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Devynias
REPUBLIKŪNU RIAUŠES MADRIDE; 

DAUG SUŽEISTŲ
INDIJOS VALDŽIA TURIVILTIES 

NUMALŠINTI SUKILĖLIUS

AMERIKOS MALDININKAI 
TARPŽEMIŲ JŪROJ

Peipinge Kuriama Kita Valdžia
REPUBLIKONŲ RIAUŠES 

MADRIDE
INDIJOS VALDŽIA TURI 

VILTIES

Palietė Baisi Viesulą
BUVĘS AITRUS PRIEŠAS

MADRIDAS, Ispanija, geg. 
2. — Vakar vakare čia repiu- 
blikonų minios sukėlė demon
stracijas prieš karalių ir mo
narchijų. Kilo kova su poli
cija. Daug sužeistų.

SUDARO KITĄ VALDŽIĄ

SHANGHAI, geg. 3. — Ži
niomis iš Peipingo (Pekino), 
tenai šiaurinės Kinijos suki
lėlių vadai sudaro nuosavų 
valdžių kovoti Nankinga val
džių.

Pranešta, kad. tuo. tik^u 
Šiaurinės Kinijos sukilėlių va
dai yra sudarę bendrų fron
tų prieš Nankingų.

NUŽUDYTA 50 POLICI
NINKŲ BRAZILIJOJ

BUENOS AIRES, Argenti
na, geg. 3. — Arti Princeza, 
Brazilijoj, sukilėliai pasalin- 
gai užpuolė policijos būrį ir 
40 policininkų nužudė. Pir
miau buvo nužudyta 10 poli
cininkų.

Sakoma, tai provincialia su
kilimas ir tas neliečiųs Brazi
lijos valdžios.

KOMUNISTŲ RIAUŠES 
KUBOJE

HAVANA, geg. 2. — <Mie-

GIBRALTARAS, geg. 2. — 
iFrancūzų laivas “Rocham- 
beau”, vežųs Amerikos mal
dininkus į Tarptautinį Eucha
ristinį Kongresų Kartagenoj, 

Į šiandie čia trumpam laikui
į stabtelėjo.

1 *
Laive yra įtaisyti 8 alto

riai. Maldininkai paeina iš 
vyskupijų; Baltimore, Boston, 
Chicago, Newark, Trenton, 
Milwaukee ir Toronto (Kana
da).

r Tarp maldininkų yra ir Jo 
Eminencija kardinolas O*Co- 
nnell, Bostono arkivyskupas.

1ŠNUOMUOTAS KARDI
NOLUI ATSTOVUI 

LAIVAS

SVEIKUMO IR ŠVIETIMO 
• PARODA

Chicagos Coliseume gegu
žės 17 — 25 d. ruošiama pa
roda, vadinama “Chicago 
Sveikumo ir Švietimo Paro
da,” anot sveikumo departa
mento koniisionieriaus Dr. 
Kegel pranešimo.

t Parodoje | bus atvaizduota 
šešiolikos atskirų tautybių 
sveikumą ir gyvenimo papro
čiai, Tarp kitų tautybių bus 
atstovaujami ir C'hicagoj gv- 
venų lietuviai.

9
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Žuvo 20 Žmonių, Iš Jų |
2 Chicagos Plotuose

Mirė 20 žmonių, iš jų 2 Chi- 
’cagos didmiesčio plotuose, ka
da užpraeitų naktį ir vakar 
ryte devynias centralincs va- 

jkarų valstybes palietė smarki 
:vėtra.
t Daug sužeistų. Visur pada
lyta dideli medžiaginiai nuo
stoliai. Chicagų ir apylinkesI

i vakar anksti ryte palietė ne- 
' paprasta vėsula su griausti
niais ir lietum.

i Daug žmonių neteko pasto
gės, kiti ir mantos. Kai-kurGen. Emilio Aguinaldo, ki-. 

tuomet buvęd įžymus ir karš-, 1>tll)*< stogai
Paroda ruošiama tikslu ki- ,as saki]ė|i, vadas

tiems kitus pažinti, kaip gy- .g j Va|st w Ke. 
venama sveikumo atžvilgiu. metai draQ

Tornado (tai vėsulos rūšis) 
palietė valstybes Nebraska, 
Missouri ir AYisconsin. No. 
Dakota, Minnesota ir Iowa 
-daug nukentėjo nuo vėtros, 
i C'hicagoj labiausia nukentė
jo Beverly Ilills miesto da
lis. Nuostolių būsiu daugiau 
100,000 dolerių.

• Vėtra išvakaro iškilo pir
miausia Kansas valstybėje. Iš 
tenai pasuko į Minnesota ir 
kitas valstybes.

Praūžus vėsulai oras stai
ga atvėso.

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

BOMBAJUS, Indija, geg.
3. — Praneša, Indijos vald
žia reiškia vilties, kad Maha
tma Gandhi iškeltas veikimas 
prieš jų greitai nebeteksiųs 

pagrindo ir neturėsiųs nuvy
kimo.

Anot valdiško pranešimo,
trys indiečiąi tautininkai nn- H0)[Ai 3 _ Sventojo 
bausti kalėjimu reiškė apgai- atstovli (|pgat(Į) Tarp.
lestavimu už savo darbus ir taūtiniam Eueharįstiniam Ko. 
jie paliuosuoti padėjus para- ,ngre8ui Kartagenoj
'nkfls‘ ’tLepicier nuvežti i Tunisą iš-

Savo ražu Gandhi paskelbę ,nuomuotas itallĮ laivas ,.city 
atsiliepimą įtautirunkus. Jis of 
kviečia 100,000 savanorių su k JrtinotaR sa

palydovais.
juom kariu vykti j šį miestų ___________ .
»ir sukelti ramias demonstra-

PAGROBTAS IŠ TEISMO

Tas galima gal tik Chica- 
goj-

Anų dienų trys suimti plė
šikai buvo pašaukti teisman 
už vieno sandelio apiplėšimų.

gingiausių Amerikai.

LEIDŽIAS SKERSAI 
ATLANTIKO

PRIGIJO BEKONŲ 
AUGINIMAS

UŽDUSO TRYS VAIKAI

BABTAI, Kauno apskr. 
UTENA. Pigios javų kai-['Balandžio 4 d. Vilčetavos kai

nos paskatino ūkininkus šerJni° gyventoja Sutkevičienė, 
PIERPIGNAN, Franci ja,'ti kiaules pardavimui. Kas ! išeidama su dukteria į darbų,

geg. 3. — FrMiieflzas lakūnas ketvirtadienis Utenoje prie ųžkūreno krosnį ir paliko

eijas.

INDIJOJ SULAIKYTA DAU
GIAU LAIKRAŠČIŲ

ŠV. KRYŽIAUS KAPINĖMS, 
į MALDEN, PASKIRTAS 
l KAPELIONAS

BOSTON, Mass., geg. 2. — 
Jo Eminencija kardinolas O’-

KALKUTA, Indija, geg. 3. (Connell šv Kryžiaus kapinė
iho onl 011/vto rlonmon iri •— Čia sulaikyta daugiau tri ims, Malden, Mass., paskyrėjų laikraščių leidimas. Laik- , ,.,. 'kapelionų

raseių leidėjai tun susirinki-.
m, ir tariasi sustabdyti visą ’ M®'*"*"*! lankymasis | tas
Bengaliuj laikraščių leidimų 
ligi įvyksiant visos Indijos 
laikraštininkų suvažiavimui A- 
llahabade.

kapines nenutraukiamas. Ko
kiam laikui kapinės maldinin
kams buvo uždarytos. Tuo me
tu kapinėse pastatyta koply
čia ir į konkretinę rūsį nuke-

GEGUŽĖS 1 D. EU
ROPOJE

LONDONAS, geg. 2. — Ge
gužės 1 d. Europoje praėjo

stely Regia, netoli Havanos ramiai. Daugelis komunistų
komunistai vakar turėjo de
monstracijas. Įsimaišius poli
cijai kilo riaušės. Malšinti pa
šaukta kariuomenė. Žnvo vie
nas policininkas ir vienas da
rbininkas. Sužeistų šimtai.

Miestely paskelbta karo ap
gula.

LAIMĖJO 100 AGUONŲ 
PASKOLOS

Sandelio Angelo - Meiri^ - išskrido4vva- ' gtdežndH^ stoties stovi il-

Gerbanas, 811 So. Morį^ah karinės Afrikds pakraštį, iš- gos vežimų eilės, kurios kar- 
gat., nuėjo teisman prieš su- (kur per Atlantikų leisis į Pie-tais būva. nusitęsusios visų ki- j'ir 1% metų amžiaus. Blogai 
imtuosius liudyti ir tenai jis • tų Amerikų. Su savimi turi lometrų. Tai ūkininkai laukia i'užkūrenta krosnis pradėjo ru-

mic
elus dukters vaikus, 6-Ių, 4-iUų

išvakaro buvo uždaryta į ka
lėjimus. Gi laisvėje esantiems 
parėdyta būtinai užsilaikyti 
ramiai. Jie paklausė. Didelių 
triukšmavimų apsisaugota.

ŠVENTOJO TĖVO AT
STOVAS APLANKE 

SIAMO KARALIŲ

BANGKOK, Siamas. — A- 
paštalinis delegatas Indokini- 

PARYŽIUS, geg. 3. — Au- Jai» Jo Ekscelencija arkivys- 
strijos kanclieris J. Schober; topas Dreyer, aplankė Siamo• . « • -f-v • «« • « •
Francijoj laimėjo 100 milio- 
nų dolerių paskolos savo res
publikai. Išvyko į Loųdonų.

