsų kuopos reziso- 
rė ir šiaip daug darbuojas 
kuopoje. Ji ir cliorų suorgani
zavo ir prirašė prie kuopos 
daug naujų narių. Garbė mu-

clioro vedėjui, ir visiems ar-i 
tistams ir choristėms.

Valio, Moterų Sųjungos 
4 kuopos veikėjams!

Tenai buvusi.

JAU ČIA PAT.

Tel. Kenwocd 5107 
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 
nuo 6 iki 8 vai. vak. apart 
šventadienio ir ketvirtadienio^

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 
2 Iki 4 ir 4 iki 8 v. v. 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto 
Namų Ofisas 8413 Franklin Blvd. 

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

DR. J. J. KŪWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street 
Kertė So. Weetem Avenue 

Tel. Prospect 1038 
Resldenclja 8869 So. Leavitt Bt 

Tel. Canal 3880
Valandos: 8-4 po pietų ir 7-9 v. v. 

Neddloj pagal susitarimą

Ofiso Tel. Vlctory 9187
Of. Ir Rea TeL Hemlock 3374

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

Antras ofisas Ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.: Nuo 8-6 po 
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 8-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimą.

TeL Canal 6764 Republio 8464

DR. A. RAČKUS

i Tel. Hemlock S700 
Rez. Tel.

DR. B. ARON
I’rospect 0610

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzie 

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

ADVOKATAI

Ofiso Tel. Canal 2118
Namų Tet Lafayette 0098

DR. A. L. YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET
NAMAI

4193 ARCHER AVĖ.
Valandos: prieš pietus pagal sutarti 
Namuose 2-4 po plet, ofise 6-8 v. v.

Ofiso Tel. Kedzie 6482 
Rezldenclos Tel, Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų Ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3600 W. Roosevelt Road 
Kampas Central Park Avė.

VALANDOS: 2-4 po plet, 7-9 vak. 
Nedėllomls Ir šventadieniais 10-12.

GYDYTOJAS,
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias Ir chroniškas Ilgas

vyrų, moterų Ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

pietų iki 8 vai. vakaro.
Nedėliomis ir seredomls tik 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

Upyniškių vakarėlis “bun- 
co party” ir šokiai jau čia pat, 
būtent 27 d. balandžio, 5 vai. į 
vakare, abejose — mažoje ir Į 
didžioje Lietuvių Auditorijos 
salėse. Visa vakarėlio nauda
eis įtaisymui varpų Upynos! nain .. __ _
bažnyčioj, išvogtų perkąru! rAULi Mi ADOMAITIS
Prašom visus upyniškius ir ki-; ADVOKATAS
tus gerus žmonės atsilankyti 1 Suite 721 First National Bank Bidg 

ir paremti tų mūsų brangu dar Į 38 S. DEARBORN ST. 
bų. Turim daug dovanėlių, vi- Į
sus apdovanosim. Turėsime ir į 
užkandžių, margų velykaičių,

Tel. Randolph 5130-5131. Vai. 10-5 
Vakarais: 2221 W. 22nd Street 

(Su Adv. John Kuchinsku) 
Vai.: 5-8; ser. ir pėt. 5-6.

Tel. Canal 2552

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Plione Armltage 2822

DR. W. F. KALISZ
1146 MILWAUKEE AVENUE 

Valandos: 12 Iki 2 ir 6 iki 8 P. M. 
Serėdos vakare uždaryta 

Nedėlloj pagal sutarti

Tel. Lafayette 5792

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

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutarti-

,o jaunimui gražių muzikų.
Stengsimės visus palinksminti,

, . , . , r j maloniai priimti, širdingai palus. kad turime savo tarpe to ... A.
. . , . x . dėkoti,kių darbuotojų. „ . .,
..... ,4 Komisija:Sale to, ir jos vyras pade-

v ... .da veikti, nes jis veda nrasų
?'* ^y^iaus Į chorų, kurį trumpu laiku taip 

>i sveiksta ir Gn- ........ , , . •puikiai išlavino, kad

A. Gilienė,, Gir skaitė ir kitos.S** <<

visas
daineles taip sutartinai padai
nuota.

