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BRITU KAREIVIAI IMA MAISTUS 

KELTI INDIJOJ
KĄ ŽMONES ATEIKI; NETEKUS KANTRYBES
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Atnaujinta Britanijos 
Parlamento

ESTŲ KALBININKAS 
STUDIJUOJA LIETUVIŲ 

KALBĄ

NUBAUDĖ 12 KOMU
NISTŲ

> į

OHIO KALĖJIME KALINIUS MALŠINA 
KARIUOMENE ŠAUDYMAIS

v

KINIJOJ NUŽUDYTA 
DU KUNIGU

MAIŠTUS KELIA INDIE- 
CIŲ KAREIVIAI

SHANOHAI, bnl. 30. — | LONDONAS, bal. 29. — I- 
Vietos kiniečių laikraščiai ga- ndijos ofise gautas Indijos 
vo žinių, kad Hupeh provin- valdžios pranešimas, kad a- 
cijoj komunistai plėšikai nu- ną dieną Pešavare, Indijoj, 
žudė du katalikų kunigu mi- glvi indiečių kareivių kompa- 
sionieriu. inijos sukėlė maištus malšina-

Piktadariai abu kunigu aną'mt sukilėlius. Kareiviai tuo- 
dieną pagrobė Sientaoėhen ‘ jaus atšaukti iš miesto gat- 
įnieste, už 100 mylių nuo Hau *vių ir pasiųsti j Abbottabad 
kowo. i kariškąją stotį.

Nužudytu yra kun. P. Las- ■ Apie tą įvykį tik paviršu- 
san ir kun. F. Murray, ame- fįnįaį pranešama, 
nkiečiu. t

itete. Kurį laiką jis studijavo 
, Berlyno ir kituose universite- 
j tuose. Po to, pagyvenęs 5 mė
nesius Lietuvoj, Arumaa tiek 
pramoko lietuvių kalbos, kad 
/jau laisvai ir be klaidų lietu-

Britų geležinkelių kompanijos Argentinoj ilgas laikas neteikė gyventojams ata- ^«kai kalba. Dabar, atvykęs 
tinkamo patarnavimo. Tad netekę kantrybės žmonės sudegino keletą stočių, daug i Vilnių, žada išbūti du mėne- 
vagonų ir kitokių geležinkelio įrengimų. Čia atvaizduojami vienos stoties nuodėguliai, sius ir per tą laiką studijuo-

i

OHIO KALĖJIME SU
KILIMAI

DAUG ŽMONIŲ SUŠAU
DOMA RUSIJOJ

ATIDARYTA PARLA
MENTO SESIJA ~

-------------- Kauno karo komend. už kū
jį “Vilniaus Rytojus” prane-į rstymą vienos visuomenės da- 
iša, kad kovo mėn. atvyko j j bes prieš kitą, nubaudė 12 ko
klinių iš Estijos, estų kalbi-į „nuristų, visus po 3,000 lt. ar- 
,'ninkas Arumaa. Arumaa jau į ha 3 mėn. kalėjimo.
Įnuo seno rengiasi lietuvių ka-J
lbos katedrai Tartu universi-' Nubausti R. Fūrmanaitė, J. 

Kozanas, Rozmanaitė . D. Pe- 
rsonaitė, J. Vicas, II. Smerso- 
vičaitė, L. Švarcaitė, II. Ze- 
linkevičaitė, Z. Jakovičaitė, J. 
Zamelavas ir G. Palenskaitė.

, “R.”

IŠ LONDONO GRYŽO 
DELEGACIJA

ja lietuvių kalbą, lietuvių mo-, 
kslo draugijos knygyne. Vė-CHICAGO JE

REIKALINGA 150,000 
DOLERIU

Aosišaudė su Doliciia NEW YORK, bal. 29. — 
Vakar gryžo iš karo laivynų 

K. , konferencijos Londone šios 
• šalies delegaci ja, kurios prie-

Cbieago7 ^šh/kon trolio-''°fisUS-. Pasifqiko du P°licm°-‘PEREITŲ METŲ ŽVEJY- !«ak7 7ra valstybės sekreto- 
nu. Piktadariai nutraukė sa-  ---------------------- --------------- l-i—. cu:--------

| Keli plėšikai apie vidunak- bau Arumaa aplankys ir patį 
itį užpuolė “Chicago Motor Vilniaus kraštą.
Espress Terminai Co. Ine.,”:________. COLUMBUS, O., bal. 29. 

— Valstybės kalėjime po įvy
kusio andai baisaus gaisro a- 

j pie 2,000 kalinių niekas negali 
! apraminti ir suvaldyti. Kali
niai reikalauja viršininko 
Thornas pasitraukimo 
trankosi, duris ir sienas griau 
ja, langus daužo, neleidžia

irius Schmidt reikalauja 150,-l““‘ x ' BA KLAIPĖDOS KRAŠTE
a , . v, . j v vo nepradėtą plėsimo darbąf000 dolerių išlaidoms paruoš- 1

rius Stimson.

.y . . į . Delegacija pasitikta armotų
. . . ti visų miesto tarnautojų ir JF ami pa °’’ Klaipėdos krašto statistikos gaudymais. New Yorko mies-

nrsnunko .darbininkų sąrašus, kas reįka- JIJ autoro(d,lhas- biuro žiniomis, pereitais 1929 į tas suruošė oficialį priėmi-
ro. Ji®-,. —j. | " -rimtais visame Klaipėdos kra-'rm^

LONDONAS, bal. 29.
PARYŽIUS, bal. 30. — Ži- '.Vakar atnaujinta Britanijos'^aisro sunaikintų kamerų at- 

niomis iš Maskvos, sausio ir' parlamento sesija. statyti
vasario mėnesiais tik vienoj 
Ukrainoj einant

linga einant praeitais metais 
pravestu valstybės įstatymu. 

| Tie sąrašai turi būt kas me
tai pristatomi valstybės sek
retoriui.

RASKOB VATIKANO 
MIESTE

šte buvo sugauta 2,181,755 
kilogramai žuvies už 2,6 mili- 

Ijonu litų. (1928 metais — 1,- • 
895,280 kilogramų 2,- rnilijo- ■ 

,nų litų sumai).

RAGINA PASKUBINTI 
PRAVESTI ĮSTATYMUSROMA, bal. 29. 

Iisis Tėvas Pijus
— Šventa- 
XI vakarVakar valstybės kareiviai į 

sukilėlius per langus šaudė.Darbo partijos valdžiai y

teismų sprendimais 1,683 žmoj1^ Pav03auR> °P°zlc,-la,Kol-kas prie jų negalima nie
nės pasmerkta mirimui. K jų|ims » akėti del nedarbo ir 
60 nuošimčių sušaudyta. Di.“del kilUSHJ IndiW maiSt»- 
džiuma buvo valstiečiai, kurie! . Valdžia yra Pa«W»gaa P"' 

ivedamai ūkiuose dls' 'pnesinosi
baudžiavai.

bolševiku

kam prieiti.

Indijos klausimas valdžiai 
ypač keblus dalykas. Darbo

NUKAUTA 2,000 RAU
DONŲJŲ

NAUJAS PLANAS APSI
SAUGOTI KARŲ

GENEVA, bal. 29. — Bri
tanija pranešė T. Sąjungos ' 
sekretoriui, kad ji artimoj a. !r008 reikalų. 
teity jduosianti naujų planų a-l

Teisėjas pasilieka savo 
vietoje

Teisėjas David pasilieka 
•savo vietoje — aukštesniąjam 
teisme klauso bylų. Jis ne- 
iklauso teisėjų komiteto, kurs 

Iš-parėdė jam eiti bylų klausyti

iiprivatinėn audiencijon priė
mė J. J. Raskob, Amerikos nog rocjo tendenciją augti, 
demokratų partijos komiteto, giaig m^taig Klaipėdos kra-

IVASHINGTON, bal. 30.

.................... .. . . SHANGKAI, bal.' 30.
<partija indiečiams prijaučiu. -,j{ankowo praneša, kad Sinti kriminaliniam teisme. 
Parinkusi Indijai^ šutei ti au- jfupeh provincijoj, I- Kol-kas komitetas prieš jį
įtonomiją. Bet štai partijos vai(]įįQg kariuomenė žymiai neiškelia inkin veikimo.
valdžia yra verčiama pirm vi- * • .i , , • ,v._ . . _ . .. . įsutnuskino dideles komunistų
sako žiūrėti Britanijos impe-l.. , . . OAAn ,** (jėgas. Sakoma, virs 2,000 ko-

.. imunistų krito mūšio lauke, 
vald- . ‘ - • X- • 1[Kariuomenes viršininkai

Bus teisiami trijuose 
teismuose

Nusižengę miesto taisyklė-

Pažymėtina, kad žuvų kai- Prezidentas Iloover kongre
sui pasiuntė specialį praneši- ; 

... , . raą. Ragina pravesti visus ,
P1™11”1® . - . **te žvejyba labai trukdė ne-j|uos įstatymus, kokius pasiu-1

I askiau Raskob Šventąjam palankus oras. Tačiau dabar,lė įstatynra vykinimo komisi- 
Tevui perstatė savo sernivnos sąlygos žymiai page-ija
narius. irėjo, ir tikimasi, kad ir siaisj Labiausia einasi apie pro-

metais žuvies bus pagauta ne- - hibici j?. prezidentas pareit 
mažiau kaip pereitais metais, ^ia, kad visi federaliai teis-, 

mai užkrauti neišklausytomis 
prohibicijos reikale bylomis^- 

kad kalėjimai kupini karinių.
Tad ir nurodo, kad tais 

klausimais būtų paskubinta.

192 ŽMONES NUSKENDO 
INDIJOJ

psisaugoti karų. Spėjama, kad J^iai iškelia 2r.ae(va_r_ ' reiškia, kad keliomis savaitė-■ ms automobiliais važinėją ta.
mis ten komunistai yra išžu- žmonės bus teisiami trijuose 
įde 1,800 valstiečių ir pagrobę-teismuose pradėjus gegužės 1 
ijų mantą. d. Tas riečia tik tuos, kuriuos

į tų planų bns Braukta žino.'irlam<'ntoi prip“^, kad a»- 
ma Kelloggo—Briando neką- 1'darbo l-M-aikmti.
riavimo sutartis.

BRIAND BŪSIĄS PRE
ZIDENTU

PARYŽIUS, bal. 29. — 
1931 m. biržely Francijos 
prezidentui Doumergue baig
sis tarnyba. Kalbama, kad ka
ndidatu į prezidentus ar tik 
nebūsiąs užsienių ministeris 
Briand.

DEGINA SVETIMŠALIŲ 
DRABUŽIUS i Kada gauta čia žinių apie

_________ (komunistų pralaimėjimus, vie
KARACHI, Indija, bal. 30.'tos komunistai pradėjo triuk- 

— Indiečiai tautininkai Čia šmauti. Bet policija su jais 
sudegino dideles svetur pa- veikiai apsidirbo
siutų drabužių krūvas. Tuo
būdu atliekamas civilinis val
džiai neklusnumas.

PADĖKOS PARAIŠKA

PARĖDO NEMOKĖTI 
MOKESČIŲ

sulaikys ir areštuos parkų po
licija.

BORAH PRIEŠ PASKIRTĄ 
TEISĖJĄ

ORAND RAPIDS, Mich., 
įbal. 30. — Pirm vienerių me
tų čia miesto manadžerium 
paskirtas George IV. Walsh.

Policmonas arešte
Vakarinių parkų poliemoną 

ChApman, negrą, koronerio 
teismas pripažino pavesti 
“grand jury” už vieno jau
nuolio nušovimą. Chapman 
suspenduotas ir yra arešte.

BOM®AJUS, Indija, bal. Jig atsigak- imti 12,000 doje- 
30. — Indiečių tautininkų va
das Mahatma Gandhi dviejų

KALKUTA, Indija, bal. 29. į KURORTAS PANEMUNĖJ
— Jamuna upėje vėtra sula-Į _________
mdė keleivinį laivų “Condor.” j Dr Venekflnas Basanavi- 
J92 žmones žuvo, 18 isgelbe- ,^įaus miške Panemunėj gavo

PABRANGINTI CIGA- 
RETAI

ROMA, bal. 29. — Italijos, 
valdžia padidino valdiškus * 
mokesčius (taksas) už eiga-' 
retus. Cigaretai tuojaus pa-i 
branginti. I'

•pusę hektaro miško ir jame 
(įsteigs savo kurortą su mine- 
> ralinėmis voniomis. Tas skly
pas išduotas jam ilgamečiai 
nuomai. “R.”

SUPARALIŽIUOTA 
9 MOTERYS

WASHINGTON, bal. 29. — 
Prezidento paskirtam į vy
riausią teismą teisėjui Par
ker senate be kitų griežtai 
priešinas ir senatorius Bąrah.

distriktų gyventojus paragi
no nemokėti valdžiai mokes
nių už žemę.

Chicagoj organizuoti rūb-
Jis stovi organizuoto darbo iBiuviai proteatnoja prieš tei- 
ir negrų pusėje, šie paatarie- į-aėjo Parkerio paskyrimą tet- 
ji kovoja sakomą teisėją^ sėju j vyriausią teismą.

rių metinės algos.

Miesto komisija tad jam į- 
teikė dailiais rėmais aptaisy- 
,tą sidabrinį dolerį ir padėkos 
pareiškimo -raštą.

Welsh pasirodė puikus šei
mininkas. Vieneriais metais 
miesto skolas numažino 1300,- 
000 dpi erių.

Ieško pagrobto vyro
Policijai pranešta, kad va- 

1 kar anksti ryte keri automo
biliu važiuoją vyrai ties Cot- 
tage G rovė avė. ir 39 gatve 
pagrobė kažkokį apie 45 m. 
amžiaus vyrą. Policija ieško 

j pagrobtojo.