PARVYKSTA ATSTOVAS

HELSINKI, Suomija, geg. 
3. — Am. J. Valstybių atsto
vas Suomijai A. J. Pearaon 
išvyko į Amerikų.

karalių Prajadhipok vasario 
6 d. Tai įvyko delegatui lan
kant Bangkoko vikariato mi
sijas ir įstaigas.

Siamo gyventojai savo šalį 
vadina “laisvės karalyste”, gi 
europėnai — “Azijos Šveica
rija.” Tai dėlto, kad šioj ša
ly gyventojai naudojasi tikė
jimo laisve, nors patsai kara-

_____

pagrobtas. Policmonas 
juom teisme kalbėjos. Už ke
lių minutų jis pranyko.
» Jo žmonai su vaikais duo
ta policijos apsauga. Suimti 
plėšikai pavesti .“grand ju- 
ry.”

su keturis kitus žmones. 
1

ATVYKSTA PREZIDEN
TAS—ELEKTAS

eilės prie svarstyklių, *kur Į senti, nuo jos užsidegė siena 
“Maisto” bendrovė supirki- ir visi vaikai, negalėdami iš-

Mokesčly reikalais
I

. Illinois gubernatorius su-, 
šaukiamiems į specialį posėdį, 
valstybės įstatymų leidimo' 
rūmams paskelbė veikimo pro-

lti kun. Patriko J. Power pa- gramų, kuriųja liečiami išim
laikai.

Šis kunigas miręs pirm 60 
metų būdamas vos 26 metų a- 
mžiaus. Praeitų rudenį jo ka

itinai mokesčių (taksų) patva
rkymo klausimai.

Nori deportuoti

nėja kiaules. Iš Utenos kas 
savaite išvežama 6—8 vago
jai kiaulių. Seniau kovo mė- 

; RI0 JANElįRO, Brazilija, J nesį kiaulių pardavimas jau 
geg. 3. _ Brazilijos respubli-' pasibaigdavo. Šiais metais to 
kos prezidentas—elektas Julio' nejuntama. Balandžio 3 d. 
Prestes išvyko į Am. J. Vai- “Maistas” išvežė 117 kiaulių,

bėgti, nuo kilusių dūmų uždu
so. Pamatę dūmus subėgo kai 
mynai ir užgesinę gaisrų ra
do visus tris vaikučius sugu
lusius į ant pagalvės ties lova
ir nebegyvus. “M. R.”

stvbes.

GERBŪVIS GRYŽTĄS

beveik išimtinai bekonų. Ūki 
'įlinkai labai greitai prisitai
kė prie kiaulių rinkos reika- 
davimų. Lašininių kiaulių ute-

PUSŠEŠTOS DIENOS 
DARBAS MOTERIMS

, AVASHINGTON, geg. 2. — miškini vis mažiau teatveža. 
Am./J. Valstybių Prekybos Daugumas augina bekonus.
iRūmai vakar turėjo metinę 
vakarienę. Kalbėjo preziden
tas Hoover. Jis sakė turįs už- 
itikrinimo, kad po pusmečio

pų pradėjlo lankyti tukstan-1, 25 siciliečių, suimtų už j svyruojančios ekonominės ša-
čiai tikinčiuiu. L : ___ ____„„„„k„„ 'čiai tikinčiųjų

Kapinėms kapelionu paski
rtas kun. J. G. Hogan. Kas- 
>dien paskirtomis valandomis 
kun. Hogan bus koplyčioje.

svaigalų gaminimų ir parda
vimų, nepiliečiai, ty. svetim
šaliai, bus deportuoti (pašalir 
nti) iš Amerikos. Tuo reika
lu jau imta darbuotis.

ly padėties pagaliau gryžtųs 
gerbūvis.

ŠEN. DENEEN’O IŠLAIDOS

M. R.

BYLA DEL BATŲ DĖ
VĖTŲ 30 METŲ

NEW YORK, geg. 1. — 
New Yorko valstybės guber
natorius Roosevelt pasirašei 
naujai pravestų įstatymų, ku- 
riuom einant moterims, dirba
nčioms krautuvėse, įvedamas* 
penkių ir pusės dienų darbas 
savaitėje.

LINKUVA, Šiaulių apskr.. Sakoma, gubernatorius pa- 
Puodžiūnų kaimo ūkininkas ' sirašysiųs ir kitų įstatymų,
iJuozas Baltikis mirdamas pa- 
iliko savo broliui Kazimierui

kuriuomi nustatomas pusšeš- 
tos dienos darbas ir dirbtu-

1 senus batus, kuriuos buvo a- iv^ darbininkėms.

4 » p Parėdė teisėju rinkimusliūs yra budistu ir gyventojų
didžiuma tokiais pat pagoni- » Mirė du Cook apskrities 
mis. (Vyresniojo teismo teisėjai.

Siamas užima apie 200,000 Valstybės gubernatorius parė-

AVASHINGTON, geg. 2. — 25 metu8; ®18 ave«>0 dar
„ ..... i5 metus ir mirdamas palikoŠen. Deneen savo politinei .
, .. . ... ., .. . .savo sūnui Adolfui. Pastara-kampamiai išleidęs nepilnai . , , .
O-nnn J 1 • T, X X • isis tų batų paveldėtojas nu-2o,000 dolerių. Bet tai ne 10 vT ,. . . _ . .... meše juos 1 Linkuvos mieste-■tie pinigai. Taip jis liudijo

NEW YORKO MAJORAS 
1 BERMUDĄ

NE\V YORK, geg. 3. — Šio

ketvirtainių angliškų mylių ir 
tjjri apie 10,000,000 gyvento- 
jų. Ši šalis pagarsėjusi dau
gybe budistų vienuolynų ir 
budistų vienuolių.
1 Siamas paskirstytas į 18 
provincijų (kraštų), iš kurių 
dvylikoj yra katalikų misijos 
ir kitos įstaigos. Tose dvyli
koj provincijų yra apie 6 mi- 
lionai gyventojų, iš jų 32,000 
katalikų. Misionieriauja 57 
kunigai, kurių 34 yra siamjt*- 
čiai.

dė į jų vietų išrinkti naujus. 
Kandidatus jiaskirs politinės 
partijos. Rinkimai įvyks lap
kričio 4 dienų, kada bus ge
neraliniai rinkimai.

PRIEŠ J- VALSTYBES

OTTAWA, Ont., Kanada, 
geg. 3. — Kanados parlamen- 
t« irnta svarstyti muitų tari
fo. Opozicija darbuojasi mui- 
too J. Valstybėms padidinti,

; gi 'Anglijai sumažinti.

miesto majoras AValker, kurs 
dį vienam batsiuviui pataisy- kokį laikų sirguliuoja, išvyko 
ti ir papasakojo tų batų isto- j Bermudų atostogoms.

Kaip žinoma, jo oponentė, rijų. Batsiuvys, manydamas,

senato komitetui.

laimėjusi kandidatūrą, yra iš- kad tokius senoviškus batus 
leidusi 252,572 dol. ir 30c. Tai ,bus galima brangiai parduo- 
esų jos nuosavi pinigai. ,tį kokiam nors . muzėjui, tuos iI

------------------ įbatus nuslėpė ir savininkui •
PARSITRAUKS SVAIGIŲJŲ negrųžino. šis iškėlė bylų tei-

* GERYMŲ ,sme, bet batsiuvis užsigynė
' - ■ ....... >ir sakėsi tokių batų visai ne-

WASHINGTON, geg. 3. — paėmęs taisyti. Liudininkų ne
Vietos Britanijos ambasada 

išsprendė parsitraukti dau

giau sau svaigiųjų gerymų iš 

Anglijos.

...........

buvo ir dėlto savininkas bylų 
pralaimėjo. “M. R.”

PLATINKITE “DRAUGĄ’

__ _____

CHICAGO TR APYLIN
KES. Saulėta ir vėsiau.

PINIGŲ KURSAS

Lietuvos 100 litų . .$10.00 
Britanijos 1 sv. sterl. 4.80 
Franci jos 100 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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“DRAUGAS”
lieto* kasdien, liskyrus sekmadienine

PRENUMERATOS KAINA: lietam* — »« 00, Pu
sei Metų — 13 60, Trims Mėnesiam* — $1.00, Vienam 
Mėnesiui — 75c. Europoje — Metams |7.00. Pusei Me
tų -r- 14.00, Kopija .03c.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negreita*, jei nepraipma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam 
tikslui palto lenkių.

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

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 

vai. po piet.

Vien tie faktai jau parodo, koks be galo ' 
kantrus yra Visagalis.

Antra vertus, kiek reikia turėti šetoniš-1 
ko atkaklumo, naelialumo bei drąsos tą kan- j 
trvbę tokiomis priemonėmis bandyti!..