Publikai patiko ir dėlto ne- 
pa s i ga ilė jo ‘ ‘ katučių ’

Tariame širdingų ačių pp. 
Maskolaičiams už toki dideli

KIEK BITĖS DUODA 
(PELNO

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St., Room 1701 
Tol. Randolph 0331-0332 Vai. 9-0

< Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET

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

Pėtnyčlos

AKIŲ GYDYTOJAI:

Tel. Vlctory 4979

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofiso ir Res. Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 Iki I po 
pietų Ir 6 iki 8 vai. vakare

Res. 3201 S. WALLACE STREET

Tel. Hemlock 8151

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Street 

Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal <222 
Rezidencija: 6640 So. Maplewood 

Avenue Tel. Republio 7868
Valandos 1 — 3 & 7 — 8 V. V. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

MOTERŲ SĄJUNGOS 4 
KUO PO VEIKIMAS.

Bitininkų draugijos apskai
čiavimu, Lietuvoje yru 150,- 
(X)0 bičių šeimų. Visos į bičių 
ūkį yra įdėta 12,740,905 Ii t.
kapitalo. Iš visu bičių gauna-

pasidarbiavinų kuopai. Pagei-Į ]1W m(,ti„i(> derliaus. 11H,laus 
daujnną, kad ir toliau juodu vs-k„ OT000
darbuotųs ir lavintų chorų, j k|g v, va5kiJ gaunama pa ja.

Po viskam sųjungietės surenj iny ])er ,netus 480,000 lit., o 
gė puikių vakarienę lošėjams ug nief}ų 2,400,000 litų — vi
ii’ choristėms, į kurių atsiian-,so 2,880,(XX) lit. Gryno pelno!

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

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

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

Nante; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
3265 S. Halsted St.
Vkl.: 10 vai. ryto—8 v. v. 

Nedėlloj 10-12

DR. VAITUSH, 0. P. D.

DR. V. S. NARYAUGKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

2435 West 6 9 Street
▼ai.: 9—12 ryte, 1—4 p. p. 4—9 

v. v, Nedėlioj susltarua

North Side. — Buvo sureng
tas čia vajaus vakaras, 6 d. 
balandžio. Vaidinta vieno vei
ksmo komedija, “Gailų Ūsų’’. 
Lošėjais buvo šie: Anzelmas 
Domanskis, P. Maskolaitis, E- 
inilija, jo duktė — O. Valiu- 
niutė, Markelis Organas, iš
rinktasis žentas — A. Saliu- 
kas, Brastas Liukošius, Orga
no sesers sūnus — V. Rėkus, 
Darata, Emilijos kambarinė—
E. Maskolaitienė, Lukošius, 
Anzelmo tarnas — B. Stroga.

Režisavo p. E. Maskolaitie
nė, sufleravo P. šniaukštaitė.

Lošime visi savo užduotis 
gerai atliko ir publikai labai 
patiko.

Paskui kalbėjo p. M. Vai
čiūnienė, Moterų Sųjungos 
Centro Raštininkė, kurį nu
švietė Sųjungos Cbicagoj vei
kimų ir ragino visas moteris! 
prisirašyti prie Moterų Sųjun-i 
gus 4 kuojios. Be to, ragino:

. kuodaugiausia jaunų mergai-j 
čių sutraukti į jaunameč.ių1 
skyrių.

Po kalbos sekė dainos, ku
rias dainavo Moterų Sųjungos i 
4 kuopos nuujai susitveręs 1 
chorus, vedamas p. P. Manko-.jj
laičio.

kė ir keletas svečių.
Po vakariene., buvo kalbų

ir linkųjimų sųjungietėms. P. 
Mačys linkėjo darbuotis ir to
liau lavintis dainavimo.

Ačiū rezisoriui poniai Mas- 
kolaitienei ir p. Maskolaičiui,

per metus Lietuvos bitės duo-J 
da 1,421,969 lit. Įdėtas į bi-' 
čių ūkį kapitalas per metus 
duoda 11,2 proc. pelno. Bitės, 
apvaisindamos augalus, kas
met duoda 43 milijonus litų 
naudos. “Š.”