DISERTACIJA APIE 
LIETUVOS ŪKJ

Vokiečių dipl. agron. T. O- 
____________ jberlaender Berlyno aukštojoj

EUROPA APSIDRAUDŽIA flkio aP^nė
disertaciją “Die landvirtscba-■ ~

op__-flichen Grundlagen dės Lan-

WICHITA, Kas., bal. 30. 
—- Nuo kažkokio alkoholio va
rtojimo vienam pramogų va
karėly suparaližiuotos 9 mo
terys.

IMfA PULTI ŠERAMS 
KAINOS

LONDONAS, bal.
(Čia pat gegužės 1 diena, rau
donieji gaivalai visur nerim
sta. Europos valstybės iškal-

des Litauen.” Už jų gavo da
ktaro laipsnį.

Veikalas turi apie 150 dide-

NFAV YORK, bal. 29. — 
Vietos biržoje išnaujo pradė
jo pulti Šerams kainos. Bijo
ma, kad nebūtų blogiau.

no apsidraudžia nuo galimų Į lil» Belapių. Faktai paremti 
kilti komunistų riaušių. i statistikų daviniais. R.

TORONTO, Ont., Kanada, 
bal. 30. — Šio miesto tarybos 
nariai nubalsavo padidinti 
sau algas. Paskiau pavedp ju
ridiniam komitetui ištirti, 
kaip jie atlikę tą balsavimą

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Pramatomaa lietus; 
maža temperatūroje atmaina, ir ar tas yra teisota.

PABĖGO RADYS
Laikraščiai rašo, kad buvu

sia seimo narys ir liaudinin
kų veikėjom N. Radys pabėgo 
į užsienį. Jo dabar ieško teis
mo įstaigos už prisisavinimą 
svetimo turto. “R.“

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų . .$10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.86 
Francijos 1/K) frankų 3.91 
Italijos 100 lirų 5.23
Belgijos 100 belgų 13.94 
Šveicarijos 100 frankų 19.37 
Vokietijos 100 markių 23.85
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VISUOTINAS BAŽNYČIOS SUSI
RINKIMAS.

Savo laiku jau buvo paskelbta, kad 1931 
metais, pavasarį, Popiežius numatęs sušaukti 
Visuotinų Bažnyčios susirinkimų, kurs buvo 
nutrauktas dėl Vokietijos — Prancūzijos ka
ro 1870 metais.

Šiame svarbiame susirinkime dalyvaus 
visi katalikų patriacliai, arkivyskupai, kardi
nolai, vyskupai ir religinių ordenų generolai. 
Susirinkimas prasidės Popiežiaus enciklika, 
Šv. Petro bažnyčioje. Tačiau laikas tikrai, 
berods, dar nenustatytas.

Visuotiname Bažnyčios susirinkime būs 
svarstoma šie dalykai:
I 1. Iškilmingas herezijų paskelbimas. '

2. Kova su pasireiškusiomis schizmomis.
3^ Kova su didelėmis ydomis, kurios grę- 

sia Bažnyčiai. -

per daug yra optiinistingi, tačiau jau ir pats 
gyvenimas šiek tiek rodo ženklų, kad tas 
spaudimas, kuris tęsėsi per gana ilgų laikų, 
jau išpalengva praeina, nors dar nežymiai.

Kada vyriausybė, pramonės vadai ir vi
suomenė bendrai pradeda rūpintis nedarbu, 
tuomet pasidaro lengviau pašalinti blogi lai
kai. Reikia tikėtis, kad ir dabar taip atsitiks.

ĮVAIRUS STRAIPSNI Al
VYTAUTO DIDŽIOJO SU- ne Kaunan, bet Klaipėdon.

KAKTUVĖS, LIETU
VĄ IR AMERIKOS

LIETUVIAI.

PAKVIETIMAS Į LIETUVĄ.

Vytauto Didžiojo Komitetas Lietuvoje 
prisiuntė amerikiečiams pakvietimų atvykti į 
Lietuvų švęsti Vytauto sukaktuves. Po pa
kvietimu pasirašo inž. K. Šakenis, Švietimo 
ministeris ir A. Žmuidzinavičius, Šaulių Su
jungus pirmininkas.

Kvietimo pabaigoje yra sakoma:
“Lietuvos“vyriausybė, norėdama Jums, 

broliai ir sesers, kuolabiausiai palengvinti 
atvykti šiais metais į Lietuvų, yra įsakiusi 
Lietuvos konsulatams Amerikoje, kad vizos 
išduoti visokiais būdais būtų Jums palengvin 
ta, kad dėl pasų ir vizų formalumų niekam 
netektų atsilikti nuo važiuojančiųjų būrių. 
Nors ir žinome, kad piniginiai reikalai ma
žiausia tegalėtų sutrukdyti Jūsų kelionę Į 
Lietuvų, betgi ir šį reikalų Lietuvos vyriau
sybė pasistengė jums palengvinti nustatyda
ma visiems šiems metams kuomažiausių mo
kestį už vizas.

Tad, broliai ir sesers, amerikiečiai ir a- 
merikietės, visi šiais Vytauto Didžiojo metai: 
į Lietuvų, Į malonių viešnagę! Visi į savo se
nųjų Tėvynę darniai susijungti čia su visa 
tauta kilnioje pagarboje didžiausiajam jos 
Sūnui ir Vadui. Tenepalieka anapus vande
nyno nei vienos lietuvių šeimynos, nei vienų 
lietuviškų namų, iš kurių nebūtų šiemetai 
Lietuvoj nors vieno žmogaus, galėjusio atvyl 
ti į Lietuvų ir neatvykusio. Tad ruoškitės iš 
anksto į tų tik šimtmečiais pasitaikančių ju
biliejinę Veliję- Laukia Jūsų margi gražios 
mūsų Tėvynės laukai, kvepiančios pievos, žy
dį sesių darbeliai, žali mūs miškai, sraunūs

Šių metų spalių 27 dienų 
sukanka 500 metų nuo D. L. 
K. Vytauto Didžiojo mirties.

Čia tai ir glūdi vokiečių trik- 
sas. Jie .pelno už pervežimų 
per Vokietijų traukiniu, už 
tų keleivių bagažus, prie to 
vokiečiai gauna progos at
vykti Klaipėdon savo trauki
niais, kad tenai pasirodyti ir

Lietuvoje tas sukaktuves nui-ikam reikės pasakyti: “lietu
viai juromis vykti Klaipėdon 
nemėgstu, jie bevelija naudo-

noma iškilmingai minėti. 
Nors ir J. A. Valstybių lietu
viai, ypač. katalikai, sukaktu
ves minės, bet visgi daugelis 
lietuvių vyks senojon tėvynėn 
Lietuvon, kad tenai su visa
tauta sukaktuvės minėti, su
ruoštomis iškilmėmis pasige
rėti.

Kadangi daug lietuvių vyks 
aplankyti Lietuvų, taigi ir 
norėtųsi pakalbėti apie pato
giausius vykinto kelius Lietu

tis mūsų patarnavimu, taigi 
jiems Klaipėda nereikalinga’”. 
Suvalkiečiams ir vilniečiams 

vykti per Vokietijų Klaipė- j 
don, gi iš Klaipėdos savo gim
tinėn, reiškia da 15-20 valan
dų traukiny ant lentos išsėdė
ti, nes iš Klaipėdos Kaunan 
veža visų naktį — 12 valandų, 
gi iš Kauno tėviškėn if vėl 
ima visų dienų. Taip, kad iš
Hamburgo ar Bremeno pasie- j 
kus savo gimtinį kampelį, 
vien traukiny reik išsėdėti

von.
Pradedant 1926 m. Federa

cijos atstovo pravestoji eks
kursija tiesiai Klaipėdon, lie-,tarP °5-40 valandų, neskaitant

RETAS PAMINKLAS.

Romos archeologai pilni entuziazmo dėl šio reto radinio, 
tuvių buvo mėgiama kelionė iš įJau suSaist° laiko traukimų j <paį istorinis paminklas pastatytas mytoPgiiė Vestos dievei-

4. Kova su pikto naudojimai^ mėlyni upeliai ir skaidrūs sidabriniai žverai,
5. Iškilmingas tikrojo tikėjimo paskelbi- laukia Jūs ir žili mūsų piliakalniai nukunka

mas. ,* i piai! Laukiame visi! Laukiame džiaugsiuin-
fCrikšeioniškasis pasaulis tam būsimam I gai pasakyti Jums Klaipėdoj, Kaune ir kiek- 

sūsirinkimui priduoda labai daug reikšmės. Ir . vienoj pirkelėj : — Sveiki atvykę, broliai ir 
mūsų tauta susirinkime turės penkis ar šešis J sesers!’’

New Yorko tiesiai Klaipėdon 
B. A. L. laivais. Bet tiems 
laivams perėjus lenkų, mūsų 
amžinųjų priešų žinion, lietu
viams priseina ieškoti kitų li
nijų, kurios sutiktų patarnau
ti, pristatant juos iš New Yor 
ko be persėdimo Klaipėdon.

Yra daug laivų bendrovių, 
kurios sutinka lietuvius ga
benti Europon ir išsodinti Vo
kietijoj, Franeijoj arba Ang
lijoj, bet ne tiesiai Lietuvoj- - 
Klaipėdoj.

Nepriklausomos Lietuvos ir

belaukiant.
Vykstantieji-gi tiesiai Klai

pėdon, nors ir priseina porą f 
dienų ilgiau plaukti laivų, bet 
jurų kelionė nėra taip įkiri, 
kaip traukinių, išvengiama 
bereikalingų persėdimų, ne
tranko tavo bagažo ir sutau
poma tarp 25 — 50 dolerių,

' kas keleiviui yra svarbu.
Kadangi Klaipėda dauge

liui laivų nėra plakeliui, bet 
visgi yra gerų laivų, kurie su
tinka vykti Klaipėdon, jei tik-

i tės nekaltai vaidilutei. Paminklas rastas Tivoly, Italijoj.

tai lietuviai amerikiečiai to 
panorės. Skandinavų linijų lai 
vai sutinka užimti B. A. L.

SKAITYTOJU BALSAI darni tikrai lietuviškai. Jeigu 
kuris narys ir pradeda duoti 
raportų angliškai, tai tuoj pa

Perskaičiau, dienraščio “Dr
augo No. 95 Jaunųjų Rašy- lietuviškai) ir jau čia
tojų Skyriuje Bioniaus Mati- nereikia, rašt. versti angliško 
jošaičio straipsnį, kuriame ra- susįrįnkimo į lietuvių kalbą, 
gina Amerikos lietuvių jauni- jaunime, pabuskim iš to al
mą nesigėdyti savo tėvų kai- rįgį2nio įr visuomet vartokim
b°s- lietuvių kalbų, nes anglų ir

lštikrųjų, pažiūrėkime į taip nepamiršim. Ištautėdami

sigirsta kito pasipriešinimas

jaunimo susirinkimus: susirin-
kimas atidaromas lietuviškai

savo atstovus, vyskūpus ir Tėvų 
Kohgregacijos generolų.

Marijonų

DŽIUGINA.

Jungtinių Valstybių prekybos buto pir
mininkas, renkantis šios svarbios organizaci
jos atstovams į metinį susirinkimų, padarė 
spaudai pranešimų, kuris ne vienų bedarbį, 
bet ir visų visuomenę nudžiugins. Jisai sako, 
kad Jungtinių Valstybių laukia daug geres
ni laikai, nes visur pradedama vykinti staty
bos programa, industrijos, centrai pradeda la
biau veikti.

Žinoma, smagu yra apie tai girdėti iš tų 
žmonių, nuo kurių laikų pagerėjimas gana 
daug priklauso. Gal jie savo pareiškimuose ii

Važiuojantiems šiemet Lietuvon yra gra
ži proga aplankyti Romų ir kitas garsias Eu- 
įopoje vietas. Tam tikslui yra organizuojama 
Maldininkų. Kelionė, kuriai vadovaus gerh 
kun. M. Urbonavičius ir gerb. kun. K. Bič 
kauskas. Šiuos ekskursantus veš gražusis lai 
vas “Roma”, gegužės 17 d. *

Tautų Sąjungos Taryba renkasi pavasa
ri nin posėdin gegužės 12 dieiių Genevoje. 
Skelbiama, kad dienotvarkėn įdėta trisde
šimts svarbių klausimų, kurių tarpe yra Pa
saulinio Teismo dalykai, rezignacija iš ten 
Charles E. Hughes, Kelloggo paktas ir t. t.