Argi tie pasaulio galiūnui pamiršo, kad 
visokiu Neronų, Napoleonų, kurie prieš Baž-

ĮVAIRUS straipsniai
KROATAI SAVO ŠALIES 

LIKIMU.
bė remiantis kroatui yra įsi- 

I tikinę turi dorinės teisės rei-! 
kalauti sau laisvės ir darbuo-

Po didžiulio karo Kroatija, jtis savo šalies gerovei, bet 
nveių kovojo, ir kaulai seniai dulkėmis pavir-|priguk5jusi Austrijos — Un-jne serbų tautelei, kuri pati il- 
to, o Golgotos Kryžius vis plačiau po pasauli igarjjos imperijai, prijungta (gus šimtmečius gyveno Turki-
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DIENOS KLAUSIMAI
TAUTŲ NELAIMĖS.

skleidžia savo išganomuosius spindulius...
Ant tojo Kryžiaus pralietasis Kraujas 

vis plauja žmonių nuodėmes, ir Nekaltasis A- 
vinėlis gailiai meldžia Dangiškąjį Tėvų, kad 
teiktųsi atleisti budeliams, nes jie nežino, ką 
daro.

Na, tiek to, jei Meksikos ar Rusijos gy
ventojų daugumas savo bedievybėje pasida
rytų net visiški dvasios ir kūno supuvėliai, 
tai vis dėlto gali tenai milijonai žmonių 
sveiki išlikti. O mes? Juk mūsų tėra tik trys 

j milijonai... Taigi susipraskime. Gal ir Gailes
tingiausias nuo kryžiaus nenorės maldauti už 
mus: “Tėve, atleisk jiems, nes nežino, kų da- 

Į ro!” Juk mes žinome...

Laiminga yra tauta, kuri pažįsta savo 
klaidas, numato nelaimes ir imasi jas taisy
ti, šaiininasi nuo to, kas nelaimes užtraukia.

“Pavartykim ir mūsų spaudų’’ -— suko 
“Šaltinis”. Ir kų pamatysime:

Ten nusinuodijo, ten vyras žmonų nužu
dė, ten sūnus nužudė tėvų, brolis — broli... 
Net vaikai jau ima žudytis^ O porų pasimeti
mai, šeimynų bendras pakrikimas, tai pap
rasti, bemaž kasdieniniai reiškiniai. Jau ir 
vyrai katalikai pradeda spaudoj aiškintis ne
galį vesti, nes šeimos židinys sukulti jiems 
darosi baisus, neįmanomas. Nevedimo kaltę 
suverčia netikusioms ekonominėms sąlygoms, 
nelaimingoms madoms ir pačioms merginoms.

Kame gi glūdi tų visų blogybių tikroji 
priežastis? Turėkime tiek civilės drąsos, kad 
galėtume aiškiai sau pasisakyti: dorovės su
nykimas.

Prancūzai po didžiosios; savo revoliucijos 
paskelbė kovų prieš Dievų, išvydami iš tė
vynės 20,000 vienuolių, feryžius iš
mokyklų, uždrausdami jose dėstyti tikybų, 
atskirdami Bažnyčią nuo valstybės ir t. t. Kų 
jie tuo pasiekė? Priveisė piktadarių, ypačiai 
jaunuomenės tarpe, ir pamažu surengė tau
tai mirties dekretų.

Prancūzams tik karas akis atidarė, ir ten 
dabar vos pradeda atslūgti kova prieš Dievų. 
Katalikai ima vis smarkiau veikti ir atgauti 
seniai prarastąsias savo pozicijas ir teises.

Paimkim Vokietiją. Nuo 1870 — 1900 me
tų ten priaugo žmonių 16 milijonų. Daugiau
sia, žinoma, miestuose. Bet ten buvo visos 
mokyklos konfesinės (tikybinės), ir vieša
sis gyvenimas taip pat buvo tvarkomas reli
gijos pagrindais. Vėliau ir ten pradėjo įsiga
lėti bedievybė, dėl to gimimų skaičius ir ten 
ėmė mažėti.

Kas dėjosi Meksikoj, kas yra Rusijoj... 
visi žinom... Tai XX amžiaus “kultūros” pa-

FEDERACIJOS KONGRESAS.

Sužinojome iš A. L. R. Federacijos cen
tro valdybos narių, kad šios vyriausios mūsų 
organizacijos kongresas šiais metais įvyks
rugpiučio 19, 20 ir 21 dienomis, Newark, N. J.
mieste, kur yra graži lietuvių kolonija, kur 
klebonauja gerb. Ig. Kelmelis.

naujai valstybei .Jugoslavijai, jos vergijoje.
Jugoslavijos — gi priešaky y- j Amerikoj gyvenų kroatai, 
ra serbai su savo karalium kurių čia bus gal keli šimtai 
Aleksandru Kai ageorgeviču. j tūkstančių, daug susirūpinę 
Ir štai serbų valdžia pradėjo sav0 šalies ir savo tautiečių 
nežmoniškai su kroatais clg- jlikimu. Vienam Chicago mieš
tis, juos persekioti. Iš pat pra te yra kelios dešimts tukstan- 
džių kroatams gyvenimas pa- ėjų kroatų patriotų. Tomis 
sidarė nepakenčiamas. Tuo la-'dienomis jie turėjo susirinki- 
biau, kad intelektualiu atžvil-'mą ir pagamino protestų, at- 
giu kroatai aukščiau stovi už kreiptų prieš karalių — dik- 
serbus. tatorių už kroatų persekioji-

Kroatų vadai visas laikas mus. Tuo protestu reikalauja 
darbuojasi tos. serbų jungo nu paliuosuoti Dr. Alacek ir vi- 

Jsikratyti. Jie nori savo saliai sus kitus. Protestas pasiustas 
autonomijos, jei Jugoslavijos pačiam diktatoriui ir T. Sų-' 

įvaldyme negali turėti lygybės,jungai. i
•su serbais. Serbai, negalėda-Į Anlw.ikOf kroatt, vadai įsi.i 
mi kroatų vadu nugalėti ar- i tikinę kad šis jų protestas, 
guuieutais, anais metais jų ke ki(jk žinoma neduos naudos 
lis nušovė Jugoslavijos par

SVEIKINAME!

dariniai.. i

ŠV. P. MARIJA IR 
LIETUVIAI.

-0-

“Marija, Marija! Skaisčiausia lelija!
Tu švieti aukštai ant dangaus!

Palengvink vergiją, pagelbėk žmoniją! 
, Išgelbėk nuo priešo baisaus.”

Buvo laikai — buvo Lietuvoje ver
gija. Lietuviai ėjo baudžiavą. Skaudus 
ji buvo jungas — vergija. Nekartą po
no užvaizdą aižė skaudžiu šikšniniu 
lietuvio baudžiauninko nugarą. Skaus
mas, pažeminimas pavargimas lydėjo 
lietuvį. Nebuvo kam pasiskųsti. Jis tik 
galėjo nuoširdžioje giesmėje skųstis 
Marijai “Palengvink vergiją, pagelbėk 
žmoniją.”

Marija išklausė. Baudžiavos vergi
ja pranyko. Sutrupėjo josios retežiai. 
Lietuvis pakėlė galvą. Jis atsikvėpė 
Kuosai. Jis pats jau “ponas” savo so
dyboje. Jis dirba savo žemelę. Ponas 
negali jam įsakyti — “Mesk savo dar
bą. Eik dirbti dvaran.”

lamente.
Po to žiauraus įvykio tarp 

abiejų tautelių santikiai pa
Laikas kongresui paskirtas visiškai pa- blogėjo taip, kad kroatai pi a

togus. Vieta irgi gera. Newark, N. J. yra pa 
čiam centre rytinių valstybių lietuvių kolo
nijų. Susisiekimas ten yra geras. Ir Pennsvl-

dėjo ruoštis sukiliman. Kad 
ko panašaus neįvyktų, Jugos
lavijos karalius Aleksandras

unijos ir net Massacliussetts lietuvių koloni- i parlamentų, suspenV£

joms lengva ir netoli tasai miestas pasiekti. 
Del to tas netrukdys kongresui būti skait
lingam.

Federacijos centro valdyba yra nusista
čiusi šį kongresą ruošti didesniu rūpestingu
mu, kad jis ir savo skaičiumi ir programa 
pilnai atatiktų bendram visų Amerikos lie
tuvių katalikų kongresui. Į jį bus kviečiama 
ir tos organizacijos, draugijos bei kolonijoj, 
kurios iki šiol dėl kokiri nors priežasčių prie 
Federacijos nepriklausė.

Tai daroma iš priežasties Vytauto Didžio
jo 500 metų mirties sukaktuvių- proga. Tat 
šių metų Federacijos kongresas pavadinama 
Vytauto Jubiliejiniu Kongresu.

Mes, būdami ir lietuviai ir katalikai, tu
rime daug priešų, norinčių nustelbti mūsų 
tautybę ir katalikybę. Del to mums reikalin
ga dirbti ir kovoti. Darbas ir kova negali bū
ti pasekmingi, jei mūsų tarpe nebūs vienybės, 
jei neturėsime stipraus centro, iš kurio būtų 
diriguojama ir vadovaujama.

Federacija iki šiol gražiai ir pasekmin
gai mums vadovavo. Tačiau šie Vytauto me
lai privalo jos veikimą dar labiau praplėsti, 
jie visus mus lietuvius katalikus tuVi sutelk
ti bendram darbui ir kovai su katalikybės ir 
ir tautybės priešininkais.

Gerb. kun. Aleksandras Baltutis, Šv. Panelės 
Nes ir seniau pasiųsti dikta- ■ pnr. klebonas, Marųuette Park, šiandien sv?T!c’a . i 
toriui protestai liko atmesti, nes. Dėkingi parapijiečiai rytoj vakare
Bet vadai įsitikinę, kad tuo- ’ mo bankietą.
mi bus progos pasauliui pa- ....... .  —1
tirti apie kroatų vargus, apie 
jų pavergimą ir išnaudojimą.