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street
Arti Leavitt Street 

Telefonas Canal 2552

kare. Seredaaiis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iki 6.

Nauja ir Greitesnė Kelionė
1 NEW YORKĄ 

MONTREALĮ
3 traukiniai “Maple Leaf” “Int. Ltd.” “Inter- 
Į Montrealj City Ltd.”
Iš Chicagos (Dearborn stot.) 9:05 AM 6:30 PM 11:50 PM 
į Montreal 7:20 AM 4:45 PM 10 PM

Trys patogus išvažiavimai kasdie. Vėliausi patobu
linimai. Maple Leaf ir International Limited turi pasi
žvalgymo vagonus, kuriuose yra radio dėl palinksmini
mo pasažierių.
2 Traukiniu 1
Į New Yorkų Maple Leaf New Yorker
Iš Chicagos (Dearborn stotis) 9:05AM 12:45PM
Į New York (Penn. stotis) 00:45 5:45 PM

Keliauk per vaizdingas vietas į New Yorkų per 
Niagara Kalis, Blue Mountains Pennsylvanijoj ir jialei 
gražia Susųuehanna upe. New Yorke apsistojate miesto 
vidury, arti kotelių ir laivų prieplaukų — Pennsylvu- 
nijos stoty,). “Maple Leuf” turi nulio — abu traukiniu 
turi pasižvalgymo vagonus,

C. G. Orttenburger, Gen’l. West. Pass. Agi,,
4 So. Michigan Avenue Rand. 8770

Ranadian Matiūnal

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS

Palengvina aklų įtempimą karia 
asU priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą aklų karžtj. Atitai
sau krelvaa akla nulmu cataractua 
AUtalsau trumpą regystą Ir tolimą 

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va- regysta.

JOSEPH JrGRISH
(Juozas J. Grisius)

ADVOKATAS

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

RESIDENCIJA: 
6515 So. Rockwell Street 

Telef. Republlc 0728

J. Pš WAITGHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Franklin 4177
Nuo 9 iki 1 Išėmus Sukatas

52 East 107-th Street
Kampas Michigan Avė.

Tel. I’ullman 5950
Nuo 3 iki 9 vak. ir Subatomis

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AK L SE RIS

4740 Dorchester Avenue
Tel. Drezel 6323 

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

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

! DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

i
1821 SOUTH HALSTED BT.

Rezidencija 6600 So. Arteslan Ava, 
; Valandos 11 ryto iki 9 po pietų 

6 iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų »•OFISAI:
f!!0,1 “1 _St‘ 2924 Washington vai.: jyto nuo 10—12 nuo
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2451

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanCla mažiau
sias klaidaa

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos valkučlama

Valandos nuo 10 ryto Iki 8 va
kare. Nedėllomls nuo 19 ryto Iki 
19 po pietų.

Kainos pigesnės, kaip kitur

<712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Telephone Central 4994

F. W, GHERNAUCKAS
advokatas

194 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOI8

Nuo 9:94 Iki 9 vaL vak.
«eal Office: U^on Ava

TeL Rooeevett 8719

pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėllomls 10 Iki 12

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Telef. Midway 2880

Rezidencija 
4729 W. 12 Pi. 
Tel. Cicero 2888

Tel. Boulevard 1491

Nedėllomls
Susitarus

DENTISTAI

Office Boulevard 7049

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4445 So. Ashland Avenae 
Ant Zaleskio Aptlekos

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

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 3 — 4 p. 9 

7—t vakare

25 METĮĮ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTAS

TeL Canal 4939

DR. D. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampas Leavitt Bt.)

Valandos* Nuo 9 Iki 13 ryto 
nuo 1 Iki 8 vakare

Seredoj pagal sutarti

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

DR. HERZMAN
Ii RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 88 
metus kaipo patyręs gydytojas, ehl> 
rurgas Ir akužerla

Gydo stalgias Ir chroniškas H- 
gasvyrų, moterų Ir valkų pagal nau
jausius metodus X-Ray Ir kitokius 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija 
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET
VALANDOS: Nuo 19 — 13 pietų N 
nuo 6 Iki 7:34 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal 9119 Rea. So. Skote 
2288, arba Randolph <899.