Ar koks nors Lietuvos klausimas šiame 
Tautų Sąjungos Tarybos posėdy būs svarsto
mas, ar ne, tuo tarpu dar neteko sužinoti.

yra laimė tame, kad jinai tu-
ri savo jurų uostą, per kurį iaivų vietiį ir pasižada 
betarpiai galt susisiekti su laivus lcisti Klaipėdon be per 
kitomis valstybėmis. Taigi, | &6t,im0.
mes, amerikiečiai;!'ir privalo-1' g. pavasarį pirmasai Skan
inę to proga naudotis ir vyk-idinavų ]aivas be
ti Lietuvon tiktai tą linijų I ,iesiai Klaipėdon iš New Yor- 
laivais, kurie apsiima lietu- ko ižplauks gegu2Ss 24 die. 
vius pristatyti tiesiai be per
sėdimo Klaipėdon. Vykstant 
tiesiai Klaipėdon, kiekvienas
Amerikos lietuvis sutaupo,... ... . . . , . tiesiai Klaipėdon jurų keliu.
tarp 25 ir 50 dolerių, kurie1-. , , , , ,, ... 'via sutaupoma keletas deset-
reik pamokėti Vokietijos ar . , . ...,, .. . v kų dolerių ir palaikoma vie-hranciios gelžkeliams ir uz ■ *. . , . A , .

v ... v . . natinis Lietuvos uostas, kurisvežamąjį bagažų ir išvengia- . r. . ...... . , . nepriklausomai Lietuviai la
ma dviejų parų trankymosi , . ,.... , bai svarbus ir būtinai reika-traukiniais. I r . „ , _

.... . dingas. Juo naudokimės,vokiečiai, norėdami patrau-Į
kti lietuvius vykti jų laivais, 
sutinka lietuvius savo trauki
niais pristatyti Lietuvon, {ik

savo

nų.
Lietuviams amerikiečiams 

geriausia ir pigiausia vykti

Federacijos Sekretoriatas,
180 Hale Avenue, 
Brooklyn, N. Y”.

protokolas praskamba lietu
viškai ir viskas. Laimė, kad 
turime gabių raštininkių bei 
raštininkų kurie sus-mų užra
šo lietuvių kalba. Šiaip-gi vi
sas susirinkimas vedamas an
glų kalboje.

Nekankinkime raštininkų ir 
nesigėdykime lietuvių kalbos, 
kuri yra visų kalbų seniausia 
ir gražiausia. Imkime pavyzdį 
iš jaunuolio B. Matijošaičio, 
kuris irgi yra čia gimęs ir au
gęs, bet, anot jo paimtų žo
džių: “maža garbė svetimo
mis kalbomis kalbėti, didi gė
da savosios gerai nemokėti.”
Kur, kur, o jau savo susirin
kimuose tai vartokim lietuvių 
kalbų.

AŠ žinau, kad vienoje L. Vy- ATYDŽIAI PERSKAITYKI- 
čių kuopoje susirinkimai ve- TE BIZNIERIŲ BARGENUS

nusikalsime prieš savo tėve
lius, prieš Dievų ir prieš Lie
tuvų.

Bijūnėlis.

Kur šviesiau, ten ieško.

Vakare vienam gatvės kam
pe kaž koks pilietis bent pus
valandį žiūrinėja j žemę.

Budėtojas paklausė:
— Ko ieškai?
— Savo kepurės.
— Tai kur jų pametei?
—. Rodos, kad ties anais na

mais.
— O kodėl ne ten, bet čia 

ieškai?
— Nes čia prie lempos 

šviesiau, todėl aiškiau ir ma
tyti.

K. M us.

KOMEDIJANTAŠ,
Lietuvos Universitete, Humanitari

niame fakultete profesoriauna žmogus^ 
kuris galima pavadinti psichiniai nenor
maliu. Dėdamasis tai lietuviu esąs, tai 
mesdttiiiSsis į lenku pusę, priėjo prie to, 
kad pajuto pavojų savo profesūrai. Kaip 
girdėtis, žadama jį nuo profesoriavimo 
atstatyti, kaipo lietuvių — lenkų susi
giminiavimo agitatorių.

Minėtasis subjektas via ne kas kitas, 
o tik J. A. Herbačiauskas. Šičia aš jį 
pavadinau komedijantu. Ir komedijantu 
pavadinau todėl, kad jis to vertas.

Dalyko esmė šiai kame. 1927 metų li
teratūros ir nlenp kritikos žurnale “Pra
duose ir Žygiuose” Nr. 2. nusitalpino sa
vo rašinį “Mano darbas literatūroje”, 
kuriame pasisako kodėl jis tylįs, kodėl 
savo kūrybos nieko neapausdinųs. Pasak 
jo, priežastis esanti tame, kad nenorįs,

kad į laikraštį, kuriame tilptų jo rašinys, 
bobos silkes vyniotų. (!)

Toliau, laiko ponas J. A. Herbačiaus- 
kus save “vienu tų, kuriems kūryba šven 
tas daiktas”. Bet kiek kūrybos esama 
jo raštuose aiškiai nepasisako. Tik giria
si, kad daug dirbus tyliai. Kas iš to jo 
darbo, pasakyti sunku.

Be to dar, pabrėžęs visų savo didy
bę ir genijalumų, “didysis kūrėjas” po
nas J. A. Herbačiauskas pasigiria, kad 
mirdamas neiko savo raštų nepaliksiųs, 
o visus sudeginsiąs. Tokiu būdu lietuvių 
spaudai absoliučiai nieko neduoti nusis
tatęs ir viešai pasigyręs, kad jo raštai ne 
lietuviams, nutilo.

Lietuvių laikraščiai apgailestuvo ši
tų jiono J. A. Herbačiausko nusistatymų. 
Ponus J. A. Herb. laukė tuo tarpu, bene 
kas ims jį melsti pakeisti senųsiųs vėžes. 
Tik matyt nesulaukė. Jo raštų niekas 
nepasigedo ir rašyti niekas nekvietė. To
dėl pamatęs, kad savo kapryzais lietuvių 
spaudos ožio ragan nesuvarė, rįžosi vėl, 
kad ir neprašomas, rašyti.

Štai šičia ir glūdi visas pono J. A. 
Herbačiausko komedij iškurnąs. Kokių 
dar kvailysčių prigalvos ponas “profeso
rius” tuo tarpu dar nežinia.

LIETUVIAI KATALIKAI STUDENTAI 
LIETUVOS UNIVERSITETE.

Lietuviai katalikai studentai Lietu
vos universitete yra susibūrę į didelę ir 
aktingų L. U-to. Stud. Ateitininkų Są
jungų, kuri yra Ateitininkų Federacijos 
dalis. Ateitininkų Federacija apima At
eitininkų Sendraugių Sąjungų, minėta 
studentų sąjungų ir Ateitininkų mokslei
vių sąjungų. Visos šitos trys organizacijos 
turi tikslų koordinuotai organizuoti lietu
vių mokslų einuntj jaunimų ir jo sendrau- 
gus auklėjimosi, lavinimosi, susidrauga
vimo muterialės bei moralės paramos pa
grindais, vadovaujantis vyriausiuoju, prin 
cipu “Viską atnaujinti Kristuje”.

Studentų Ateitininkų Sąjunga, dides
niam darbingumui pakelti ir didesniam 
darbui nudirbti specialiniuose dalykuose, 
skirstosi šiuo tarpu į 6 grupes. Grupės 
sekančios:

1. Stud. Ateitininkų draugovė, tu
rinti teologų, gamtininkų ir filosofų sek
cijas, veikia bendroje ateitininkų idealo- 
gijos plotinėje. Daugausia kreipiama į 
kultūrinio veikimo sritis.

2. Stud. mergaičių Ateitininkių drau- 
govė statosi sau tikslų moters uždavinių 
'ir pareigų pažinimas visuomenės atžvil
giu. Draugovėje veikia šbiinotyros, \gai-

lestingų darbų, pritaikomojo meno ir 
visuomenininkių būreliai.

3. Stud. Ateitininkų Abstinetitų Kor
poracija turi tikslų realizuoti abstinenci
jos idealų savo, tarpe ir visuomenėje. 
Leidžia priešalkaholiškų moksliškų žur
nalų “Santūra”. Padeda dirbti Blaivybės 
Draugijai. Turi savo klubų ir skaityklų.

4. Stud. Ateit, meno draugija “Šat
rija” stetosi sau tikslų lavinti narių me
niškuosius gabumus ir padėti jiems pra

siskinti kelių į gyvenimų. Nariai įdomau
jasi meno gyvenimu ir seka jį. Nagrinėja 
įvairias literatūros stovės ir meno kryp
tis. Bando savo jėgas meno srvtije.

5. Stud. Ateit. Klubas “Vytautas” 
Šičia buriasi tie studentai ateitininkai, 
kurie stengiasi būti gerais katalikais, tau
tininkais ir nuoširdžiais plačios visuome
nės draugais. Jie, studijuodami visuome
ninius mokslus, dirba visuomeninį darbų, 
apdildami sekcijomis žurnulizmą, oratoriz- 
mų, teisę bei soeiologizmą. Klubo nariais 
tegali būti tik vyrai.

6. Stud. Ateit. Korporacija “Kęstu
tis”. Savo vidaus tvarkymąsi ir veiki
mą formuoja solidarumu ir griežta draus
me. Korporacijos obalsis: “Fortiter, cons- 
tanter!” Tikslas — ugdant tėvynės meilę, 
broliškumo ir solidorumo jausmus, paruo
šti narius gerais Visuomenės darbininkais. 
Nariai priimami visuotino susirinkimo 
visuotinu balsavimu. Nariai, įstodami, da
ro didžių priesaikų, kuria pažada ištiki
mybę Korporacijos statutui, drausmei ir 
garbei. (Bus daugiau)
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| Prašau Į Mano Kampelį
Prof. Kampininkas

PROF. KAMP. RAD'O

liinkus už pakvietimu ačiuoja, 
bet, būdamas patenkintas sa
vo “einu”, linki Vaidylai su
Pronskum surasti Sandarai 

i ....
-j pomirtinį gyvenimo.

________
Chicaga. — čia socialistai 

ir bedieviai laužo galvas vož- 
niu klausimu ir negali rasti 
atsako, būtent: iš kur atsira
do Velykos ir ką jos reiškia. 

• Visi jų kunigai, galvočiai

Teisių Skyrius

Rašo Adv. JOHN B. BORDEN 
2151 W. 22 St. Tel. Roosevelt 9060

SAUGUMO NOTŲ KLAUSI
MAS.

NEPILNAMEČIŲ KON
TRAKTAI.

Simo Darbulio sūnus, Pet
ras, baigęs pradinę mokyklų, 
įstojo į Higli Scliool, kur bai-

Jikusių pinigų už Fordų. Už 
kelių dienų vėliau,
šerifas įteikė Petrui praneši
mų kad esųs apskustas ir tu
ri paskirtoje dienoje 
teisman.

, Iš Amerikos Jungtinių 
(Valstybių Iždo departamento 
j patirta kad galybės žmonių 
i šiam departamentui paskirtu 
I laiku nepristato 

notų,

Dr. Caldwello 3 Taisyklės
Užlaikys Tave Sveikų

Dr. Caldwell tėmijp sukietėjimo 
! pasekmės per 47 metus ir įsitikino, 
(kad kaip žmogus nesirūpintų Ravo 

daUgvbČS sveikata, maistu Ir pasimankštymu 
. užkietėjimas laiks nuo laiko atsl-

klirios reika- tiks nežiūrint visų pastangų. Sekan-
. v . * • i , •____  ! tis dalykas stojasi prieš akis, kaiplillgOS iŠpitkilllO ai bu kmioills | ta(ja gydytis. Dr. Caldwell visada

baigės laikas (pribrendimas). Ilnko Pric t0. kad karčiausia būti 
1 prie gatmtoK. Todėl jo vaistas nuo

.. v . . . i užkietėjimo yra švelnus augmeninis
Amerikos žmonių tarpe įsi- , mišinys vadinamas Dr. Caldwell’s

............ ....c. i,.,:„ (Syrup Pepsin. Jis nepakenks nei
Stoti į 11 “ ' 1 & I opiausiems viduriams ir jis negiin-

I mo notas, taip aukštos ver

pastatyti “ant kojų”, vienok!*“ dvi<!« komercijos
kursų, būdamas 16 metų am
žiaus. Petras, neturėdamas 

staŪ-lpė Pijąs ir sandariąją rėdą k- lMlinkil'.10 »»'“» mokytis, pa-

Maskva — “Maisto tiekimo!ir tie negali išaiškinti Vely- 
komisaras nutarė laikinai su-' kų prasmės. Jei socialistų pa
mažinti gyvulių piovimų
čių ir šešiems mėnesiams nu- torius neatsakys, tada, atsa-
niušti mėsos davinį žmogui i- j kymui į klausimų’ bus siunčia-
ki dvieju kilogramų 1(M) gra-lma delegacija Į bile kurios ri( . .
n,u per mėnesį.” (“Rytas”) J parapijinės mokyklos ketvir- "“‘‘P"1“* sau For-

Cliicagos ir Brooklyno dr- t, “grcidą”. ,d»k« - j Pa^t.u«., «ep«-
. ...... įsant kad tėvai tam buvo pne-augai džiaugiasi, kad jie ne į -------------- !„. .

“rojuj” (Rusijoj), bet “pra-l Deltuva (Lietuvoje). Del- 8ingb
gare” (Amerikoj) ir kad nu-| tuviečiai kasmet turi daug! P^ras įmokėjo $7o.00 ir pa 
ėję į bučernę gali kiek tik no-j vargų, rūpesčių ir baimės, bet 8Įrase ant kontrakto sumoke- 
ri mėsos gauti. • i ypatinga yra viena baimė —i** likusių dalį po $15.00 į mė-

, ' ________ būtent kunigo kalėdojimas. /nesl- Po §®šių savaičių laiko,
Chicago. — Sandariečių re-Į Ne tiek tas kalėdninkų atsi- Į Petrai Fordukas nusibodo ir, 

daktorius pastarame jų orga- lankymas vargų, rūpesčių ir, negalėdamas jo parduoti, su- 
no numery kviečia prof. Kam- baimės sudaro, kiek laukimas.' ™ane grąžinti jį sankrovon, 
pininkų užimti jo vietų. Pasi-jMat, laukiant kunigo, reikia,’^ pirko, manydamas

traukimo priežasties nesako,
bet prof. Kampininkas nujau
čia: jis manus eiti buvusio 
importotojo redaktoriaus Pron 
skaus pėdomis, t. y. “runyti” 
į protestonų dvasiškius —

Prof. Kampi-

siryžo eiti darban. Padirbėjęs 
porų metų, ir susitaupęs po- 

šiintų dolerių, užsimanė

“pr y cerius”

IŠ LIETUVOS RESPUBU* 
ROS GENERALINIO 

KONSULATO.

tės banknotes laikyti atmin
čiai kur bankose 
Daugeliui žmonių pinigai ne-

Petras, pamatęs, kad čia jau 
nejuokai, pasiskundė savo tė
vui, kuris su sūnum nuvyko i roji<alingi. Tad kam jie turi

sako, pasirodyti: švariai kam-i^°^^u bbdu pasiliuosuoti nuo 
bariai, kiemas apvalyti, pa- tolesnių mokesčių. Nuvežė For
tiems pasipuošti, o jaunes- dų į sankrovos garadžių ir,
ūiems ir katekizmo pasimo-, l^jęs ofisam, pareiškė, kad jis 

mašinos nebnori laikyti, todėl 
grųžina jųl atgal, atsižadėda
mas įmokėtų pinigų. Sankrova

kinti. Taigi, kur jūs rasit di
desnių vargų, rūpesčių ir bai
mės.