Kroatai Cbicagos susiorga
nizavę į taip vadinamą Kroa
tų valstiečių partiją. Ji pri
guli tarptautinei pavergtųjų

ti. .Siti

Gimimo
•o vr.rdi- 
pagerbi-

SVEIKATA - EŠSANGUS TURTAS
davo konstituciją ir pasiskel
bė valstybės diktatorium.

j tautų organizacijai.
Kadangi kroatai nepaliovė,

veikę už laisvę, daug jų su-1 Tautų apsisprendimo obai- 
imta ir uždaryta į kalėjimus, i s*s ištikto pasirodė veidmai- 
Serbijos sostapily Belgrade j n*nt?u obalsiu. Antai slovakų 
tomis dienomis prasidėjo by-p®ute*^ šiandie negali pasi-

Rašo:

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

Tel. Canal 6764

ATSITIKUS NELAIMEI.
NUPLIKUSĮ ACTU, VITRIOLIU, ar kitokia rūgščia, — 

tunus uirnunus prašiųjų u?-į v ~ ' tuoj Jnazgok >su plūdėmis, šarmu, kalkine buiza. Potani
la kroatų Valstiečių partijos, ■' MttkVkAafdaAme trf&te. PottgftV aptepk stf valgomualiejumi,
vadui Dr. Macek ir 23 
tiems jo tautiečiams. Jie kal
tinami valstybės išdavybėje.

Keista ta išdavybė ir visaip 
ji gali būt suprantama ir aiš
kinama. Praėjusio karo metu 
prezidentas AVilsonas tarp 
kitko paskelbė tautų ir tau
telių ndfeistaf$Tfto obalsį. Tą 
demokratišką obalsį pripažino 
Britanija ir Francija. Bet ka
da taikos konferencijoj iškel
tas sumanymas sudaryti nau
ją valstybę — Jugoslaviją, 
jon be atsiklausimo įjungta 
kroatai, černogorai, slovėnai 
ir kitos tautelės. Nepaklaus
ta tų tautelių, ar jos nori pri
gulėti Jugoslavijai.

Tokia valstybių veidmainy-

vėjo už sakomą obalsį. Kaipgi arba su vaselina, arba su sviestu. Jei nuplikusi vieta yra
ji laikosi to obalsio kadir i Pl“t'wnS nei <Wnai‘- arba oda ”ll“'ukusi> ~ tai reik 
Indijos atžvilgiu? Koks gudų važiuot Pas daktar«;
likimas? NUPLIKUSĮ KALKĖMIS (vopna), arba plikšarmiu

Ateis laikai, kad tai veid- (caustis soda), — tuoj mazgok bile raugalu. arba atliešuo- 
maimngai galybei bus padary- ^u actu (uksusu), aiba uždėk raugintų kopūstų. 1 otam ap-

tepk su valgomu alėjumi, arba sviestu, ir važiuok pas dak
tarą.

NUPLIKUSĮ KARŠTAIS riebalais, arba VERDANČIU 
VANDENIU, gelbėk šitaip: Aptepk žaizdą sodos košeie. Jei 
sodos neturi, tai aptepk ricina, arba vazeliną, arba nesūdyta 
sviestu. Viena dalis alyvos sumaišyta su dviem dalim kerosi- 
no yra taipgi gera gyduolė. Žinok, kad nuplikimo žaizdos v- 
ra daug pavojingesnės nei įsipjovimo; labai tankiai po nusi- 
plikinimo žmogaus sistemoje susidaro Įvairios pavojingos 

— Mažiausias Anglijos pi- komplikacijos, tad verčiau yra važiuoti pas daktarą, 
nigas vadinasi grano ir varto- NYKSTELĖJUS tuoj dėk šaltus kompresus. Po to ap
gamas ant Maltos salos. Tu- tepk skaudančią vietą sekančia niostimi: Paimk 1 dalį ter- 
rįs vertės mūsų pusantro cen- pentino, 1 dali kcrosino ir dalį taukų ir viską i krūvą šu
to, maišyk. Aptepus aprišk vilnoniu audeklu.

tas galas.
Akstinas.

ĮDOMUS TRUPINIAI.

— Indijos kunigaikštis D- 
hiraja turi kasmet mokėti a- 
pie 19 milijonų mokesčių.

Ne. Jau tie skaudūs laikai praėjo. 
Apie juos tik seneliai pasakoja.

Lietuviai liuosi, bet Lietuva paverg
ta. Ruso jungas slegia. Dvigalvis ere
lis savo aštriais ilgais nagais laiko 
sužnybęs Lietuvos širdį. Jis nori su ja 
baigti darbą. Jis daro, kad pranyktų 
Lietuvos vardas. Lietuvių kalbą stel
bia. Ją varžo. 'Nenori, kad skambėtų 
viešose vietose. Nenori, kad ji prabil
tų per spaudą. Ją užgniaužia. Net mels
tis trukdo toje kalboje.

Brangioji tikyba — Dievo dovana 
ir ta vergiama. “Lietuvi katalike, mesk 
savo tikybą, kurią išpažino tėvai, tėvų 
tėvai ir protėviai.”

Lietuvis sukando dantis, užgniaužė 
savo širdį. “Ne, nelabas, ruse, nei kal
bos, nei tikybos man neatimsi” sau 
manė lietuvis. Jis vėl iš gilumos širdies 
sušuko:
“Marija, Marija! Skaisčiausia lelija! 

Dangaus karaliene šviesi!
Užstok prieš Aukščiausį tu žmogų men- 

kiausį,
Nes viską pas Dievą gali!

Marija išklausė. Ruso jungas nu
krito. Lietuvis ir Lietuva laisvi.

“Lietuva — Marijos Žemė,” kaip

paminėjo savo rašte Šv. Tėvas, Pijus 
XI. Teisybė. Taip yra.

Lietuvoje nerasi bažnyčios, kurioje 
nebūtų Marijai altoriaus. O kaip gra
žiai Jos šventės švenčiamos.

Lietuvoje, jei namuose auga, nors 
viena mergina, ten yra gėlių darželis. 
Ir kiek ten gražiausių gėlių! Gražiau
sios jų buvo skiriamos Marijai.

Prie Marijos altoriaus, prie Jos pa
veikslo, stovylos — puikiausios gėlės, 
turtingi vainikai.

Kiekvieno lietuvio kataliko name 
žymi vieta paskirta Marijos paveikslui.

O kiek Marijai sudėstyta giesmių. 
Kokios jos gražios, nuoširdžios! Kiek 
ten gražiausių Jai palyginimų, titulų, 
vardų. Kaip lietuviai mėgo ir mėgsta 
jas giedoti.

Suskambėjo Marijai giesmė ir iš 
visos žmonių minios krūtinės nubanga
vo jos aidai, lyg griaustinio dundėji
mas.

Žmonės gieda ir nori. Rodos, kad 
kas kutena jų širdis vis labiau, vis nuo
širdžiau šauktis Marijos.

Lietuvis neapsiriko besišaukdamas 
Marijos. Jis buvo išklausytas. Jis ne
privalo sustoti Šaukiąsis Marijos. Jis 
neprivalo sustoti buvęs Jos mylimu

vaikeliu. Vardas Marijos privalo jam 
būti maloni saldybė, pagalba, varguo
se parama.

-o-

TIKRAIS KATALIKĮĮ KELIAS.
Tikėjimo pareiškimas išoriniai.
Tikėjimas turi glūdėti ne vien tik 

žmogaus širdyj, bet prie tam tikrų ap
linkybių pasireikšti ir išoriniai (išvir
šiniai). Išganytojas nepasitenkina tuo, 
kad Jį tik širdimi garbintume, Jo moks
lo ir įsakymų laikytumės, o išviršiniai 
kaip Petras užsigintume “nepažįstu aš 
Jo.” (Mork. 14, 7). Ne, savo tikėjimą 
turime pareikšti pasaulio ir žmonių a- 
kyvaizdoje. Išganytojas aiškiai yra pa
sakęs: “Kas tik išpažins mane žmonių 
akyvaizdoje, tą ir aš išpažinsiu savo 
danguje esančiojo Tėvo akyvaizdoje; 
kas gi manęs išsigins žmonių akyvaiz
doje, to ir aš išsiginsiu savo danguje 
esančiojo Tėvo akyvaizdoje.” (Mat. 10, 
32-33.).

Kokiu būdu turime savo tikėjimą 
pareikšti išviršiniai?

1. Savo katalikiškojo tikėjimo ne
galima užsiginti nei žodžiais nei dar

bais, tai yra negalima taip elgtis lyg 
būtum kitokios, tikybos išpažintojas. 
Taigi negalima nei tokių žodžių kalbė
ti nei tokių veiksmų daryti, kurie duo
tų progos klausantiems ar matantiems 
įtarti, kad mes esą ar protestantai, ar 
stačiatikiai, ar žydai ar dar kiti. Del to, 
pavyzdžiui, neleidžiama dalyvauti pro
testantų ar kuriu kitų pamaldose.

Tačiau jei yra rimta ir protinga 
priežastis, kaip pavyzdžiui, giminystės 
reikalai, padorus draugiškumas, man
dagumas, tarnyba, ar kas panašu j gry
nai žmogiškus ir pilietinius reikalus, 
tada nedraudžiama dalyvauti kitatikių 
apeigose. Iš tokių progų galima pami
nėti: laidotuves, krikštynas, vestuves, 
-j- Taip pat leidžiama tik vieną ar kitą 
kartą dalyvauti pamaldose iš smalsu
mo arba kur nėra pagarbos ir jokio 
išpažinimo kitos religijos. Tolimesnė 
sąlyga, kad nebūtų papiktinimo ir ne
nukentėtų savas tikėjimas.