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bidg., kacnp. II St. I ankštas 

Pastebėklt mano Iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto iki 8:99 va
karo. 8eredomls nuo 9:30 Iki lt v. 

ryto. Nedėllomls nėra skirtų 
valandų. Koem s

Boulevard 7189
Rea. Hemlock 7491

DR. A. f. KAZUMISKIS
DENTI8TA8 

<712 80. Aahland Avenu

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną
Nuo 2 iki 3 po pietų.
Nuo 7 Iki 9 vakaro.^
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S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIIS

Patarnauja laidotuvėse kuopiglau- 
■ia. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2515 Arba 2516

2314 W. 23rd Place
Chlcago, III.
SKYRIUS:

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

Simpatiškas — 
Mandagia —

Geresnis ir Piges- 
ais nž kitų patar
navimas.

žINiy-žINELĖS
X Gerb. kun. Tg. Albavi- 

Aius, kurį gydo dr. Jovaišas 
Lietuvių ligoninėje, eina ge
ryn. Temperatūra yra norma
li ir, manoma, šios savaitės ga
le jau galės po truputį ir at
sikelti. Lankytoju dar nepri
leidžia ma, nes sunki ir pavo- 
jinga plaučių uždegimo liga ji 
labai suvargino. Reikalinga 
pilniausia ramybė ir poilsis.

Tie tikietai bus geri. Prašome zimiery Ąkiidemijos Rėmėjų S nuo mūsų skyriaus paskutinio- 
visų narių, kurios buvote už-'skyriaus mėnesinis susirinki- jo vajaus vakaro, meldžiamos 
sirašnsios žiedus, ateiti i man įvyks penktadieny, balan- sugrąžinti šiame susirinkime, 
“bunco”. Bus užkandžio. Pra
šome ir svečių atsivesti. Ku
rios nebus “bunco party”, tų 
žiedai liks atidėti ant rudens.

Narės prašomos atnešti ko- atsilankyti, nes vra daugi , ...J ,. ' Vyžuonos (Utenos apsk.)svarbių daiktų svarstymui, ,,
, • 1 • x- »• Eovo men- <b musų valkūne turi Imti atlikti šiame v. . . , ....... „ . . , : sciuje ivvko keliose vietose
susirinkime. Nares, kurios da .. .. . ,. pu* įtartinus asmenis kratos, 
negrąžino pinigus bei tikietus r

džio 25 d., 1930 m., 7:30 vai. kad mes galėtumėm užbaigti 
vakare, Gimimo Panelės Šv. J raportų. Valdyba,
parapijos mok. kambaryje. Į

Visos narės-(iai) kviečiami • ŽVEJONE

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAG R ABU VEDfiJAI 

Didysis Ofim:
4605-07 So. Hermitage Avė. 

Tol. Yąrds 1741 U 1741 
SKYRIUS

4447 So. Fairltold Avonao 
SKYRIUS

141* So. 4* Ct. Cicero 
Tel. Cicero 2794 

SKYRIUS
13*1 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 8201

PRANEŠIMAI.
Town of Lake. — Dr-stė Šv. 

Pranciškaus Rym. m. ir merg. 
turės žiedinį “bunco party”. 
.Jis turėjo būt vasario 23 d., 
bet liko atidėtas ant 27 d. bal., 
4 vai. po pietų. Kurios narės 
turite tikietus nuo vas. 23 d., 
ir visi kiti svečiai, meldžiami 
atsilankyti į mūsų pramogų

A. PETKUS

kių nors dovanėlių pramogai.
Komitetas.

Tliere will be a special mee- 
ting of tbe Athletic Associa- 

ition on April 25, 1930 at Pro- 
i videnee, 18 & Union, at 8 o’- 
I elock sharp”.