.atsisakė Fordų atgal priimti 
ir reikalavo sumokėti likusius

i Rugsėjo 8 dienų patartina . . ... , , ,i . . , LT , 1 pinigus sulig kontrakto1 visiems būti Kaune ir dalv-
Pe-

kad jis daugiau 
ir, palikęs For-

. . , . „ • Itras atsake,
’vauti D. L. K. Y y tauto Di- ,... . , . . . , nebmokesęstižiojo svarbiausiose jubilie-l , .v_.
jaus iškilmėse. Tuo pat laikui **’ ise^°' ..

v • , - , I Bet tuomi dalykas neuzsi-sveciai turės progos pamaty- j J
ti ir pasigėrėti Lietuvos Opc-! Kada atė’0 mokes&°
ra. Vykstantiems į D. L. K.ldiena’ Petras nega‘
Vytauto Didžiojo iškilmes A-iv0- VietoJ k»”TCrte
merikos lietuviams, kurie per'rado I™“'6™’- kad -i0 ™-

. . ................................ savo neapsižiūrėjimą. nepasi-(kestis užareStuota atrtOmoM-
darbuotoją pasitarime, s. m., ■ Ii,į sankrovos už nemokėjimą

Ac

I. Ruoškimės Lietuvių Ekono- 
minėn Konferencijom

Specialiame Didžiojo New 
Yorko apielinkių lietuvių

kovo 31 d., susisiekus su to-; 
Ūmesnėmis lietuvių kolonijo-!
mis, buvo priimtas Cliicagos
Lietuvių Prekybos Būto pasiū 
lynias, kad planuojamoji eko
nominė konferencija įvyktų š. 
m. birželio 10 diena. Tokiu 
būdu: Lietuvių Ekonominė 
Konferencija įvyks birželio 10 
Dienų, New Yorke.

Konferencijos tikslas: spie
sti lietuviškas pajėgas prak
tiškam ekonominiam veiki- Šatas-Sgatas, Zigmas, gyve
nini, kaip pačioje Amerikoje, I n€s 172 East Main St., Aras 
taip ir santykiuose su Lietu- jterdant, N. Y. 
va.

' Reikalas yra svarbus.

vos pasų, Lietuvos Generali
nis Konsulatas Išdavinės Lei
dimus, ypač tiems, kurie grįž
ta atgal Amerikon.

Po Kauno iškilmių sveteliai 
trauks namo: Amerikon grįž
tantieji galės Nemunu ar gelž- 

i keliais vykti Klaipėdon, ka
ime jų lauks okeaninis laivas.

Paieškoma:

i Ieškomieji arba apie juos
"Jau kų nors žinantieji prašomi at

laikas mums organizuotis ir siliepti į 
planingai savo ekonominiais I (jonsulate General of 
reikalais rūpintis. Veikiančių
jų ir naujai besikūriančiųjų 
Prekybos Būtų nariai ir kiti

>*i

ekonomijos reikalais intere
suoti asmenys, — visi kvie
čiami talkon su patarimais ir 
pasiūlymais.
H. Del Šios Vasaros Svečiavi- 

mosi Lietuvoje.
Kaip jau buvo pranešta, A-1 

menkos svečiams bus įdomu 
aplankyti Žemės Ūkio Parodų 
Kaune, birželio 18-22 dieno
mis. fspūdinga Dainų Šventė 
įvyksta taipgi Kaune, birželio 
22 d., dalyvaujant kelių tūks
tančių rinktiniam chorui iš 
visos Lietuvos. Po to sve
čiams patartina apsilankyti 
vasaravimo vietose; Birštone, 
Palangoje ir Klaipėdos vasar-

Lithuania
15 Pnrk Row,

New York City.

TUBBY

vietėse.

do pupročio. Syrup Pepsin yra gar
dus ir jaunieji jį mėgsta. Jis nesu
ka vidurių. Tūkstančiai motinų mu
ms rašo apie tai.Kur bankose uztiarius.

Dr. Caldwell neužglrla aštrių 
vaistų. Jis netikėjo, kad Jų verta 
imti į savo vidurius. Praktikavęs 
per 47 metus jis nerado priežasties. 

Uotas, ' kurios delei reiktų jų imti, kuomet 
. _ I Sy.rup Pepsin išvalo vidurius grei-

kadil' laisvės paskolos bonus, Į čiau, švelniau ir švariau be skausmų 
i • • • , . • • I ir kenksmo kunui.kurių antrosios ir treciosios

v . , | Neužlelsk sukietėjimo! Tas mažl-
ras, nors ir didelio ūgio, yra būdų žymi dalis Izdan nepris- na jėgas, kietina gyslas ir be laiko 

1 sendina. Nepra!eisk nei vienos dienos 
be nusilaukinėjimo. Nesėsk išmėgi-

pas advokatų 
reikia daryti.

Teisme pasirodė, kad Pet-

pasitarti kas įkeisti tas

nepilnametis, 
tuonioliktus metus. Jo advo
katas teisėjui nurodė, kad, 
sulig teisių, kontraktai nepil
namečių vaikų gali būti bile 
kada paties vaiko panai k i nu

baigęs tik aš- i tatyta, kad gauti pinigus.

Štai pirm devynių mėnesių 
Iždo departamentas paskleidė 
naujas mažesnes banknotes. 
Ligšiol toli daugiau kaip vie
nas bilionas doleriu senomis

nimui, bet eik į aptieką ir gauk
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vieną iš malonių butelių Syrup Pep
sino. Imk prideramą saiką vakare Ir 
atsikelsi nauju žmogum.

Gauk buteli šiandie bile aptiekol 
ir laikykis šių sveikatos taisyklių: 
laikyk galvą šaltai, kojas šiltai, o 
vidurius liuosus.

Iš kvailo keršto jos naikina- X Gegužės 4 d., Černiausko 
mos. .darže įvyksta pirmas M. K.

Tuo budu metai Į metus pel- 
nija valstybės iždas, bet jis tų 
skolų nenaikina ir neužgina.

kasdien

Remėjų piknikas.
mi pirm sulaukiant pilnametys banknotėmis Iždui negrųžinta. 
tės, arba netrukus po sulau-|1>aug semi banknočh} yra cir.
kimui pilnų metų, tai yra, !kuiiaeijoje. Bet negrųžintn’. .. ...
dvidešimts pirmų metų; kad didžiuma vargiai kada matyš!SaJl atmoketl uz Pastatomas
Petras būdamas neDilnamečiu » • i i , (notas. j specialistasįeitas uuuuuiu.-) JiepiHuiiiivciu, |svl0Sij Jos kur užkimštos at- n TalKl nenuslinlnkit- bet elklt
turį pilnų teisę atsisakvti to- „..-i :n ,ioi;u !tlkr* sPeciall8t*> ne Pa» koklv „ , . , , Įnnniiai, gal jų dalis sunaikin- | I tyrėlį. Tikras specialistas, arba pro-
liail mokėti UZ r ordų ir kad i Įg 1 - ' - ■ =* fesorius, neklaus Jūsų kas Jums ken-

Visados yra pinigų PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

jo kontraktas, kaipo tokio, y- 
ra bejėgis, nepriverstinas; 
kad pardavėjas turėtų džiau

Saugumo notų iždui negrų
žinta vertės šimtų milionų do-

gtis jog Petras atidavęs ma-per*lJ* dalis jų visai ne
šinų nereikalauja grųžinimokurios yra 
įmokėtų pinigų, ųors turi pil-■ I,ax°8^os arba sunaikintos, 
nų teisę tų padaryti. Advoka- Pau" •‘•augumo notų pavagia-

i X Šiandie Meldažio salėj L. 
( V. Chicago Apskričio spor
to sekcijos šokiai.

ina. Ne visas jas galima iškeis 
ti pinigais. Ir galimas iškeisti 
vagims yra didelių kliūčių ir 
sunkenybių. Tad kur jas dėti?

RADIO IŠPARDAVIMAS
KAINOS SUMAŽINTAS

t i-
Automobi-

tas reikalavo, kad minėtas 
kontraktas būtų panaikintas, 
užareštuoti pinigai būtų pa- 
liuosuoti ir byla iš teismo iš
mesta. Teisėjas, prisilaikyda
mas teisių, tų ir padarė. i teismų palaikomi.

Yra taipgi ir išėmimai. Ne- liūs šiose aplinkybėse nepris- Rndiola 33 už $32.00
pilnamečių kontraktai arba kaitomas reikmenų klasoje. įEvery Ready 8 tūbų už $35.00 
obligacijos už reikmenis, kaip i Kitas straipsnis teisių sky- 'At\vater Kent 7 tūbų už 35.00 
tai, maistų, drapanas, būta ir į'iuje tilps sekančiam trečia-!Posk tūbų uz 
kitus tos rūšies dalykus yra jdieny.

£ssex Triumphs In Death Valley

39.00 ’
Crosley 8 tūbų už .... 28.00 
Brunsivick Radiola už 24.00!I
Majestic 8 tūbų dynamic 49.00 
Philco 8 tūbų dynamic 49.00 

Visos sėtos elektrikines A. 
C. su tūbomis ir garantuotas. 
Galite pirkti ir ant išmokėji
mo.

REX RADIO SHOP
3343 SO. HALSTED ST. 

Tel. Boulevard 3986

Feen^mint
The Laxativc

Mėgsta jį visi 

Skanus kramtimui 

mint, taip kaip guma.

CAiM.VM NORlftHT,

KOM 1 MOAMTA 
OO OOT to THE 
aTOtei CATt Foft 
A uttle vuhile 
AM ^ETSOMEAlfe.

kla, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno iSegzamlnavlmo. Jus sutau
pysit laiką Ir pinigus. Daugelis kitų 
daktarų negalėjo pagelbėt Jums dėl
to, kad jie neturi reikalingo patyri
mo, suradymul žmogaus kenksmin
gumų.

Mano Radlo — Bcope — Raggl. 
X-Ray Roentgeno Aparatas Ir vl- 
slžkas 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 Ilgų skil
vio. žarnų. Inkstų, odos, kraujo, ner
vų, širdies, reumatizmo, kirminų, 
uždegimo žarnų, silpnų plaučių arba 
Jeigu turit kokią užslsenėjusią, }sl- 
kerėjualą, chronišką ligą, kurį ne
pasidavė net gabiam šeimynos gy
dytojui, neatidėllokit neatėję pas 
mane.

DR. J. E. ZAREMBA
SPECIALISTAS 

Inėjlmas Rūmas 10H
20 W. JACKSON BLVD.

Arti State Gatvės
Ofiso Valandos: Nuo 10 ryto Iki 
1 po pietų. Vakarais nuo 5 Iki f 

Nedėliotais nuo 10 ryto Iki 1 
po pistų

25*

— yra
gera kaina 

už gėrę dantų 

košelę—

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Large Tube

25^

Having the Meanles Has Its Reward'

DCAP. I THIMK Voo SHOOLO 
HAVe STAVEO BEO 
TOOAV. VOV KlOOMOVOMKT 
THE oocroą SM

AFTER «AVI 
< THg MBA6Le$_

GOS.H ITS PO.E1TY ToOCH 
OU You Kibi rtAVIM' To Go 
~rt> SCHOOL.OR VOU COULD 
Co bOMJC TO THE CR.EEK 
VOlTH ME AM HAVE. A
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LIETUVIAI AMERIKOJE C H l C A G O J E

GRANO BAPIDS, MICH.
Sugrįžo.

Tėvas Alfonsas Kazlauskas, 
Pranciškonas, po laikymo mi
sijų lytuose sugrįžo į Grand 
Bapids, Mieli., ir 24 d. balan
džio laikė iškilmingas pamal
das tretininkams. Iš čia vyk
sta į Custer, Mieli., patarnau
ti lietuviams ūkininkams.

Bavaras.
Gegužės 11, 14, 15, 17, 18,

21, 22, 24, bus parapijos ba- 
zaras susirinkimui nuošimčių 
už skolą. Tikimosi gerų sėk
mių, nes parapijonai visuo
met paremia pramogas ruošia
mas parapijos labui.

Devintas skyrius.
Šįmet 11 mergaičių baigia 

devintą skyrių. Mūsų parapi
ja didžiuojasi iš to, kad į- 
stengia duoti vaikeliams auk
štesnį mokslą savo mokykloje.

Į tą aukštą' laipsnį mūsų 
mokyklą iškėlė Šv. Pranciš
kaus seserys. Laiminga para- jauo. 
pija, kūr jos mokytojauja. 
Darbščios, pamaldžios sesu
tės, ne vien žodžiu, bet ir pa
vyzdžiu, tinkamai vaikelius 
ruošia atlikti savo gyvenimo 
pareigos.