Yra ir tokių atsitikimų, kada savo 
tikėjimą nėra įsakyta ir nereikia išvir
šiniai pareikšti. Kai kada net reikia 
savo tikėjimą užtylėti arba paslėpti.

(Bus daugiau)



Šeštadienis, Geg. 3 d., 1930

Prašau Į Mano Kampelį
1‘rof. Kampininkas

Chicago. — Su
sniegu, čia sutirpo 
viską “tavorščių” 
Gegužės 1 d. parade

—[gos, bet turės kur nors vykti Kazimieras ir Vincentas.,iš Grand Rapids, Mieli. Ponai
krikštynų puo! pasilsėti in atsigauti.

X Kini. Aleksandro Baltu- 
Ičio pagerbimo pramoga j- 
' vyksta rytoj Marquette Parko 
par. svetainėje.

X Kun. Aleksandras Sk- 
rypko šiandie švenčia vardo 

j dieną. Linkime geriausios svei 
j katos.

X J. Krotkus, A. Nausėda, 
■A. Vaičiulis ir V. Duoba ir 
į kiti buvo nuvykę į Labdarių 
farmą. Ten bus piknikas 1
birželio d.

X Geg. 4 d. Šv. Kryžiaus 
par. skautai, vadovaujant 

i Mauriui ir Norkui, turės vaik
štynių sportą. Kis j Desplains 
miškus.

X Bal. 28 d. Šv. Kryžiaus 
baž'n. pakrikštytas p. Jonaičiu 
(vaistininko) sūnūs vardais

Krikšto tėvais buvo kun. A. [Jonaičiai iškė 
l)exnis ir Anna Margeiienė,‘tą.

DRAUGAS

SVEIKINAME!

Maskva -- Komunistą če
ko, je vienbalsiai užgirtas Clii- 
iagos butlegerių bei gengste- 
riu “išradimas”, kaip leng
viausia apsidirbti su savo 
priešais, prie kurią sunkiau 
yra prieiti. Būtent, prisitai
kius pagrobti ir išsivežti “ant 

Į laido” arba kur kitur. Tas 
Į “išradimas” čekos panaudo
tas Paryžiuj Kutiepovui pa
grobti ir Maskvon nugabenti, 

!o vėliau tokį pat “išradimą” 
čekistai norėję panaudoti ant 

i vieno \Vlangelio karininko, 
i .. gyvenančio Briusely (Belgi- 

ijoj). Karininkas norėta išvy-l 
! lioti į Vokietiją, o ten jau lau
kė jo “raidas”... tiesiai 

d.

Apri liaus 
ir lietu- 
“maęė”. 
jie nepa-

jėgė net savo grupę 
ir savo “sainą” iškėlti.

Maskva, — Gegužės 1
niaršuodanii komunistai ant 
Raudonojo skvero balsu šau
kė; “Šalin kapitalistai!” Sta-!kinf?us yra Chicagos gengste- 
linas ir šimtai komisarą, žiū-į1*'11*’8 tokį išradimą . 
rėdami pro langus, baimingai 
krūpčiojo. Mat, anot priežo

i Maskvą.

Koniintemas, be abejo, dė

džio, “ant vagies kepurė de-

Lietuva. — Vienas laikraš 
čių koresĮMindentas išrado bū
dą, kaip panaikinti visas elge
tas. Būtent — įsteigti elge
tynus. Kaip tik kuris vals
čius įsteigia elgetyną su že
mes sklypu daržovėms pasi
sodinti, taip tam valsčiuj el
getos išnyksta: visi . išsimufi- 
na į įuos valsčius, kur elge
tyną nėra.

Geras išradimas!

Chicago (West Side). —
Šioj mažoj, bet garsioj (kapi
talo, biznio, intelektualėj ir 
k. srityse) nesenai susiorga
nizavo vyriškos lyties choras, Į Per R°ni{b
kuris neužilgo žada pagarsėti 
visoj Cbicagoj. Vieną šešta
dienio vakarą, parap. salėj re
petuojant dainą “Varpų bal
sas”, taip macniai užtraukė, 
kad net gaisrininkų koman
da atpvškėjo ir, sustojus ties 
sale, žiurėjo, kur čia “fire”.

Gerb. kun. Aleksandras Skripkus, Šv. Kryžiaus par. 
klebonas, šiandien mini varduves. Gerb. klebonas geg. 17 d. 
laivu “Roma” išvyksta atostogų į Europą. Jisai važiuoja j

ŽINip-ŽINELĖS
X 26 M. K. Rėmėjų skyrius, 

ypač p. F. Gubistas, smarkiai• 
platina laimingus išvažiavimo 
bilietus.

lietuviškų saldainių, Įvairiau
sių skanumynų, medaus ir t. 
t. atvykite rytoj j Chernaus- 
ko daržą, į pirmąjį pikniką, 
skiriamą Kolegijos naudai.

X Marųuetteparkiečiai ur-

X Cliernausko daržas pasi-
. ------- t----- ———=“ Į puošė gėlėmis ir švelnučiais

Reinkitc tUCS Profesionalus į lapais, belaukdamas ryt die-į 
’r Biznierius, kurie garsinasi j na i svečių.
dlenraštvj “Drauge”. X Kas nori laimėti veltui i

D. LACHAVICH

Pranešimas Chicagos ir Apielinkės 
Lietuviams

Šiuomi pranešame, kad S. D. Lachavich, laidojimo įstaiga, 
kuri per ilgus metus stengėsi patarnauti greitai, mandagiai ir tei
singai. šiomis dienamis susilaukė jauno ir energingo pagelbininko, 
tai yra Boleslovas Lachavich, laisnluotas balzamuotojas ir grabo- 
rius. Todėl S. D. Lachavich Įstaiga dabar galės dar greičiau atlikti 
patarnavimo darbą.

Jūs esate pastebėję, kad S. D. Lachavich Įstaiga prirengia 
laidotuves pu'kiausiai ir sąžiningai. Kuomet jums ištiks nuliūdimo 
valanda, paveskite visus laidojimo reikalus sutvarkyti geriau, 
kaip bite kur kitur ir už mažesnę kainą.

Lachavich Įstaiga užlaiko koplyčias, garažus, automobilius 
ir ganėtinai platu pasirinkimą grabų (koplyčias suteikiame vi
siems veltui).

Nežiūrint kaip jūs toli gyvenate nuo Lachavičiaus Įstaigos ir 
nežiūrint laiko, dieną ar naktį, visuomet mes esame pasirengę 
teisingai patarnauti Ir visuomet mes patys ypatiškai pribusime 
ant pašaukimo.

S. D. Lachavich ir B. Lachavich
2314 West 23rd Place, Chicago, III.

Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
Mūsų Skyrius Cicero, III. Puikiausia koplyčia visoje Cicero suteikiama dykai.

1439 S. 49 Ct., — Tel. Cicero 5927.

Lietuvių Maldininkų Kelionė į Lietuvą 
Per Romą

mu atvyksią j pikniką apie 1,
2 valandą, kad vakare galėtų 
savo iškilmėse dalyvauti.

X Metinė Brigliton Parko I
par. vakarienė bus rytoj va- į 
kare savoje svetainėje.

X Kun. Igį Albavičius ren
giasi grįžti iš ligoninės na-; 
mon. Pasitaisė iš sunkios Ii-;

RADIO IŠPARDAVIMAS
KAINOS SUMAŽINTAS

R. C. A. Radiola 33 už $32.00 
Every Ready 8 tūbų už $35.00 
Atwater Kent 7 tūbų už 35.00
Bosli 8 tūbų už .......... 39.00
Crosley 8 tūbų už .... 28.00 

jBrunswick Radiola už 24.00 
iMajestic 8 tūbų dynaniic 49.00 
iPhilco 8 tūbų dynainic 49.00 

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

REX RADIO SHŪP !
3343 SO. HALSTED ST. ’ 

Tel. Boulevard 3986

2

Amerikos Lietuvių Katalikų 
Federacija šiemet organizuoja 
ekskursiją į Lietuvą per Romą 
arba taip vadinamą maldininkų 
kelionę. Romoje aplankys Šven
tąjį Tėvą, katakombas, gražią
sias ir didžiausias pasauly baž
nyčias, šventas, vietas, sustos dvi 
dieni Neapolyje, iš kur nuva
žiuos į Pompėją. Romoje išbus 
septynias dienas. Maldininkus 
globos Romoje gyvenantieji Tė
vai Marijonai — didžiai gerbia
mas kuų. Prof. Būčys ir kun. 
prof. Rėklaitis.

Šio metai yra Vytauto Didžio
jo metai. Iš tos priežasties Lie
tuvoje įvyks visa eilė iškilmių, 
kuriose daugelis Amerikos lie
tuviu norės dalyvauti. Pakelyje 
iš Romos į Lietuvą, maldininkai 
norėdami, galės sustoti Obera- 
mergau mieste, kur šiemet įvyk
sta Kristaus Kančios vaidinimas

Ši ekskursija iš New Yorko iš
plauks 1930 m. gegužės mėn. 17 
diena, laivu “Roma“, šis lai
vas yra didžiausias ir gražiau
sias iš laivų, kurie eina iš A- 
merikos į Italiją.