A. J. Manikas, Secy.

per kurias rasta ginklų ir ne
legalūs rnndomosios literatū
ros. Galinių k. suimta 3 as
menys, pas kuriuos rasta V«>- 
mbų.

Taip pat tuo pačiu laiku 
keliose vietose Užpalių vai. 
dalytai kratos, per kurias ra
sta literatūros ir kit. Suimta 
keletas asmenų, jų tarpe vie
nas mokytojas. “ft.”

REAL ESTATE

VARIU OSI M žemiai; vertės
2 (du) 5 kamb. 2 l'l namui
4621 So. Trumbull
4623 So. Trumbull
Tarp Archer avė. ir 47 st. geroj

padėty.
MARK I.F.VY A BROTHERS 

7 Ko. Dcarltoi'ii Kt. Randolpli 3683

Marąuette Park. — Šv. Ka-

Rendon "412 Indiana puikus kamb. 
su mieg. porėiu. Gar. Radcllffe. tik
ras bargenas.

Rendon G did. šviesus, 
kamb. arti ežero, mokyklų, gera 
trans. *45. 3521 Reta Avė. Tel. Gra- 
celand 3081.

J. F. MBZIUS
GRABORIUS

Ofisas

PIGIAUSIAS LHR. GRABORIUS. 
CHMAOCiK

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todal, kad priklau- 
aau prie arabų M- 
dlrbjstės.

OFISAS
4*1 West 1* St. 
Tai. Canal *174 
BKY RIUS: 3338
So. Halsted Street 
Tel. Victory 4*83

n. c~' — • —1 —

3238 S. HALSTED STREET
Tel. Victory 4088-89

Res. 4424 S. ROCKAVELL ST.
Tel. Virginia 1290

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marslifield Avenue

Tel. Boulevard 9277

SPECIJALIS PRANEŠIMAS 
LIETUVIAMS

Del susipažinimo su lietu
viais mes šias ateinančias dvi 
savaitės parduosime naujus 
karus visokių išdirbysčių nu- 
mnždami keliasdešimt dolerių 
nuo jų kainos. Šitas aktas reiš 
kia sutaupymų jums pinigų. 
Ateikite arba pašaukite 

Talbot’s Motor Sales 
2001 So. Cicero Avenue 

Tel. Cicero 2070
Mes taipgi parduodame ga

rantuotus vartotus karus už 
$20 jmokėjimo. Atsineškite su 
savim šį apgarsinimą. Jis 
jums yra vertas nuo 

$30.60 iki $100.00 
BENNIE P. DIRŽ1US 
Lietuvis pardavėjas

Renda 7739 l'nlon, 
bedriim. karšt. vand. 
transpartacija.

AUTOMOBILIU CHAMPIONAK

B U ! C K
Per 20 Metus Užima Pirmenybė,

gražus, I pirm negu pirksi automobilių, pamė
gink BUICK ir MARQUETTE
ARCHER BUICK CO. 

4400 Archer Avenuekamb., 3 
šild. 1‘Uiki

VA1G0NININKAS
Atsakantis chorvedys ir var 

gonininkas paieško vietos.
. .Kuriam iš gerb. klebonų bu
čiau reikalingas, malonėkite 
kreiptis šiuo antrašu; 

VARGONININKAS 
c-o "Draugas”

Vlrginia 2400 
1 Blokas Nuo Kedzie Avė.
JONAS ŠLEGAITIS
LIETUVIS PARDAVĖJAS

LEAVITT STREET 
GARAGE

Viktoras Yuknis, Savininkas
Visokis automobilių dar

bas. Kainos prieinamos, dar
bas garantuotas. Red Crown 

2334 S. Oakley Avė, Chicago. gazolinas>

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicago]

Pėt. ir Subatoj bal. 26, 26
“WEDDING RINGS”

Dalyvauja Lois AVilson, 11. B. 
AVarner ir kiti garsus artistai.

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

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

MPIGIMMAS.
Rungalow su guradžiu, pigiai. 

3528 \V. 59 Pluce.

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

2 fl. plytų 4-4, $65 mėn. Kaina 
$6,000. 1910 N. Crawford avė. laiwn- 
dale 5691.