S. V. R.

žygis, nes parapijai kaip tik 
reikia automobiliaus toli gy
venantiems ligoniams lankyti.

Baliuje dalyvavo gražus bu 
rys parapijonų — rėmėjų. Vi

[ir iš vietinio West Side Vy-
■ ............... 1 tauto komiteto veikimo.

X Aušros Vartų svetainė-; Gerb klebonas patiek6 pla. 
je atvelykio vakare buvo gra-;n|jj llraugijlJ naviai gali

WEST SIDE ŽINIOS.

tiek težinau, jog nauja ir ri-
! šasi su Vilniaus atvadavimu, 
o to pasakymo jau užtenka, 
kad tikėti, jog bus graži. 

Taigi, laukini visi 18 d. ge-

Taip pat tam vakare bus proga baigsis gegužės 15 d.
priimami nauji nariai į drau
giją iki 25 m. dykai, o nuo 
25 iki 35 už vieną dol. Todėl 
nortbsidiečiai, ypač jaunimas

Red* Oherris.

DĖTROIT. MICH.

žus koncertas ir teatras, ku-i 
si pilnai patenkinti, ypač trau!r^° lH'°Mrani4 sudarė vietinio

tapti parapijos garbės nariais, 
būtent parduodami parapijos 
pramogų tikietų nemažiau 
kaip už $25.00, planas liko

kimu, kurį pripažino kuotei- vaio°nin^nko» Juozapo Bra- 
singiaųsiu zaičio muzikos mokyklos mo-

Sveikintinas p. Lengvinas kiniai ir chorai: Vyrų, ! priimtas.
ir patariama jam išpildyti sa-^37hės » Moterų Sąjungos .. .

------ 1 Sekančiai greb. klebonas
ras. AVestsidiečių tarpe pasi- Pasiulė sumanymą, kad atsto- 
rodo esą tikrai didelių artisti- va* kurie yra išrinkti iš dr- 
nių pajėgų. Nors visą vakarą Pi i es^ &ides Vytauto ko- 
buvo lietus, bet idėjinių drau-1 n^etą, būtų draugijų įgalio- 
gijų šį vakarą rengusiųjų da-1 *r i Aušros A artų parapi- 
lyviai salę užpildė ir visi i°s uietų jubilėjaus komi- 
buvo patenkinti puikiu pro-

ypač “Linksnių Die- 
vaidinimo išpildymu.

X AVestsidiečius Vytauto

patariama jam išpildyti , -
vo sumanymą: automobilį. kP- *r ParaPij°s didysis clio-
pavesti parapijai.

Dalyvavęs.

gūžės, o pamatysim ko da ne- nepamirškite ateiti į tą smagų 
buvo North Sidėj. į vakarą ir prisirašyti prie tos

Čia noriu priminti choro draugijos.
nariams, kad choro susirinki
mas nutarė jog tinkamam pri
siruošimui praktikas turėti 
antradieniais ir ketvirtadie
niais. Todėl visi susirinkite

EXTRA! DIDELĖ PROGA.

HBSHAHD.ILL,

tomis dienomis ir paskirtu 
laiku, nes matote — laiko ne
daug belieka, o darbas dide
lis. ;,

Bijūnėlis.

Žinutės.
gramu,

siją. Pasiūlymas 
priimtas.

vienbalsiai

Inu

'komitete 23 d. balandžio at-

Pasitarus- dar keliais vieti
niais reikalais, sus-mas baig
tas.

V. Petrauskas.

Visų Šventų parapijinėj 
svetainėj turėsime didelę puo
tą, balandžio 30 d., 7:30 vai. 
vakare. Tai svečio Lietuvos 
jaunimo atstovavo, kun. P. Kai^ovavo Aušros Vartų klebo-
raiiaūs išleistuvės — vakarie-: nas> U uolia, P. Atkočiūnas, 
nė. Ją rengia jo brolienė ir Petrauskas, J. Kryžiavičius, 
brolis Karalius, padedant j* Gikis, P. Fabijonaitis ir

draugams ir, kaip matos, puo-, 
ta bus labai įdomi, nes bus 

ir svečių kunigų ir

B. Urbanavičius.
X Trečią Velykų dieną

AVestsidėj lankėsi iš Milwau-
rinktiniosios publikos. Progra jkes arkivyskupijos kun. Jo
nių išpildys briglitonpai'kie-jkukas Šilkas, jaunas lietu
čiai. Poniai Karalienei svete-!vis> tik vasari° Pėdžioje į 
lūs vaišinti padės Šv. Onos [kunigus įšventintas, kuris pas- 
dr-jos šeimininkės.

NORTH SIDE ŽINUTĖS.

Gegužės 4 d. Šv. Cecilijos 
draugija ruošia didelį vakarą. 
Bus trumpa, bet graži pro
grama, o po to gera orkestrą 
ir smagūs šokiai. Programa 
susidės iš gražaus veikalo, 
kuris taipgi naujas ir da Chi- 
cagoje niekur nėra loštas, 
gražus ir juokingas. Taipgi 
gerb. Dr. A. Bukauskas pasi
žadėjo duoti naudingą paskai
tą apie sveikatą. Bus dar ir

Dabartiniu laiku visu tik
rų Lietuvos sūnų ir dukterų 
akys, mintys ir darbai at- į kitokių naujanybių. 
kreipti į Vilnių. Ypač šiais,
Didžiojo Kunigaikščio Yytau- 
to, metais. Poetai eilės rašo 
apie Vilniaus atvadavimo' žy-

kirtas darbuotis vokiečių pa-1 gįus, dramaturgai puikiausias 
rapijoje. Jis papasakojo, kad i dramofe kuria, kompozitoriai 
toj parapijoj vokiečių kalboje j dainas, operetes, žodžiu, visiMūsų veikėjai be darbo ne

rimsta. .Nespėjbln užbaigti ^ko tik du pamokslai: Kale-j dirba, juda kruta, visi savo 
darbą aukoja Vilniaus atva
davimui.

2OO

Lietuvos Vyčių 102 kuopa 
Velykų pirmą dieną suruošė 
vakarą, į kurį atsilankė skait
lingas būrys jaunuomenės ir 
augusių.

Vakare buvo smagaus juo
ko, skambių dainų, kurių per 
gavėnią žmonės “ištroško”, 
ir pasilinksminimas.

Vėlai vakare kuogeriausiam 
upe išsiskirstyta.

Kad visi vakarai taip pa
vyktų, ko-gi reikėtų.

Tas.

vieno vakarėlio tuč tuojau ki-!^ose *r dykose. Šiaip jau vi
las rengiama. '.sos Pamal<ios laikomos anglų

Mūsų vyresnieji veikėjai ge kalboje, nors dar nemaža at- 
gužes 4 d. žada sulošti “gra- K^raI1(^a išpažinties laiku kal
tas kaimiečio bernas”, 3 veik kančių jų vokiškai. Tad aišku, 
smų komediją. Lošimas bus ka^ ip 'okiečių jaunimas tė-
parap. svetainėj. Pelnas eis 
jaunimo ir parapijos naudai.

Roselandietė.

North Side Šv. Mykolo pa
rapijos choras, po vadovyste 
varg. N. Kulio, šįmet irgi ma-

", k 7" ". no kuo nors atsižymėti. Betvų kalbos nebepajegia Ameri-i

BROOILYN, N. Y.
1$ Pan. šv. Apreiškimo Para

pijos.
Balandžio 21 d. vakare į- 

vyko didelis balius, surengtas 
Pan. Šv. Apreiškimo parapi
jonų. Per balių buvo išleistas 
Fdrd automobilius, kurio ti- 
kietai buvo iš anksto parduo
ti.

Laimėtojas, lietuvis, p. J. 
Lengvinas, “Garage” savi- 
nihkas, po 845 Grand Street, 
Brboklyn, N. Y., girdėt, žada 
tą automobilį paaukoti para
pijai. Tai būtų labai girtinas 
--------------• •

KENOSHA, WIS.
‘‘Meilės Vakaras”.

Balandžio 27 d. L. Vyčių 
38 kp. vakaras, kur buvo sta
toma scenoje veikalas “Meilė 
— visų ligų gydytoja”, gra
žiai pavyko. Artistai savo 
roles kuopuikiausiai atvaidi
no.

koje išsimokyti.
X Šiandien anksti rytą

Aušros Apartų mokyklos aš
tuntojo skyriaus mokinės ga- 

įvo savo mokyklos vedėjų lei 
dimą nuvykti į šv. Kazimie
ro akademijos mokinių reko 
lekcijas. Gaila tik, kad kai- 
kurie tėvai, nenujausdami 
svarbos šventų rekolekcijų, y 
pač jaunoms jų dukrelių šie 
lonis taikomų sulaikė patar
dami savo bažnyčioje naudo- , 
tis pamokslais.

kuo? Ogi ve: 18 d. gegužes 
stato scenoje naują operetę. 
Kaip ji vadinasi, tai, tikrai,
atleiskite, dar nežinau, tik

Kuomet Vaikas 
Karščiuoja,

Piktas, Nesveikas

„ .. . .... X Ryt vyčių 24 kp. Ausros
Jsors diena buvo lietinga, . .... . . , ., ,.... Vartų svetainėje susirinkimasbet publikos prisirinko vy-1

dutiniškai ir visi gėrėjosi Vy
čių teatru.

Po teblro, scerios vaidinto
jai pakviesti užkąsti ir čia 

g “spyčių”. An
tanas Lauraitis, kuris buvo 
teziserius šio teatro, pasakė, 
kad da tik pradžia ir kad tuo
jau jis rinks artistus kitam 
veikalui, nes Vyčiai turi už-

tuojau po gegužinių pamaldų. 
Visą parapijos Vyčių jaunimą 
Aušros Vartų klebonas kvie
čia per gegužės mėnesį lanky
tis gegužinėse pamaldose, ku
riose bus jaunimui taikomi 
dvasiniai pamokinimai.

DIDŽIAUSIA KVAILYSTĖ
Balandis yra kvailių mėnuo, — 

bet ar Jus tinote kokia yra didžiau
sia kvąilystC? Benjamln Franklln 
pasakO: "Nesveikata nėra klaida, 
bet kvailyste.” Nesveikata paprastai 
reiškia nešvarumą, o sveikata reiS 
kia, kad užlaikai kūnų švariai. Iš
viraus Ir išlauko.
TRINERIČ KARTUS VYNAS
užlaiko Jūsų kūno mašineriją Sva
rią ir todėl geroj tvarkoj. "Chlcago, 
Vas. 27. — Vartojau THnorlo Kartų 
Vyną per 8 metus ir žinau, kad te 
jo bučiau ligonis. Tas įstabus vais
tas palaiko mano sveikatą Ir ener
giją geriausioje padėtyje. Mrs. Ju- 
liana Jareckl.” Bandyk J|. vartok re- 
gulertal, 1 staiavą šaukštą už bun- 
valandžio prieš valgi! Visose aptte- 
kose. Sempells nuo Jos. Triner Co., 
1833 So. Ashland avė., Chlcago, III.
NEMOKAMO SFMPfctiIO KCpONAS, 

Dep*. 13

X Balandžio 27 d. L. R. K. 
Fed. 3 sk. sus-mas įvyko Auš
ros Vartų parap. salėj. Sus

ekimai. gabių narių. Gi kad L alidarC pjrm gtud p At 
sukėlus londą Vyčių 18 Sei- i kof.įunas, maldą sukalbėjo 
įiio reikalams, negalima laiko kleb ]<un L. Draugelis.

Buvo prattėšinias iš Gliica- 
gos Cent. Vytauto komiteto

niekams leisti. Tad tuojau 
bus statoma kitas veikalo, ro
dos, “Kerštinga Meilę”. Die
dą da nepaskirta. A’isi Vyčių 
parengimai dabar yra daro
mi L. Vyčių 1S Seimo Rengi- 
įnb Komisijos.

Vyčių šokiai.
L. V. 28 kuopa rengia šo

kių vakarą šeštadieny, gegu
žio 3 d., 8 vai., Šv. Petro sve
tainėje.

Muzika bus pirmos klusos. 
Visus kviečia Seimo Rengimo 
Komisija.

Vytis.
Vardas

Adresas PLATINKITE “DRAUGĄ*

Brighton Park. — Liet. Vy
čių 36 kuopa jau pradėjo tai
sytis prie Pasaulinės Paro
dos Chicagoje 1933 metais. 
Tveriama Lietuvių benas iš 
virš 50 asmenų. Norintieji 
prisidėti prie šio didelio dar
bo, kviečiami prisirašyti prie 
beno. Lekcijos bus duodama' 
veltui visiems nariams per še
šis mėnesius.

Povilas Simutis vės beną 
ir mokys. Be to, da šie asme
nys yra paskirti iš kuopos 
jiems prigelbėti: J. Miller, P. 
Daunoras, K. Šimkus, B. Kaš
tonas ir Zig, Vyšniauskas.

Norintieji prisidėti praneš
kite laišku, rašydami Z. Vyš
niauskas, 2517 W. 43 St. Ši

Sloan’s
Liniment

KURIE kenčia Inkstų, Kepenų ir Pūslės bėdomis 
ras palengvinimo Gold Medai Haarlem Oil Cap- 
sules’e. Nauja medicinos moksle pažanga jas pa

darė maloniomis ir Jį H I bandyk šiandie. Tri
lengvai vartojamo- J® I 9^1 jų dydžių vaistinė
mis. Greitai praša-" " ■ ™ se 35c, 75c ir $1.50

lins skausmą. Po antspaudaBLB JBk II |
sveikatą apsaugos. Iš-m| AA

Ga«kite tikrąsias gyduoles. Ieškokite 
^kaarlemoil*C “Gold Medai” vardo kiekvienoje dė

žutėje.

r'*S a long road that knou>s 
no turning out for sotne 
reckless driver! What you 

really need is one of our Auto 
Combination Policies!