Šiai maldininkų kelionei vado
vaus kun. M. Urbanavičius,. M. 
I. C.

ŠAUNIAUSI KURINIAI

ŠV. PETRO 
BAZILIKA

Tai šauniausias 
kūrinys Miclicl- 
angelo ir Ber
iliui sukurtas.

ROMA
šauniausias kūri

nys drąsaus Nau
josios Italijos geni
jaus sukurtas.

Laivakortė į Neapolį $120.00 ir $104.00, o kelionė iš Romos į Kauną antra kle- 
sa $48.00, trečia $35.50. Taksai $5.00.

VISAIS KELIONES Į LIETUVĄ PER ROMĄ
Reikalais Kreipkitės Į

FEDERACIJOS KOMISIJA
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III. Tel. Roosevelt 7791

NEĮPRASTAS TEATRALIŠKAS VAKARAS
----------- RENGIA -----------

DR-STE VISŲ ŠVENTŲ MOTERŲ IR VYRŲ
BUS VAIDINTA

“PASIILGĘ AUŠROS VARTŲ”
TRIJŲ VEIKSMŲ DRAMA pirmu kartu bus statoma Amerikoj. Bus ir kitokių Įvairumų, pamarginimų. Kal
bės Lietuvos Konsulas ANTANAS KALVAITIS. Viskas įvyks:

NEDALIOJE, GEGUŽIO-MAY 4-ta DIENĄ, 1930
ŠV. ANTANO PARAP. AUDITORIJOJ, 15th Street i- 49th Court, Cicero, Illinois

PRADŽIA 7:00 VAL. VAKARE. ĮŽANGA 50c. VAIKAMS 15c.
Tikimės gražių pasekmių, kadangi mūsų darbą remia 26 profesionalai ir biznieriai. Širdingą ačiū tariame šiems to 
vakaro rėmėjams; Metropolitan Wet Wash Laundry, Adomas BernadiSiMs, Lipsly Music (6 Radio Store, A. J. But
kus,' S. D. Lachaacich, Urbo Florcer Shop, W. J. Stankūnas, A. F. Pocius, Carl Claras, T. Stonis, P. Bložis, Antanas 
Matui, Lorick’s Florist, Dr. A. J. Gftosscn, Dr. S. A. Douiat, Pa-ul Putrim, A. J. Kruszinis, Julius J. Bemdzins, 
Paul P. Baltutis <£• Co., Budrikis, F. Milanskas, l)r. S. Asher, National Beauty Purlor, Petras Žebrauskas.

Prašome pasekti šių biznierių ir profesionalų pavyzdį ir prašome paremti mūsų vakarą skaitlingu atsilankymu.
BENGIMO KOMISIJ A

-/'f
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LIETUVIAI AMERIKOJE

IND, HARBOR, IND. i GLEVEIAND, ORIO.
40 vai. atlaidai.

i
Lietuvių Sv. Pranciškaus i

bažnyčioj šiemet bus švenčia
ma 4G vai. atlaidai gegužio 4, 
5 ir 6 dienomis.

Atlaidai tai ypatingų Die
vo malonių laikus, kuriame 
visiems duodama ypatinga 
proga susivienyti su savo Su
tvėrėju. Atlaidų dienos turi 
būt be galo brangios visiems, 
būtent, kad paklydėliai sugrįž 
tų, apsileidėliai pasitaisytų, 
o gerieji geresniais taptų. To
dėl brangus broliai ir seserys 
Kristuje, visus kviečiu pasi
naudoti šiais atlaidais. įsigy
jant Dievo malonių ir atlaidus 
per šv. Sakramentus, klau
sant Dievo žodžių ir dalyvau
jant pamaldose.

Kun. K. Bičkauskas,
klebonas.

CICERO, ILL.
Radio SAP.

PHILADELPH1A, Pi.
Pirmoji Komunija.

Bal. 27 d. didelis būrys ber- 
'tavo' daug ir gra- ir **> P™

muzika bei giedojimas. Choras 
išpildė naujas mišias.

i Tų pačių dienų vakare, jau
nų merginų draugija puikiai 
atvaidino “Piloto Duktė”.

Iš Lietuvių Centro.
Verbų sekmadienis paliko 

mums neapsakomai gilius įs-,

' Žmonių
žiaus pelno liko bažnyčiai. pirmos šv. Komunijos 9 vai. 

ryto šv. Kazimiero bažnyčioj. 
Cerb. klebonas kun. J. Kau

I pūdžius. .! Velykų šventė irgi iškilmin-ilakis pumaldas laike ir visus
Per ankstybas Mišias šv. gai buvo apvaikščiojama. Gra j škaplerius ir rąžančių įrašė.

Jurgio bažnyčioj Mot. Są-gos žiai papuošti altoriai ir įspu-1 Vakare buvo sulošta labai 
26 kuopos jaunnmečių sky- dingas Šv. Jurgio baž. choro gražus veikalas, Akademijos 
rilis, sykiu su užaugusiomis giedojimas Velykų giesmių, IRemėjų skyriaus pasidarbavi- 
sųjungietėmis, ėjo “in corpo- visu širdis traukė prie mal-’mu. Vaidinimas daug juoko 
re” prie šv. Komunijos. Gra- dingumo. Aukų bažnyčioj su- darė.
žus tui buvo reginys, kada ši m rinkta $896.95.
tas su virš mergaičių, visos, ----------
pasipuošusios baltomis gėlė-1
mis, lydimos jaunos valdybos 
ir vedėjos M. Čižauskienės,' 
gražioj tvarkoj įmaršavo į

Aš.

RADIO VALANDA

Garbė p. Petraičiui, nes jis 
taip gražiai vaikus mokina. 
Taipgi vartas pagarbos ir 
varg. p. Modelis, kuris moki-

paminėjimui Lietuvos Nepri
klausomybės sukaktuvių ir 
visų pelnų paskyrė Vilniaus 
pavergtų lietuvių Šv. Kazi- 

miero draugijai jaunimui au
klėti ir globoti. Viso buvo su
rinkta ir išsiųsta $237.42 auk 
ščiuu minėtai draugijai.

Aukų surinkta $63, kurie 
išsiųsti Vilniaus krašte Aukš
tadvario mergaičių auklėji
mui.

į Šios apylinkes lietuvių tar
pe pradėta leisti gandai, kad 

, Vyčiai tiktai tokiu būdu nori 
pasipelnyti, o dėl Vilniaus 
krašto jokių aukų nesiunčia.

; Vyčiai niekuomet to nedarė

ir nedarys. Jeigu netikit šiems 
žodžiams, pasiteiraukite val
dyboje ir tada pamatysite 
teisybę. Kam tat veltui bur
nas aušinti, visokiems spėlio-1 
jinuuns.

Tokie žmonės, kurie taip 
kalba, išti» sų, turi vištos pro
tų.

Tas.

RHUUJELPHIA, PA,

skausmai
Šaltomis
drignomis
dlanomlsT

Sloan’s
Liniment

vo gražios. Laikyta trejos
!šv. Mišios. Kleb. kun. J. J.
Kaulakis pasakė gražių pa
mokslų.

Žmonių dalyvavo daug.
Gražios laidotuvės.I

Nesenai čia iš Šv. Kazimie 
Iro bažnyčios palaidota a. a. i Amžinų jai atilsį. 
A. Vaišvilienė. Laidotuvės bu Veversėlis.

Nedėlioj 4 gegužio nuo 1 iki. kaB ned„iQ

.... ...... - va&- lJ° piety ’s stoties t UjažnyZioj per 8 vai. mišias irbažnyčių, paskui jas ėjo visos , . . 1 __ .... l’L 9d) Iv. Bus daug įvairu-1 per sumų. Veverselis.
26 kp. nares. '

, Gerb. kleb. kun. Viikutai- 
, tis per pamokslų reiškė džiau- 
gsmų, bematant toki didelį 
būrį jaunamečių.

mo: Budriko orkestrą, Stepu-
«

kas jums pakrės daug juokų t 

ir dar bus daug naujų dainų 
ir siurprnizų. Duoda Jos. F. '

DETROIT. M1CH.
Pavasarinis L. Vyčių “Dainos” Choro

Po mišių išlydėtos iŠ bažnv- Budriko radio krautuvė, 3417
č.ios muz. Čižauskui grojant 
pilnais vargonais maršą.

Per sumų bažnyčia žmonių 
buvo prisikimšusi. Čia ir vėl 
girdėjom kų tai nepaprasto. 
Art. M. Čižauskienė, soprano,

So. Halsted St.

Turi vištos protą.
Lietuvos Vyčių 102 kuopa 

16 d. vasario suruošė vakarų

X Antanas Miliauskis jau 
gerokai pasveiko iš sunkios i Šukys, smuiką, ir muz. Či- 
“pnemonia” ligos. jžauskas vargonais išpildė

X Du mūsų parapijos jau-! t™0- Pirmų kartų mūsų bažny- 
nikaičiu vedasi, būtent p. Zau-j^oj girdėta tokia žavėjanti 
ra ir Radavičia. I .I

apygardoj i
parapijos j 

Matusevi-
I

KOMEDIJA
“TEODOLINDA”

Kas norit užmiršti savo va
rgus ir prisijuokti įvalęs, 
nevėluokit ateiti. Komedija 
prasidės lygiai 7.45 vai. v.

KONCERTAS
Visiems žinomas, girdėtas 
ir matytas L. V. “Dainos” 
choras dainuos da negirdė
tas dainas. Taipgi debiu
tuos nauji solistai-(ės) su 
naujais solos.