2 A 3 KAMB. APTAI *42—S55

Kamp. nam. arti I. C., Storų, iš
traukiamos lovos, maudinės. Matyk 
agentų. 919 E. 78 St.

Koncesijos — Mod. 3 {į ir 4 kamb. 
šviesus. 52.50 ir augs. 3618-3626 Cui- 
iom avė. Klausk Mrs. Jurgensen, 
Tel. Sheldrake 208C.

2 augščlų plytų Storas ir 6 kamb. 
flatus prie Archer ir California. 
Gera vieta. Wm. Kašte, 4075 Archer 
Avc.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIA1

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas
Elektros kontraktorius

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

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

Phone Bonlffrard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Mošų patarnavimas 
aleuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes netart- 
aae išlaidų užlaikymui 
•kyrlų.

Nauja, graži ko 
plyčia dykai.

8307 Auburn A venos

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjams ir savinin

kams pirm pirkitno naujo karo šir
dingai prašom atsilankyti ir pama
tyti naujus 19M Nash automobiius 
sul vėliausios ntądos automatiškais 
įtaisymais. Sport Royal tekiniais ir 
kitais ištebullMllAis, kokiais tiktai 
Nash gali papuojti- Už tokias pri
einamas kalnas pus

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšles 
Ir patarnavimo, šaukt* 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olaella Šviežių klautl-
alų. sviesto Ir sūrių.

4644 So. Paulina St.
Tel. Boulevard 188*

KINO PERKĖLIMAS t
BALZKKAS MOTOR SALĖKI

LEONARDAS
LUKŠTĄ

Su šiuo pasauliu persiskyrė 
rugsėjo 20, 1924, buvo gimęs
rugs«jo 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 Lukšt-os 
kūno perkėlime subatoj, balan
džio 26, 1930, 2:30 vai. po pie
tų, kartu bus paminėjimas 10 
mėnesių a. a. Vlado Lukštos 
mirties sukaktuvių.

Nuliūdę liekam:
Moteris Stanislava, vaikai

Vladislovas ir Robertas. 
1500 So. 49 Avė.

Cicerą, Ilh

A. | A.
JONAS MATUZEVIČIA

(JOHN MARTIN)
Mirė balandžio 23 d., 1930 m., 
12:3J va!, naktį, 64 metų am
žiaus. Kilo iš Biržų apskričio, 
Vabalninku parap., Šukionių 
kaimo. Amerikoje išgyveno 43 
metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Konstanciją, 3 dukteris 
Oną Kennedy, Kastanciją Tho- 
rn, Emiliją Wiston. brolį Juozų, 
2 pusbroliu Petrą ir Juozų Se
kintus, puseserę Salomijų Eid- 
montlenę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2 921 W. 
Harrison st. Laidotuvės įvyks 
Subatoj, balandžio 26 d., iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas į P.re- 
sentation (Poik. A Springfield) 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielų. 
Po pamaldų bus nulydėtas į 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tainus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę: Moteris, Dukterys, 
Brolis ir Giminės.

Avenue 
ette 2082

REIKALINGA
5,000 kostomerių pasinau- 

| duoti musų išpardavimu. Bar- j 
* genai visai šeimynai, 
į "SeUai’ant:

Ceverykų,
Dressių
Keiniu
Maliavų
Varnišių '
Vaikų drabužių

Kainos numažintos taip, 
kad pritaikinti jūsų kišeniui.

Atsiveskit vaikus ir visą 
šeimynų. Ino daugiau pirksit, 
juo daugiau sutaupysit.

Bargenai, bargenai, barge- 
nai. 1

i
Išpardavimas, kurio negalit 

pamiršti.
I. GOLDSTEIN & SON
2400 So. Oakley Avė.

Tel. Canal 1976

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

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

2650 West 63rd St. Chicago.
Telefonas HEMLOCK 8880

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

padarom.

Drillings Auto Body 
834 W. 35th St.,

Phone Yards 1806 
Chicago, III.