Only one premium—and a great 
blg organization “at the vrheel” 
to help ateer you out of trouble 
whcn trouble cotnes!

yE T N A • I Z E
Phone for rote

V. RUKŠTALIS 
Insurance

2428 W. Marquctte Rd. 
Telephone Hetnlock 521* 

Loop Office 
230 S. Clark St. 

Telephone State 3380 
Chlcago, IU.

Dieglys, gesat, Iš
pūtimas, dažnas vė
mimas, karščiavimas 
vaikuose ir kūdikiuo
se paprastai rodo, 
kad maistas vidurė- 
liuose yra surūgęs.

Kai tie ženklai pa
sirodo, tai duok val
kui šaukštą Phillips

Milk of Magnesia. Jdėk Jo | plrmu- 
tlnf vaiko maisto buteliuką ryte. 
Paaugusiems vaikams reikia duo
ti šaukštą vandens stikle. Tas ’nu- 
raknins vaiką — palengvins Jo vl- 
durėlius. Į penkias minutas jis bus 

[linksmas ir laimingas. Paliuosuos 
vidurius nuo visokio surūgusio Ir 
nesuvirškinamo maisto. Jis atidaro 
vidurius vaiko turinti užkietėjimą, 
slogas ir tt. Vaikai jį geria dėlto, 
kad Jis skanus.

Sužinok apie jo naudą motinoms 
ir valkams. Išsirašyk Indomlą kny
gą "Useful Information”. Rašyk J 
The Phillips Co.. 117 Hudson St., 
New Yoirk, N. Y. Bus pasiųsta DY
KAI.

Pirkdamas žiūrėk, kad gautum 
TIKRĄ Phillips Miik of Magnesia. 
Daktarai ją prirašlnėjo per 50 me
tų.

Milk of Magnesia buvo S. V. Re
gistruotas Vaizbos Ženklas The Chas. 
H. Phillips Chemical Kompanijos ir 
jos plrmatuko Chas. H. PhllUpa nuo 
1875. HE

Į KLAIPĖDĄ
TIESIAI

Be persėdimo Didžiuoju 
laivu

Oscarll
IŠ NEAV YORKO

Gegužės 24
11 vai. r.

Užsisakykit vietą dabar.
Del žemiausių kainų ir toli
mesnių žinių rašykite arba 
kreipkitės prie šių autori
zuotų Chicagos agentų;

P. P. BALTUTIS 
3327 So. Italsted St.

UN1VERSAL STATE BANK 
3252 So. Malsted St.

500 Metų
SUKAKTUVĖS

Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio

VYTAUTO
mirties

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

Bcandinavian American Linija siunčia 
vieną iš savo didžiausių laivų tiesiai iš 
Ncw Yorko į Klaipėdą.

PRISIDĖKIT PRIE MV8!

V. M. STULPINAS 
3255 So. Italsted St.

J. J. ZOLP 
4559 So. Paulina St.

arba į

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

"■"-U ■■ ■ ę i ...iii i i j, i3
Reti Si n f) the h amily - ^And thats the resson shs esme baekt Plshef
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Trečiadienis, Bul. 30 d., 1930
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GRABORIAIs

S. D. LACHAWICZ
LIETUVIS GRABORIUS

Patarnauja laidotuvėse kuoplglau- 
Sla. Reikale meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tel. Roosevelt 2 516 Arba 2 516

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

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

C H 1 C A G O J E

ŽINiy-aHEliS
X Ateinantį sekmadienį ge 

gūžio 4 d. Černausko darže 
rengiamas piknikas Marijonų 
Kolegijos naudai. Oras vis

D B S U G S S

PRANEŠIMAS

DR. M. T. STRIKOL

darosį šiltesnis ir malonesnis. SVarbiais reikalais: salės
paėmimas, medalių pudary-

I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS i 
tauto Sukaktuvių Rengimo atidarė antrų ofisų (su Dr. Laurai- '
lCnmitoin Y»l<lvho<i susirinki člu ~ viršuj Belsklo-Rakščio aptle-j Komiteto \aluj UOS SU.llinKl kos) pQ nr 242J ^e„t Marąuette Rd. j
llias, i kulį kviečiama visi Valandos: nuo 2 iki 4 po plet. Tel.

, ’ . . . . ... Prospect 1930.
valdybos nariai ir komisijos, senas ofisas toj pačioj vietoj: 

į sį SUsirinkillių. ut\yksta Bri-'j g vakare. Tel. Boulevard 7820 

dgeporto Draugijų Sąryšio iš- Res; s- *!?.any. Ay,T T*L froa’° 1 ° 7 J pect 1980. Nedelomls tik pagal su
linktoji komisija. Reikės pusi- tarti.

DR. R. G. CUPLER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Oakley Avenue ir 24-tas Street 

Telef. Canal 1718-6141

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

Simpatiifcas — 
Mandagu —

Jeresnis ir Piges
nis už kitų patar
navimas.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAGRABU VEDĖJAI 

Didysis OftKjs:
4605-07 So. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 U 1741 
SKYRIUS

4447 So. Fairlleld Avenne 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct. Cicero 
Tel. Cicero 2794 

SKYRIUS
3201 Auburn Avenue 

Tel. Boulevard 2201

J. F. RAMIUS
.PIGIAUSIAIS ĮJUOS. GRABORIUS. 

CHTCAO3IE.
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
Ir pigiau segu kiti 
todtl, kad priklau
sau prie arabų iš
dirby Btės.

OFČSAS
668 West 18 Bt. 
Tel. Canal 6174 
BKY MUS: 9238
So. Halsted Street 
Tel. Vlctory 4989

Todėl piknikui oras bus visai 
geras ir visose Chicagos lietu
vių kolonijose Kolegijos rė
mėjai rengiasi prie skaitlingo 
išvažiavimo. Rengėjai darbuo
jasi, kad piknike nieko nesto- 
kuotų, kad butų gerų, šviežių 
valgių tiesiai nuo farmų, kad 
butų naujų žaidimų, muzika 
ir visokių palinksminimų.

X Šiandie* šv. Kryžiaus li
goninėj Moterų Sąjungos Chi
cagos Apskričio “bunco pal
ty”. Pelnas skiriamas kam
bario ligoninėj įrenginiui.

X Gegužės 4 d., Meldažio 
salėj paskutinis prieš vasarų 
L. V. “Dainos” choro vaka
ras. Statoma scenoj “Teodo- 
linda”, scena iš operos “Eglė 
Žalčių Karalienė” ir ant ga
lo šokiai.

mas ir kiti dalykai.
Kviečia

Komiteto Pirmininkas.

RADIO ŽŽŽ.

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

Tel. Kenwood 5107 
Vai.: nuo 9 iki 11 vai. ryte; 

i nuo 6 iki 8 vai. vak. apart

Ofiso Tel. Virglnla 9081
Rezidencijos: Van Buren 6811

DR. T. DUNDULIS

Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandoj 9 Iki 13, 1 IMI I 

dienų, ir 9:19 iki 9:39 vakare 

4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 4»th Btreet Chicago, III.

•>

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue 

Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 
2 Iki 4 ir 6 Iki 8 v. v. 

Nedėllomls nuo 10 Iki 12 ryto 
Namų Ofisas 3413 Franklln Blvd. 

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

DR. J. J. KOWARSKIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. Weetem Avenue 

Tel. Prospect 1919 
Rezidencija 1369 So. Leavltt Bt 

Tel. Canal >339
Valandos: 1-4 po pietų ir 7-9 v. v. 

Nedalioj pagal susitarimų

Ofiso Tel. Victory 3687

Of. ir Itez. Tel. Hemlock 2374

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

Antras otisas ir Rezidencija

6604 S. ARTESIAN A VE.
Ofiso VaJ. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo S-C po 
plet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 6764 Republlc 8466

Town ot Ūke. - Geg. 1 d. į«’entadienio ir ketvirtadienio .OOat,

Tel. Hemleck 8700 
ftez. Tel. Prospect 0610

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie

ADVOKATAI

PAUL. M. ADOMAITIS

Tel. CaDal 2118
Namų TeL Lafayette 9098

DR. A. L YUŠKA
OFISAS

1900 S. HALSTED STREET

NAMAI

4193 ARCHER AVĖ. 
Valandos: prieš pietus pagal sutarti 
Namuose 2-4 po piet. ofise 6-8 ▼. V.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St. 
Kampas 31 Street 

VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėlloinis ir šventadieniais 19-12

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS,

CHIRURGAS
IR OBSTETRIKAS 

Gydo staigias Ir chroniškas Ilgas
vyrų, moterų ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdienų nuo 
pietų Iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomls ir seredomls tik 
Iš kai no susitarus

Ofisas ir Laboratorija 
Ir X-RAY

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

KUN. IG. ALBAVIČIUS 

SVEIKSTA.

Phonb Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Kasų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturt
ine išlaidų užlaikymui 
įkyrių.

Nauja, graži ko

plyčia dykai.
3307 Auburn Avenue

Gerb. kun. Ig. Albavičius 
nors dar ir tebėra lietuvių li
goninėje, tačiau jau sveiksta. 
Lankytojų kol kas dar prašo
ma jo nelankyti, nes sunki li
ga gerb. veikėją suvargino 
Reikalinga poilsis ir atsargu 
mas.

Lietuvių katalikų visuo
menė džiaugiasi, kad jos vado 
sveikata jau stiprėja.

VYTAUTO KOMITETO 

VALDYBOS ŽINIAI.

Ladė Daukšaitė, vargoninin
ko duktė, baigia slaugių kur
sus ir žada darbuotis Šv. Kry
žiaus ligoninėje.

X Kaip tai nieko iš Town
Rez. 6622 So. \Vhippleot Lake! Čia yra organizuo-; Val 2.4 7_9 v v išskiriant Keti 

jamas komitetas Vytauto 500' 
m. sukaktuvėms minėti. Town 
oi* Lake nepasiliks.

X Anų dieną vaikai sudalė 
gatvėmis vaikštynes obalsiu
“Valymo Savaitė”. Tie patys; ADVOKATAS
vaikai, Žinoma SU vyresniųjų Suite 721 First National Bank Bidg.
patarimu, jeigu kiekvienas i 38 S. DEARBORN ST.

vi , V I Tel. Randolph 5130-5131. Vai. 10-5 apie savo namus ir sale tus-1 
čius lotus apvalytų, butelius, 
dėžes, blokines surinktų ir ne
mestų poperų ant gatvių, tai 
tikrai būtų švaru ir gražu.
Kiekvienas valykite tuštumas 
apie savo gyvenimų. Lietuviai, 
duokite kaimynams švaros 
pavyzdį.

X Geg. 4 d. mergaitės so
da lietės rengia įdomią pro
gramą ir šaunias vaišės^ kai
po paminėjimą “Motinų Die
nos” ir pagerbimui savo mo
tinų. Viskas įvyks parap. sa
lėje.

X -Tau užsakė bažnyčioje,

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

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

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTDN
Gydytojas ir Chirurgas 

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

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR 

4650 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7878 

Nuo 10 vai. ryto Iki 8 vai. vak.

Tel. Lafayette 5799

DR. A. J, JAVOIŠ
( Vai: 2 iki 6 po pietų. 7 Iki 9 vak 

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

v. ,. » nn. i , kad Leokadija Cesnaite įste-Šiandien, / :30 vai. vakare, ! v _ t
. , ,. , . . , ka uz Petro Dargio.Aušros \ artų par. mokyklos;
kambary įvyksta svarbus Vy-I =

A.A.OLIS
ADVOKATAS

11 So. La Šalie St.. Room 1701 
Tel. Randolph 0331-0332 Vai. 9-8 

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

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

PėtnyNos

AKIŲ GYDYTOJAI:

Tel. Vlctory 6279

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofiso ir Res. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
DR. S. 6IEZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
X — Spinduliai 

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt SL Tel. Canal 9221

3464 SO. HALSTED STREET
Ofiso valandos nuo 1 iki S po 

pietų ir < iki 8 vai. vakare 
Res. 3201 S. WALLACE STREET i Rez,denclJa: 6640 So. Mapleivood
__ ______________ I Avenue Tel. Republlc 7868

Valandos 1 — 3&7 — 8 ▼. r. 
Nedėlloj: 10 — 12 rytoTel. Hemlock 8151

Telefonas Yards 1188

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS

Turiu automobilius visokiems rei
kalams. Kaina prieinama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

A. PETKUS
GRABORIUS

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

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

Tel. Vlrginla 1290

I Tel. Cicero 2962

DR, S, ASHER
DENTISTAS

; 4901 W. 14 St. Cicero, III
X-Ray ir Gas

Valandos: 10-12 ryt., 1:30—5 Ir 6-3 
vai. vak. Seredolnis Ir Ned. susitarus

JOHN D. 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 
Name; 8 iki 9 ryte Tel. Repub. 9600

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
3265 S. Halsted St.
Vai.: 10 vai. ryto—8 v. ▼. 

Nedėlloj 10-12

DR. VAITUSH, 0. P. D.

►>»

DR. Y. S. NARYAUCKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

2435 West 69 Street
VaL: 9—12 ryte. 1—4 p. p. 9—9 

v. v. Nedėlloj susltarua

S. M. SKUDAS. c
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7532

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue 

Tel. Boulevard 9277

DR. NORMANTAS
NAPRAPATAS

Persikėlė po num.

3236 S. HALSTED STREET
. Tel. Vlctory 6965
Valandos: 2-5 po pietų, 6-8 vakare

J. Lulevičius

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
8108 8. Halsted 
St. Chicago, III.