ŠOKIAI
Brangus jaunime, tikrai bū
kit šiam vakare. “Good ti- 
nie” turėsit iki valios. Šo
kti galėsite kol padai lai
kys.

X Bulvariškių 
mirė geras mūsų 
parapijonas Jonas 
čia — Martin. Laidojo iš airių
bažnyčios- ir airių kapuose. 
Mat, mirusiojo dukrelėj vedu
sios su airiais ir su lietuviais 
neturėję pažinties.

Amžinos atminties Jonas 
Martinas buvo labai geras 
žmogus.. Visuomet darbavosi 
kiek galėjo, su lietuviais ir 
prigulėjo prie lieutvių parapi 
jos Ciceroje. Jis rėmė visus 
gerus sumanymus savo dar
bais ir centais.

X Šv. Antano parap. mo
kyklos atletų skyrius žaidė 
net tris “geimus” ir visus lai
mėjo.

X L. Vyčių 14 kuopos at
letų skyrius visu smarkumu 
ruošiasi prie šio sezono bas- 
bolio svaidynių. Geros kloties.

X Mūsų parap. metinis pik
nikas bus birželio 15 d., Berg- 
mans darže.

Radio Stotis A J J.
X Daug ciceriečių pasiža

dėjo važiuoti į Marijonų Ko
legijos Rėmėjų Centro pikni
kų, kuris įvyks gegužės 4 d., 
Cliernausko darže.

X Gegužės 4 d
milžiniškas vakaras šv. Anta
no parapijos svetainėje, kurį

r"’S a long road that knows 
no turning out for some 
reckless driver! What you 

really need is one of our Auto 
Combination Policies!

Only one premium—and a grcat 
big organization “at the wheel” 
to help steer you out of trouble 
when trouble comesl

jE T N A • I Z E
Phone for rate

V. RUKSTALIS 
Insurance

2423 \V. Marųuctte Kd. 
Telephone Hetnlock 521# 

Loop Office 
230 S. Clark St. 

Telephone State 3380 
Chicago, III.

PILNAS EGZAMINAS 
$5.00 TIKTAI $5.00

8PECIALI8TAS 
Taigi nenusiminkit, bet eikit pas 

. ' tikrą specialistą, ne pas koki nepa-
Vėl {Vyks tyrėlj. Tikras specialistas, arba pro

fesorius, neklaus jūsų kas jums ken
kia, ar kur skauda, bet pasakys pats, 
po pilno išegzaminavlmo. Jus šutau- | 
pyslt laiką ir pinigus. Daugelis klt,ų į 

rengia Visų Šventų moterų ir i daktarų negalėjo pagelbėt jums dei- i 
to, kad Jie neturi reikalingo patyri- I 
mo, suradymui žmogaus kenksminvyrų draugija. Bus sulošta 

trijų veiksmų drama “Išsiilgę 
Vilniaus Aušros Vartų” Pra 
džia lygiai 7 vai. vakare. Vi
si kviečiami atsilankyti.

X Neužilgo ciceriečiai
lauks garbingo svečio, t.
. . . , tz- j , I ^<1. Širdies, reumatizmo, kirminų,kunigo Antano Kvedaro, ku-|Uždcgjmo žarnų, silpnų plaučių arta
ris atvažiuoja iš Latvijos'*“*“ Vrtt kokią užsisenėjustą. jei- 

•’ ’ - kerėjusią, chronišką ligą, kurj ne-
(Liepoiaus) dviem mėnesiam I pasidavė net gabiam Šeimynos gy- 

. , , , 1 dytojul, neatldėlloklt neatėjo pas
atostogų | Cicero, kad aplan-.mane. 
kius savo gimines: seserį B. I DR. J. E. ZAREMBA 
Daukšienę ir kitus. Gerb. sve
čias apsistos pas mūsų gerb. 
klebonų kun. H. Vaičiūnų, 
kuris visados svečius malo
niai priima.

gumų.
Mano Radio — Scope — Raggl. ' 

X-Ray Roentgcno Aparatas ir vi- j 
siškas bakteriologlškas egzamlnavl-' 
mas kraujo atidengs man jūsų Uk- ■ 

i ras negeroves. Ir jeigu ’ aš paimsi*) i 
| jus gydyti, tat Jūsų sveikata Ir gy- ,

SU- burnas sugryš Jums taip kaip buvo i 
' pirmiau. Jeigu kenčiat nuo ligų skll- '■ 

V. I vio, žarnų, inkstų, odos. kraujo, nėr

8PECIALI8TAS 
Inėjimas Rūmas 1016

20 W. JAOKSON BLVD.
Arti State Gatvės

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

Nedėliotais nuo 10 ryto Iki 1
po pietų

»

Šiuos naujus Columbia Rekordus privalėtų 
kiekvienas įsigyti. Tas visas daiinas jus gir
dite per Radio iš stoties W<C.F.L. nedėlio- 
mis nuo 1 iki 2 vai. po pietų ir iš W.H.F,C. 
Ketvergais nuo 7 iki 8 vai. vakare. 
Duodami lėšomis JOS. F. BUDRIKO.

Pensylvanijos Anylckasiai
10” 75c

16162F(Gaspadinė Anų Dienų 
(Zanavikas ,

K. Menkeliūniūl'ė ir P. tanh&iias r 
16161 Fl(Valio Dalgele! (Mikas Petrauskas) Folk Song

(Geismai ir Svajonės (M. Petrauskas) Folk Song 
Mahanojaus Lietuviška Main&rių Orkestrą

16160F( Lazdijų Polka Orkestrą with Incid. Singing 
(Mylimo Polka Orchestra

Ar Tau Sesėlia, Orchestra \vith Incid. Singing
Mahanojaus Lietuviška Mainerių Ork. 1615SF

Aš Žirgeli Balnosiu
K Menkeliuniutė ir P. Stankūnas 16139F

Atie Rudenis. Užšalo
Mahanojaus Liet. Mainerių Ork. Singing

by A. šaukevičius and J. Wichalonis 16149F 
Atneša Diedas Kukulių Viedrą, Folk Song

Kastancija Menkeliuniutė ir F. Stankūnas 16158F 
Baltos Rankelės

Mahanojaus Liet. Mainerių Ork. Singing
by A. šaukevičlus and Wichalonis 16149F

Bernelio Polka, Orch. witb Incid. Singing
Mahanojaus Lietuviška Mainerių Ork. 16157F

Čigono Meilė (Valcas) ................ Lietuvių Tautiška Ork. 16150F
Eisim Laukan ......................... A. Vanagaitis ir J. Olšauskas 1G145F
Frano Polka .. Mahanojaus Lietuviška Mainerių Orkestrą 16142F 
Ganėm Aveles, Folk Song

Kastancija Menkeliuniutė Ir F. Stankūnas 1G155F
Gul šiandieną .................................. Jonas Butėnas, Baritonas 16141F
Jaunas Senis ...................................... A. Vanagaitis ir A kiras 16148F
Kačiukas ................................... A. Vanagaitis ir J. Olšauskas 16138F
Katriutės Polka ......................... Mahanojaus Lietuviška

Mainerių Orkestrą, Sing.'ng by A. ilaukevičlus 1G147F 
Kelkis Berneli, Orchestra wlth Incid. Singing

Mahanojaus Lietuviška Mainerių Ork. 16156F 
Klaipėdos Polka ................ Mahanojaus Lietuviška

Mainerių Orkestrą, Singing by A. šaukevlčius 1G147F 
Lietuviško Kliubo, Polka

, . Worcesterio Lietuviška Orkestrą 1G159F
Lik su Dievu Panitelia ........... Mahanojaus Lietuviška

Mainerių Ork., Singing by A. šaukevlčius ir M. Urbas 16137F 
Linksma Diena Mums Nušvito

Jonas Butėnas, Baritonas ir Kvartetas 16140F
Linksmas Amerikietes ................ F. Stankūnas, Baritonas 16146F
Linksmybes Polka ................ \Vorcesterlo Lietuviška Ork. 16159F
Liūdnas Kalnėnas ir šventa Lucla ..................... E. Velazco 12120F
Man Tik Rodosi ................ Antanas Vanagaitis, Baritonas 16152F
Mergyte Jaunoji ......................... K. Menkeliuniutė, Soprano 16144F
Mi< lašlrdystė ................ K. Menkeliuniutė ir F. Stankūnas 16151F
Motušaite Miela ......................... K. Menkeliuniutė, Soprano 16144F
O—Čia—Čia, Comic Song Antanas Vanagaitis, Baritonas 16154F 
Oi, Berneli Vienturį! K. Menkeliuniutė Ir Stankūnas 16151F
Oi, Dainos ................................................ Seserys Pauliukoniutės 16153F
Oi, Skauda, Skauda.... K. Menkeliuniutė ir F. Stankūnas 16139F
Onyte ......................................................... Seserys Pauliukoniutės < 16153F
Paprleniokų Polka .... Mahanojaus Lietuviška Muin. Ork. 16142U 
Pasaulis Stovi ..................... Antanas Vanagaitis, Baritonas 16152F

Rekordus siunčiame ir į kitus miestus.

JOS. F. BUDRIK,
3417 So. Halsted St. ‘ Tel. Boulevard 4705

CHICAGO, ILL.