STANLEY CIBULSKIS
MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS

Pope.rioįu, moliavoju ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653

M. ZIZAS
Narni) Statymo Kontraktorius 

Statau įvairiausius namus prieinam* 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6526

6107 Lincoln. Avė. — 6 kalnb. tai
sys pagal norą. Bekernėj, ar šauk 
Flanders, Plazza 1900.

123-tas St. — 14 bl'. lx»ngwood Dr. 
mod. 2 apt., 6-6, 2 apš. 2 karų gar., 
eųuity $8,500'. Sav. 11009 Longwood 
Dr. Chicago, Tel. Beverly 344 2..

DIDELIS BARGENAS
Baigiamas statyti 3 flatų 

muro namas ir storas tinka
mas bile kokiam bizniui. Ge- 
gužio-May 1 bus visiškai gata
vas. Randasi 2451 W. 69 St. 
Priimsim į mainus kitą namą, 
lotą, arba biznį. Tuoj atsišau- 
kit;

DANIEL W. GRICIUS
Generalis Kontraktorius 

2452 West 69 Street 
Tel. Republic 6396

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMA8

Namų Statymo 
Kontraktorius

4556 So. Rockwell Street

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausia.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

Y. PAUKŠTIS
HARDWARE STORE 
2701 West 47 Street 

Tel. Lafayette 1237

FARMOS.
160 ak. farma, galvijai, įrankiai, 

Menominee kauntė, Mich. Lietuvių 
ūkiai. Kreiptis į sav. Erie Hammer- 
berg, Carney, Mich.

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

760 ak. 500 juodž. kalneliuose, 
Fla. prie ežerų, sausa, upė, žemi 
taksai, tinka daržovėms ir oren- 

I Ožiams, Adr. Box 3, Clejviston, Fla.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI
Kauras ir gražus didelis, riešuto 

medžio naujausios elektros radio. $40. 
3937 No. Long.

Valgomosios, mieg. ir seklyčios se
tai, kaurai. Pigiai. 229 N. Central.

9x12 importuotų kaurų, pigiai. 5445
Jei jūsų kas neužganėdina, tai Park8tdn’ Tft Avenue 837n-

Li.aTiėii'rrA Rakandai, kaurai, lepipos. 915 atsilankykite į musų krautuvę. Margrate terr Te, sunnyside 48is. 
Musų patarnavimu pilnai hu- j vyRŲ avalai, šiušiai, naujausi 
šit užganėdinti.

Pristatom į visas miesto da
lis.

Į fikščleriai, stakas. $2,500. 5155 So. 
Kedzie.

Telefonas Yards 1133

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7 582

J. Lulevičius
GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
3103 S. Halsted 
St Chlcago, III.

Tel. Victory 1111

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDftJAR

1660 West 46th Street
Kampas 46tn Ir Paulina sta 

Ttl. Blvd. 5!83

Nulludlmo valandoje kreipkitės 
prie menes, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl iermenų 
dykai.________________________________

B U T K B S
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Llc.
Koplyčia Dykai

MO West 18th Street 
Canal 3111

A. -|- A.

JONAS WILTRAKIS
^lirė balandžio 23 d., 1930 m. 
4 vai. po piet, 57 metų am
žiaus. Kilo iš šakių apskričio, 
Sintautų parap., Griškabūdžio 
kaimo. Amerikoje išgyveno a- 
pie 40 melų

Paliko dideliame rtuliudime 
moterį Elzbietą, 5 surius: Juo
zapą, Joną, Dr. Jurgį, Edvardą 
ir Leoną, Ir švogerį kun. Jo
naitį, brolį Pranciškų, o Lietu
voj 2 seserį Ir švogerį Motie
jų Andriukaitį.

Kūnas pašarvotas 4 330 W. 
Wa«hington Blvd. Laidotuvės į- 
vyks Subatoj, balandžio 26 d., 
iš namų 9 vai. bus atlydėtas į 
St. Mel bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio stelą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Holy Sepulchre kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiam* visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę: Moteris, Sunal, Svo- 
gortai, Broliai ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius Zolp. Telefonas Boule- 
vard 5203.