Tel. Vlctory 1119

I. J. Z O L P
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 Weat 46th Street

Kampas 46tn Ir Paulina 8ta.
Tel. Blvd. 6191

Nulludtmo valandoje kreipkitės 
prie manęs. patarnausiu slmpatlB- 
kal, mandagiai. gėlai Ir pigiau 
negu kitur. Koplyčia dėl Šermenų 
Byfcal. 

k__

BUTKUS
UNDEttTAKlNG co.

P. B. Hadley Llc. 
Koplyčia Dykai

no West 18th Street 

Canal 1161

PADĖKAVONĖ

A. "f" A.
JONAS DUDRIKAS

Musu mylimas tėvelis tapo palaidotas šv. Kazimiero kapi
nėse Balandžio 21 d., 1930 m. Negalim praleisti nepadėkoję vi
siems, kurie prisidėjo prie musų mylimo tėvelio laidotuvių. Pir
miausia dėkojam Jo Malonybei gerb. Pralotul M. L Krušai už 
pasakymų puikų pamokslų bažnyčioj, kunigui šaulinskul, kairus 
ant kapinių neprašytas tik iš savo malonės pasakė pamokslėli, 
Dvasiškiem tėveliam Šv. Jurgio parap., kurie atlaikė įspūdingas 
pamaldas už velionio sielų. Ačiū varg. A Pociui, ačiū Kaštui 
Saboniui už puikų giedojimų bažnyčioj Ir atlyginimų nereika
lavo iš musų. Ačiū tiems, kurie paaukavote ant mišių, tai yra 
ponai Petkai, ponai Mlne’gnl, ponai Aitučlal, ponai Maloniai, Pp. 
Mazeliauskiai, p. Puidokienė, Pp. Butkal, Lietuvos Vyčių 16 kuo
pa. Ačiū katrie prisiuntėt gėlių vainikus kaip va pp. Petkai. 
I’p. Minelgal, p. Balkaiti, I’p. Llekial, p. Vilėatiskis, Pp. Doug- 
las, Pp. Burtuliams, I’p. J. Ažukams, p. Masalskaitci krikšto 
dukterel, Hrldgeporto Jaunotnenel, Bridgcparto Vyčiams Ir Ci
cero Vyčiams

Giliausi padėkos žod) tariam grabo nešėjams, Slmano Dau
kanto Draugijos pirmininkui T. Januliui, O. Butkui, A. Zala
toriui. Vytauto draugijos pirmininkui J. Mlekeliunui, I’. .Baltučiui, 
T’. Makuškai. Ačluojam I’p. Masa'iskia.ms ir nailjarn graborlui A. 
Pilipavičiui už rūpestingų ir mandagų patamavfcnų.

Pagailos ačluojam ilsiems, katrie taip skaitlingai pa lydė Jot 
Į am žinąs t j musų tėveli, neužilgo galim Ir mes nueiti pas my
limus tėvelius, nes ten visų tėviške Ir amžino atilsio viela.

Mielas tėveli ilsėkis, ramiai šaltoj žemelėj lauk musų atei
nančių. Musų širdys paliks ant vlsiMknet sugraudintos ir nepa
miršim savo maldose. Nuliūdę liekamo:

Sanai ItroniHlavas, Benediktas ir Alponsas.

JOHN KUGHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street

Arti Leavitt Street 
Telefonu Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va

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

JOSEPH J. GRISH
(Juozas J. Grišins)

ADVOKATAS

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

RESIDENCIJA: 
6515 So. Rockivell Street 

Telef. Republlc 9722

=

J. Pš WAITGHUS
LIETUVIS ADVOKATAS 

127 No. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Franklln 4177
Nuo 9 iki 1 Išėmus Subatas

52 East 107-th Street
Kampas Michigan Avė.

Tel. Pullman 5950 
Nuo 3 Iki 9 vak. Ir Subatomls

LIETUVIS AKIŲ 

SPECIALISTAS

Palengvina aklų {tempimų kuria 
aatl prležaatlm galvoa skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšt). Atitai
sau kreivas akla nuimu cataractua 
Atitaisau trumpų regyste ir tolimų 
regystų.

Prirengiu teisingai akinius vlsuoss 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau 
slas klaidas.

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 19 ryto Iki S va
karo. Nedėllomls nuo 19 ryto iki 
ii po pistų.

Kainos pigesnės, kaip kitur
4712 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Telephone Central 1926

F. W, CHERNAUGKAS
advokatas

124 North LaSalle Btreet 
CHICAGO, ILLINOIS

Nuo 9:99 iki B vai. vak.
•eai Office; 1909 So. Union Ava.

TeL Roosevelt 9719 
VaL nuo 9 iki I taL vak.

DR. ŽMUIDZtNAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS
4740 Dorchester Avenue

Tel. Drexel 6323 
Vai.: 8 iki 10 ryto 

6-8 vai. vakare

Tel, Canal 0257 Res. Prospect 9989

i DR. P. Z. ŽALAM
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED 8T.
Rezidencija 6600 So. Arteslan Ava. 

Valandos 11 ryto iki > po pietų 
6 Iki 8:30 vakare

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą, po niuneriu
4729 SO. ASHLAND AVĖ.

SPECIJALISTAS
Džiovų, Moterų ir Vyrų LigųOFISAI:

? tSo 2924 Washlngton vat: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 Po 
10-12, 2-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd. į Dietų* 7—8*30 knv/a
Tel. Cicero 662. Tel. Kedzie 2450-2451 Nedėllomls 10 iki 12

DR. $. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Telef. Midway 2880

Rezidencija 
4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Nedėllomls
Susitarus

DENTISTAI

Office Boulevard 7942

DR. G, Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

<946 So. Ashland Avenue 
Ant Zaleskio Aptlekos

Tel. Boulevard 1991

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

3343 SO. HALSTED STREET
Valandos: Nuo 2 — 4 pu >.

7—9 vakare

.HERZMAN

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
OPTOMETRISTA3

TeL Canal 9129

DR. G. I. BL0Ž1S
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET 

(Kampas Leavitt Bt.)
Valandos* Nuo 9 iki 12 ryto 

nuo I iki 9 vakare
Seredoj pagal sutarti

Tel. Lafayette 5820

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

Rez. Tel. Lafayette 4365

Ekspertas tyrimo aklų Ir pritaikymo 
akinių

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kacnp. 13 St. 2 aukštas 

Pastcbėklt mano Iškabas 
Valandos nuo 9:80 ryto lkl 8:30 va
karo. Seredomls nuo 9:30 lkl 12 V. 

ryto. Nedėllomls nėra skirtų 
valandų. Room B 
Phone Canal OSH

Boulevard 7689
Rea. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 

Vai.: Nuo 9 ryto iki t vakare

18 RUSIJOS

Gerai lietuviams Blnomas pdl 
metus kaipo patyrus gydytojas, 
rurgas ir akušeris.

Gydo stalgias ir chroniškas H- 
gaevyrų, 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 — 19 pistų N 
nuo I iki 7:99 vai. vakare.
Tel. ofiso Canal >119 Res. So.
2238, arba Randolph <899.

91

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tol. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 lkl 12 dienų 
Nuo 2 lkl 3 po pietų.
Nuo 7 lkl 9 vakare. *
NedBl. nuo 10 iki 12 dienų



DRAUOAS Trečiadieni:?, Bal. 30 d., 1930

Lietuviu Kolegijos Rėmėju Geg. 4 d. Chernausko Darže
C H I C A G O J E

MOT. SĄGOS CHICAGOS 
APSKRIČIO BUNCO 

PARTY”,

NEDALIOJ PREMJERA.

Šį vakarę, 7:30 vai., šv. 
Kryžiaus ligoninėj įvyksta sų- 
jungiečių “bunco”. Visas pel
nas eina ligoninės kambariui 
įrengti. Rengimo komisija pil
nai yra pasirengusi kuodau- 
giausia svetelių susilaukti. 
Kad smagiai laikę praleidus 
ir laimėjus gražių dovanų, 
skaitlingai vykime šį vakarę

Gegužės 4 d. vakare, Mel- 
dažio salėje bus statoma sce
noj premjera “Teodolinda”, 
labai smagi, patraukianti ko
medija. Ję'vaidins L. V. “Dai

BALSAI DEL “DRAUGO” IR THE PEOPLES FURNITURE 
CO. DUODAMŲ PROGRAMŲ.

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

Gerb. “Draugo” Red.: 
Tamstų ir Peoples Furnitu-

re Co. programa per radio iš 
nos” choro mėgėjai, rezisuo- pVHFC stoties pereitų pirma- 
jant p. J. Balsiui. Be to, bus dienį buvo graži ir, be abejo,
išpildyta viena scena iš M. 
Petrausko operos “Eglė — 
Žalčių Karalienė”. Bus solo 
duetų, kvartetų ir ant galo 
dainuos visas L. V. “Dainos”

į Šv. Kryžiaus ligoninę. Tikie- choras. Po programos bus šo- 
tai visai pigūs, tik 50c. Savo.kiai. Visi menę mylintieji, vi- 
atsilankymu ne tik paremsime sas L. Vyčių jaunimas kvie-
kilnųjį tikslę, bet ir patys sma 
giai laikę praleisime.

Pačios sę’jungietės taip pat 
lai nepamiršta savo pareigos 
— skaitlingai šį vakarę suva
žiuoti.

Ta pati.

čiamas atsilankyti. Programa 
bus gera, šokiams orkestrą 
taipgi paimta gera. Bilietai: 
pirmosios eilės po $1, kitos po 
75c. šokiams 50c. Pastarieji 
bilietai bus parduodami pro
gramų! pasibaigus.

Dušiukas.

visiems klausytojams patiko. 
Aš ypač mėgstu klausyti dai
nuojant L. V. “Dainos” cho
rų ir jo solistus, solistes, nes 
tai geriausias lietuvių mišrus 
choras Chicagoje. Todėl ir šį 
sykį dideliu nekantrumu lau
kiau kada per mano radio 
pasilies maloni “Dainos” cho

ro dvigubo kvarteto sutartinė. 
Čia truputį nusivyliau. Tie
sa, kvartetas gražiai daina
vo, bet tas dainas, kurias jau 
visas “Dainos” choras yra 
per radio dainavęs ir da ne 
sykį.

Solistai: Balsis, Mickaitė, 
Čiapas; duetas: Lauraitienė ir 
Sersevičienė buvo “nais.” 
Balsienės deklamacija ir-gi 
darė įspūdžio.

Daugiau tokių programų!
Radio Fanas.

PROGA JAUNAI PORAI 
PRADEDANČIAI 

GYVENIMĄ.
Ui $475 trausl rakandų vertės $3,- 

000. Del 4 karu b. Vartoti 60 dienų. 
3 šmotų seklyčios setas, 8 šmotų 
gražus bediuimio setas. 5 šmotų 
valg. setas, du 9x12 Wtlton kaurai, 
maži kaurai, lempos, veidrodis, in
dai. Viskas už $475. Pristatysime. 
Galima skyrium. 8228 Maryland 
avė., 1-mas apt., 1 blokas į rytus 
nuo Cottagi; Grove avė. Tel. Stevvart 
1875.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

G. Navadomskis, Savininkas
Elektros kontraktorius

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI

“DRAUGO” IR PEOPLES 
RADIO KONCERTAS. Grįžo Kolegijom

kietų galima gauti pas p. Nau- 
gžemį, kuopos pirm., ir p-nų 
Gudų krautuvėj, 901 W. 33 St. 
Tikieto kaina yra 50c., už kę 
bus duodama valgyti. Už nu
vežimų ir atvežimą trokais tik 
50c. Tikimės visuomenės šir

dingos paramos.
Valdyba.

Pirmadienio vakarai lietu
viams Chicagoje pasidarė lyg 
ir kokia šventė. Nėra tos lie
tuvių šeimos, turinčios radio, 
kuri nesiklausytų dienraščio 
“Draugo” ir The Peoples 
Furniture Co. radio progra
mų iš AVIIFC radio stoties.

Po trumpu Velykų atosto
gų p-lė Felicija Nausėda grį
žo atgal į Rosary College. P- 
lė Felicija vienintelė lietuvai
tė toje kolegijoje. Visur jinai 
savo tautybe didžiuojasi. Štai, 
nesenai visoms “freshmen” 
Kolegijoj prisėjo pasirinkt

} i temas ir parašyt referatus, 
gramas tikrai buvo įvairus.'PJ5 N«»"iailf' pasirinko sau 

Netrūko dainų, netrūko ir mu

Praeito pirmadienio pro-

zikos. L. Vyčių — Dainos cho
ras gražiai dainuoja, bet gra
žiai dainuoja ir jo sudarytas 
dvigubas kvartetas, kuriam 
•vadovauja komp. A. Pocius, 
Beethoveno Konservatorijos 
direktorius. Kvartetas tikrai 
gražiai padainavo keturias St. 
Šimkaus dainas.

Gražiai skambėjo ir “Vilko 
Maršas”, kuri dainavo to pa
ties choro vyrų dvigubas due
tas. Ponių — Stefanijos Lau-

“Lithuania”. Iš 400 referatų, 
šeši buvo profesorių pripažinti 
geriausiais. Tarpe tų išrinktų 
būna ir p-lės Nausėdaitės re
feratas apie Lietuvę.

Rosary College tarpe kitų 
gyvuoja maža rinktinė drau
gijėlė “Torch” (t. y. “Žibin
tas”). Jon tegali priklausyti 
tik pavyzdingos ir riktinės 
studentės. P-lė F. Nausėdaitė 
kviesta ir patapo narys 
“Torch.”

Tai visa rodo, kad lietuviš
kumas nekliudo gabioms stu-

REIKALINGA
5,000 kostomerių pasinau- 

duoti musų išpardavimu. Bar- 
genai visai šeimynai.

“Seilai” ant:
Ceverykų,
Dressių 
Kelnių 
Maliavų 
Varnišių 
Vaikų drabužių

Kainos numažintos taip, 
kad pritaikinti jūsų kišeniui.

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

Bargenai, bargenai, barge
nai.

Išpardavimas, kurio negalit 
pamiršti.

I. GOLDSTEIN & SON
2400 So. Oakley Avė.

Tel. Canal 1976

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EZPRES8

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

Taipgi parduodame

SVEIKATOS KOMISIJONIE 
RIUS PATARIA UŽLAIKY

TI GYVENAMUS 
KAMBARIUS 

SVEIKUS
Mes pasirengę išgražyti jūsų kam

barius 10% pigiau už visų. darbų. 
Maliavojam, ir popieruojam ir aps
kritai padirbant pagal jūsų norą. 
Teisingas Ir greitaas patarnavimas 

j už prieinamų kainų. Nesvarbu, kaip 
Tamistos toli gyvenat, pašaukit, o 
mes pribusim ir apkainuosint visai 
dykai. Taipgi padarom ant lengvų 
išmokėjimų.

A. K. VALIUKAS

Paintlng & Dcvorating Contractor 
3»3« West 65 Place 
Tel. Repnblic 4139

STANLEY CIBULSKIS
MOLIAVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Poperioju, mollavoju ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653

VARGONININKAS
Atsakantis chorvedys ir vnr 

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

VARGONININKAS 
c-o “Draugas”

2334 S. Oakley Avė. Chicago.

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

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

raitienės ir Barboros Sarsevi- dentėms siekti koaukščiausiai 
čienės duetas taipgi gražiai jr visa galima pasiekti, nemai 
skambėjo. Jos dainavo dvi ,nant pavardės į svetimtautis- 
d&ini* kas ir neatsižadant savo tau-

P-ni M. Balsienė labai aiš
kiai ir jausmingai padeklema- 
vo Maironio “Lietuva Bran-

tybės.
Laimėjimas.

Gegužės 2 d., penktadienio
gi”. Jinai radio programų į vakare, šv. Jurgio par. mok.

svet. ant antrų lubų įvyks 
mėnesinis A. R. D. 2 sk. susi-

graziai paĮvairmo.

rinkimas. Po susirinkimo į- 
vyks laimėjimas dalykėlių, ku 
riems “chances” buvo parda
vinėjamos vajaus metu. Bus 
ir mažos vaišės, arbatėlė ir 
“kraštukai”, kuriuos gamins 
mūsų jaunas “chef” p. A. 
Vardauskas. Laimėjimo komi- 
sijon įeina žinoma veikėja p.

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

Seredoj ir Ketverge 
Balandžio 30, ir Gegužio 1 d. 

“THE GGLDEN CALF”
Nepaprastai įdomus paveiks
las.

Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

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

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

7126 So. Rockwell Street
Telef. Repnblic 5099

Mes pervežame daiktus ir į 
kitus miestus.
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PR A NEŠIM AS.
Automobilių ■iricefcma ir savinin

kams pirm pirkioto ha ujo karo Šir
dingai prašom atsilankyti ir pama
tyti naujus 1930 Nash automobiius 
sul vėliausios mados automatiikais 
{taisymais. Sport Royal tekiniais ir 
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai 
Nash gali papuošti- Už tokias pri
einamas kainas pas

BALZBKAS MOTOR SALĖJ
4030 Archer Avenue 

Tel. Lafayette 2082

AUTOMOBILIU CHAMPIONAS

B U I C K
Per 2A 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 ALEGAITIS
LIETUVIS PARDAVĖJAS

ATLAS PHOTO STUDIO

J. W. Staneika
Naujas Savininkas

Man reik žmonių—vyrų ar 
moterų virš 30 metų amžiaus. 
Darbai ant visados. Geras už
mokestis. Gali dirbti pilnų lai

anglis kę* ar pusę. Taipgi ir į kitus
miestus. Atsišaukti:

3133 So. Halsted Street 
Chicago, UI.

REIKALINGA stenografė. Turi kal
bėti ir rašyti lietuviškai. Pastovu.- 
darbas. Gera mokestis.

JOHN J. ZOLP 
4559 So. Paulina St.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

-Del- geriausio* rųliėe 
hrrpdtrffiiš!Vtmo, šaukit 

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Oiaella šviežių kiauši
ni* sviesto ir sūrių.

4644 So. Paulina St
Tel. Boulevard 1289

MARQUETTE JEWELRY 
& RADIO

Savininkas R. Andrellunas
Užlaikau visokių 

auksinių 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.
Telefonu HEMLOCK 198*

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlua 

Statau {vairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ. 
Telefonas Hemlock 5526

HEMSTICH. Singer mašinos, ge
ram stovy. Pigiai. Elxler Bros. 317 
W. Adams.

Išvažiuojatn, parduodant visus 
daiktus. Pigiai. 5544 Maryland avc.

KONCERTINOS, bandonianos, ar
monikos parduodamos, mainomos, 

'taisomos. Otto E. Georgi, 1738 No. 
ĮCalifornia Atd. ned. ryt. ir vak.

Phone Virginia 2064 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

Priv. šeimyna parduoda 3 kamb. 
raki Pigiai. Setai parloriaus, bedr., 
valg. Kreiptis tarp 1 p. p. ir 9 v. 
v. Mr. Kmetko, 4617 Drexel Blvd.

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

Pilni rakandai, kaurai, deskos. Pi
giai. 229 No. Centrai, avė. Austin 
7111.

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausia.

4426 So. Westem Avė.
Tel. Lafavette 8227

7 šmotų valg. ir 2 šmotų parlo
riaus setas, kaurai, dišes. Viskas $55. 
Galima skyrium. 621 Cornelia avė., 
2-ras apt. S.

V. PAUKŠTIS
H AR D W ARE 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.

E S
Budavojam naujas namus, 

dirbam cemento darbus - fun
damentus saidvokus, taipgi 
muro darbus, iš medinių pa
darom mūrinius, apmurinam 
medinį namų po vienų plytų. 
Atrodo mūrinis, po to jau ne- 
reik pentvt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo. I

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenue

Tel. Lafayette 7674

Telefonas Canal 7233

REAL ESTATE
Biznio kamp. prie 103-čios ir So. 

Fark Avė. 100x125 p., gero St. Biz
nio centre arti So. Park Avė. Pigiai. 
J. Keegan, 7952 Chaimplain avė. 
Triangle 0924.

Paaukuos&n mod. 5 kamb. namą. 
Geros išlygos. 1325 W. 71 St.

Did. mod. 5 kamb. plytų bung. 
2 karų gar., šoninis įvaž. $9,900. 
5631 Warwick Avė.

POIVNERS GROVE 7 KAMB. 
NAMAS

1 bl. iki bažnyčios Ir mokyklos. 
Lotas 50x162. Visi pagerinimai. Pi
giai. Tik $5,500.
HENRY A. 5IILLER. REALTOR

Ofiso sk. 5114 Main, 2-ras fl. 
Dovvners Grove. Tel. Dovvners

Grove 7 6

2 augščių 4-3 kamb. gar. jėla iš- 
peivyta $4,700. 7044 So. Lincoln
St.

7 kamb. plytų bung., žibalu šild. 
2 karų gar. $13,000. 2712 Asburg 
avė. Evanston. University 0663.

Pardavimui 6 kamb. S kamp. fron 
tas bung., karšti vand. šild., g-vė 
išmok. 2 karų gar., porčius. 5737 
l’ensacola.

BIZNIO PROGOS

Delicatessen — Groc. A-l stovy, 
naujas atakas, 4 kamb. užpakaly. 
Pigiai. 2158 Belle Plaine Avė.

FARMOS.

LEAVITT STREET 
GARAGE

Viktoras Yuknis, Savininkas
Visokis automobilių dar

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

2226-80 So. Leavitt St. 
Tel. Ganai 6954

GRABAM PAIGE 
Vėliausio modelio, 629, 7 pasažle-

rlų, Sedan, Visai mažai vartotas, ma
žiau 6,000 mylių, 4 speedų, galima 
važiuoti 90 m. vai., 6 ratai ir nauji

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

padarom.

Drillings Auto Body 
834 W. 35th St.,

Phone Yards 1806 
Chicago, III.

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo Kontraktorius

Maliavų ir sieninės popieros krau
tuvė. Naujas stakas.

2334 So. LEAVITT ST. CHICAGO

LIETUVIS KAHJPENTERIS 
Atlieku visokį darbą, kaip tai:

taisau natrius, porėtus, dirbu šėpas 
ir kitok{ darbą. Taipgi atlieku cl- 
mento darbą. Prie namų darbo tu
riu patyrimo per 30 metų.

CHARLES YUSHAS 
2223 W. 23nl Placc 
Telef. Roosevelt 2721

M0R6IČIAI-PASK0L0S

MORGICIAI verčia parduot, ’A ak. 
medžiai, sodas, paukščiai, IVheaton 
priem. 40 expreso trauk. 4 kamb. 
bung. $2,500. Geros išlygos. Sav. 212 
W. Seininary, Wheaton.

Malnyslm — 120 ak. šiaur. India
noj; gera žemė, budinkai, miškas, 
upė jauki vieta. Pigiai. $50 ak. Pe- 
terhans, 8 So. Dearborn St.

FARMA PARDAVIMUI
3 m. { So. Roseland, prie mažos 

Blue River, 110 ak. Išdirbta, 50 ak. 
ganykla. Geras namas, barnė ir ki
tos reikmenos^ Pro šąli eis geros 
kelios { Roseland ir Hasttngs. Val
džios paskola $6,200. Atiduosim už 
$6,000. Bd. Hali, Roseland, Neb.

2*6 ak. sausa, gera žemė. $285. 
Pigiai. $5 {mokėti, $5 } mėn. Lainur 
Rankin, Tampa, Fla.

ISRENDAVIMUI

Solistai — p-lė K. Mickaitė,
Justas Balsis ir Antanas Čia- 
pas dainavo po vienų dainų, 
kurios gerai išėjo.

Stud. Juozas Bulevičius, 
pranešėjas, ir šį kartų, kaip 
visuomet, tvarkiai vadovavo 
programui, Reikia pasakyti, 
kad jis “bytina” daugelį
profesionalų “anouncerių”. Jo B. Naugžemienė, p-lė M. L. 
kalba lygi ir aiški. Gražiai Gurinskaitė ir kitos. Visos 
kalba lietuviškai ir angliškai, rėmėjos prašom skaitlingai at 
Jisai net amerikiečių kiaušy- vykti šin susirinkimam 
tojų dėmesį į save atkreipė.

Pranešta, kad kitas radio 
koncertas bus ateinantį pir
madienį tuo pačiu laiku. Be 
to pranešė, kad

LABDARIŲ PIKNIKAS.

Bridgeport. — šios koloni- 
L. Vyčių jos labdarių kuopa jau dar- 

“Dainos” choro pavasarinis buojasi, kad Labdarybės ren- 
koncertas ir šokiai būs gogu- giamas piknikas birželio 1. 
žės 4 d., Meldažio salėje. ,1930 nuosavioje farmoje kuo- 

R. Kl. į geriausią pavyktų. Tikietai 
jau platinami. Bus paimta

PLATINKITE “DRAUGĄ* ’ tiek trokų, kiek reikės. Ti-

Gerui nivisi ir D-mitni ntlie- talra1’ 2 ant ,enderiv- Karas, kaip oerai, pigiai ir greitai atne inaujM- Ma„ kainavo $2,385. 7 mėn.
kam visokį fotografijos darbų. |tam at«s4- Neturiu darbo, paaukuo- 

* v a i "lu maliau, kaip "Blue Book” mar-
4090 Archer Avenue 'ketu — tiktai ui $595 ant išmo-
tel Lafeyette 0286 ! A„.

JOHN PAKEL * CO.
(PAKALNIS)

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 
namus, parupinam planus, 1-mus ir 2-rus mortgičus. Per

f
iaskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 
iudija musų teisngumų. Senus namus taisome ant leng
vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 
mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojana Ba
tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompa
nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisų: 
2621 W. 71st St., Hemlock 0367 Re«. Grovehill 1680 
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Pasiuvu Dreses
Moterys nuniplrkit materljolą, o 
aš padarysiu gražią dresiukę pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings
(Burba)

4174 Archer Avė.
Phone Lafayette 2238 

Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai. 
vakare, utarnlnke, ketverge Ir su- 

batoms iki 9 vai. vakaro.

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU M0RGI6IŲ
Skolinam pinigus ant medi

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

Public Mortgage Exchange

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

3844 W. End Avė., 6 kamb. mod., 
mieg. porėtai, karšt. vand. šild., ge
ra fransp. arti Garfleld Park.

3-4 kamb. štymu šild. $28-$30 —■ 
$41. C040 Blackstone Avė. blk. I 
C. strytk. Dorchester 3387.

5 KAMB. APARTMENTAI 
4621 So. Trumbull avė. 1-mas fl. 
4628 So. Trumbull avė. 2-ras fl. 
Naujuose 2 fl. namuose, raudynės. 
Didelis virtuvės ir šėpos, pigios

remtos.
MARK LEVY & BROTHERS 

7 S. Dearbom St, Randolph 3683

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

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

2438 W. 47 STREET OHIOAGO, ILLINOIS

| 7024 PRINCETON — Rendon 7
kamb. štymu šild., gera transp. arti. 

i mokyklų.

! ~ IŽRENDAVIMUI 7 kamb.
flatas, štymu šildomas, karš
tas vanduo. $53 mėn. 

i 920 No. Hoyne Avenue
Chicago, III.