A. + A.
URŠULĖ

MILKINIENĖ
(Po tėvais Kuduiait.ė)

Mirė Balt 23 d„ 3:30 vai. 
po piet, 1930 m„ sulaukus 46 
metų amžiaus. Gimus .Šiaulių 
apskrity. Meškučių parap., Ba- 
rysių kaime. Amerikoj išgyve
no 29 inetus. Paliko dideliame 
nulludKne vyrą Stanislovą, duk
terį Marijoną, žentą Raymond 
Kogut,- ir anūką Raymond Ko- 
gut, Jr., 2 seserį — Emiliją 
Lečkauskienę ir Antaniną Ka- 
zakausklenę ir švogerį Antaną 
ir gimines ,o Lietuvoj tėvelį ir 
brolį, Kūnas pašarvotas 2951 
W. 39th St.

Laidotuvės įvyks subatoj, ba
landžio 26 d.. 8 vai. ryte Iš na
mų j Nekalto Prasidėjimo par. 
bažnyčią, kur bus gedulingos 
pamaldos už velionės sielą, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi giminės, draugai ir pa
žįstami nuoširdžiai kviečiami 
dalyvauti laidotuvėse ir sutelk
ti Jai paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę: liekame:
Vyras. Duktė, žentas. Anūkas,

Seserys, švogerls Ir Giminės, 
laidotuvėse patarnauja gra b.

Eudelkls, Tel. Yards 1741.

ATLAS PHOTO STUDIO

J. W. Staneika
Naujas Savininkas

Gerai, pigiai ir greitai atlie
kam visokį fotografijos darbą.

4090 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 0265

A. ALB8AUSKAS 
MOTOR EXPRESS

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

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

7126 So. Rockwell Street
Telef, Republic 5099

Mes pervežame daiktus ir j 
kitus miestus.

Pasiuvu Dreses
Moterys nuslpirkit materijolų, o 
aš padarysiu gražių dresiuftę pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings 
(Buzba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

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

batoms iki 9 vai. vakaro.

M0RG1ČIAI-PASK0L0S
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.

■ Greitam pardavimui rakandai 8
■ kamb.. mažai vartoti. Visiems kam- 
| bariams. 1548 So. Kedzie. 1 flioraa.
• Kockwell 4658.
I - ----- Į------------------------------

Rakandai 9 kamb. pianas kaurai, 
kurtiniai, šėpos, iovos, paveiksilai. 
583Q Harper, Midway 2492.

Lova davenport, pigiai. 4651 W. 
End avė. Tel. Mansfield 1297.

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

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

fiaskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 
iudija musų teisngumą. Senus namus taisome ant leng

vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 
mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojani Ba
tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa
nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisą: 
2621 W. 71st St., Hemlock 0367 Res. Grovehill 1680

Kriaučius —■ valymo šapa, geras 
biznis, gyv. kamb. 4454 VV. Harrison.

Smith Baby Grand — tik $650, 
pigiai. Buehler, 4916 Quincy Tel. 
Mansflehl 8556.

BIZNIO PROGOS
Restaurantas — $70 kasdien, lei

sim. išbandyti. $1,000 cash. 931 Ir
vinu Park.

Bokcmės įtaisymai, pigiai, jei pirk
si prieš geg. 1. 1918 W. 111 St. Tel. 
Beverly 0841.

POOLROOM, 4 stalai, visad kupi
na žaidėjų, geras radio. 12217 80. 
Halsted St. W. Pullman, III. Harry
Colltha.

I Rooming House 12-14 kamb. 3 ka
rų gar. geros ineigos. 116 So. I.oo- 
mts, tarp 9-5.

75 p. gera biznio vieta, I’ralrle 
Rd., Nlles Center. Vist page.rinimai. 
Arti L stoties. Pigiai. Sav. Harry 
Levy, 7520 Parkhurst avė. Rogers 
Park 5471.

PAUSIDUODA bučemė ir 
grocernė su namu arba be na
mo. Biznis gerai eina.

246 South 13 Avė. 
Maywood, III.