NEDĖLIOJĘ, GEGUŽĖS-MAY 4 DIENĄ, 1930
MELDA2IO AUDITORIJOJ, 2244 West 23rd Place

L. Vyčių “Dainos” Choras rengia šį vakarą, kad būtų patenkinti visi, kaip augą 
taip jaunimas. Kviečiam visus atsilankyti laiku, nes Choras visados laikos tvarkos, 
programą pradeda laiku. PRADŽIA 745 VAL. VAKARE.

M

i1? Į#
įt # ■

THE CATHOLIC SUPPLY HOUSE
Mes turime pilną pasirinkimų religinių 

daiktų.
Misijų ir novenų reikmenos musų spe- 

cijalybė.
Pareikalavus mielai suteiksime žinių 

apie musų patarnavimų.

THE CATHOLIC SUPPLY HOUSE 
4723 W. Madison St. Chicago, III.

Į KLAIPĖDĄ
TIESIAI

Be persėdimo Didžiuoju 
laivu

Oscarll
IŠ NEW YORKO

11 vai. r.

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

I’. P. BALTUTIS 
3327 So. Halsted St.

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 So. Halsted St.

ii..-’

mirties

Visi Lietuviai Visose Šalyse
iškilmingai švęs šias sukaktuves Ir prisi
mins senovės lietuvių kovas už laisvą, jų 
didvyriškus žygius ir tose kovose didelius 
tų karžygių laimėjimus. Prisidėkit prio 
šių didelių 500 metų iškilmių aplankyda
mi savo tėvynę.

Scandlnavian American Linija siunčia 
vieną iš savo didžiausių laivų tiesiai iš 
New Yorko l Klaipėdą.

PRISIDĖKIT PRIE MISI

V. M. STULPINAS 
3255 So. Halsted St.

J. J. ZOLP 
4559 So. Paulina S t.

b:

30

<1
arba j

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

r
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OONOERT, SPEOTACLE 
AND DANOE.

The K of L “Dainos” 
elioir is sponsoring big con- 
cert, speetacle and dance May 
4, 1930, at the beautiful Mel
dusis ballroom, 2242 W. 23rd 
Place.

Everyone is cordially invi- 
ted to attend with the assu- 
rance that you will liave a 
good time. Entree 7:30 P. M.

' kų pirmoji šv. Komunija.
X Ryt drauge su suma

Aušros Vartų bažnyčioje pra
sidės keturdešinites atlaidų 
pamaldos iškilminga procesi
ja.

Į gamta savo užduotį ištikimai 
I pildo.
j Linksmas laiko metas, bet 
'ne visiems. Našlaičiai ir ne
turtėliai su skaudžia širdžia 
žiuri į mūsų pasitenkinimų. 
Argi mes juos pamiršime? 
Žinoma, kad ne.

Amerikos Lietuvių Dukte
rys tam tikslui išsijuosusios 
veikia, idant pasisektų jų ren
giama “Card ir Bunco” Pal
ty, kuri įvyks sekmadienyj, 
gegužės 4 d., Wedgewood Mo
tei, 6410 S. Woodlawn avė.,

kų ir įvairų programų. Bus 
dainos, lošimai ir kalbos. Ku
rie atsilankys, tikrai bus pa
tenkinti programa. O po pro
gramos prasidės šokiai prie 
geros muzikos. Šioje draugijo
je yra labai daug čia gimusio 
ir augusio jaunimo. Todėl jos 
ateitis užtikrinta ir negręsia 
jai išnykimo pavojus, kaip 
kad kitoms draugijoms, ku

riose mažai narių pnsiraso. 
Taigi, nepamirškite 4 d-, ge
gužės ateiti į parapijos sve
tainę. Bus atvaidintas gražus 
veikalus “Baugus Didvyris”. 
Artistai gerai prisiruošę ir 
gražiai savo užduotis atliks. 
Balandžio rolėje bus P. Mas- 
kolaitis, šio veikalo autorius, 
Balandienės — E. Maskolai- 
tienė, kurios lošimais visi gė

risi. Jų duktės Marytės — A. 
Nausėdaite, kuri gerai atlie
ka netik mergaičių bet ir vy
rų roles. Panelė A. Nausėdai
tė savaitė laiko atgal lošė ke
lis kart didelėse miesto svetai
nėse, kur buvo šimtai svetim
taučių ir visi gėrėjosi jos lo

šimu. Todėl neabejotina, kad 
ji ir šiame veikale labai gerai, 
pasirodys, Tado, Marytės my 
limo, rolėje bus V. Rėkusį 
Taipgi bus trumpa, bet labai 
naudinga, visiems kalba, ku
rių pasakys Dr. A. Rakaus

kas. Komisijos Narys.

/s

RENGIA ŠOKIUS.

Marąuette Park. — L. Vy
čių 112 kp. rengia šokius ge
gužės 7 d., trečiadieny, Šv. 
Panelės Gimimo par. salėj, 68 
ir Washtenaw avė., 7:30 vai. 
vakare. Šokių pelnas skiria
mas basebolininkų naudai.

Kvieslys.

Liet. Vyčių 36 kuopa atida
rys Vyčių baseball Lygos se
zonų gegužės 4 d., McKinley 
Park, Diamond I, 4 vai. po 
pietų prieš Liet. Vyčių 4 kuo
pų. Bus ko pamatyti. Bus Be
nas, pakėlimas Amerikos vė
liavos ir Vyčių Centro dva
sios vadas ir taipgi Brighton 
Park Vyčių kp. kun. Vaitu
kaitis išmes pirmų “bąli”.

Zig. Vyšniauskas (Red Che- 
rris) ves “clieers” savo jpu- 

tsr ’kvieciami atsilanky
ti ir pamatyti baseball sezono 
atidarymų. Korespondentas.

CHICAGOJE
' WEST SIDE ŽINIOS.

X Aušros Vartų bažnyčio
je ryt per antrąsias šv. Mi
šias parapijos mokyklos vai-

Iii

X Ryt, dvi Kolegijos išva- 2 voL P® Piet vieta labai P“- 
togi. Apart įvairių dovanų,žiavimo į Černausko daržų, 

Kolegijos Rėmėjų 19 skyriaus 
susirinkimas nukeliamas į 
sekantį sekmadienį.

bus teikiamos dovanos kiek
vienam staliukui. Galėsite 
lošt kas jums patinka.

X Ryt Aušros Vartų sve-} Viskas ’ prirengta, tik lieka 
tainėje bus susirinkimai: a) belaukt jūsų skaitlingo atsi- 
šv. Kazimiero vyrų ir moterų lankymo pasisekimui šio įvy- 
1 vai. po pietų, b) Akademijos j ^1°-

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

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

Visuotina Ekskursija j Lietuva
Laivu Leviathan 

BIRŽELIO 11 D., 1930
(Didžiausiu Pasauly Laivu)

Rėmėjų 4 vai. ir c) Labdarių Į 
7 kuopos.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
DUKTERŲ “CARD IR

BUNCO PĄRTY”.

Pavasaris — tai darbo lai
kas. Ne tik žmonės, bet ir

S. E. N.

NORTH SIDE ŽINUTĖS.

Šv. Cecilijos draugijos va
jaus vakaras jau čia pat. Tai 

i yra gegužės 4 d. Komisija 
prie to vakaro tinkamai prisi- 
ruošė, sudarydama labai pui-

VASARA JAU ČIA
Pirkit Automobilį Dabar
Kiekviena dienų oras eina šiltyn. Medžiai sprogs

ta, gėlės pražydi. Miškuose ir parkuose gražu ir jauku.
Bet kad būt galima pasiekti parkus, būtinai reikia 

turėti automobilių. Bėt nedaug yra tokių žmonių, ku
rie galėtų mokėti didelius pinigus už automobilį ir to
dėl mes sakome:

DARBININKE,
Mes turime dėl tavęs automobilį, kurį gali nusi- 

ųiirkti įneš damas maža, suma. l?ixu^^Jepg^ū; išmo
kėjimais.

Nelauk, ateik ir apžiūrėk Willys—Knight, AVillys — 
Six ir AVliippet.

White Sox Motor Sales
S. RUMCZAKS, Savininkas

610 West 35 Street
CHICAGO, ILL.

Tel. Yards 0699 ir Boulevard 8642

PASKOLOS ANT NAMŲ GERIAUSIOMIS SĄLYGOMIS
Padėkite įiavo pinigus ant musų Aukštų Pirmų Morgičių, ku

rie uždirbs Jums 6%.

Sutvarkome kelionę Lietuvon ant visų linijų laivų ir parūpiname 
reikalingus dokumentus dėl išvažiavimo ir sugryžimo.

KAPITALAS, PERVIRŠIS IR NEPADALINTAS 
TURTAS $425,000.00 

BANKO TURTAS VIRŠ $3,500,000.00

Kreipkitės su evisokiais reikalais laiškų arba vpatiškai;

Metropolitan 
State Bank

2201W. 22 Street, Kampas Leavitt St.
Banko valandos: Kasdien nuo 9 ryte iki 4:00 p. p. 
Utamlnkais ir Subatomis nuo 9 ryte Iki 8:30 vakare.

A. BELSKIS
A. BELSKIS, PH. G., R. PH. VEDĖ|AS

1900 S. Halsted Street

Pildymas Daktarų receptų yra mūsų svarbiausia darbas.
****

Specialiai šių savaitę!
“Toffee Nut” 

Kvorta plyta šaltos 
košės 45c.

Cigaretų
Cainels, Lucky Strike, 

Cliesterfields ir Old 
Gold

200 už $1.25

ŠIOS SAVAITĖS BARGENAI
$1.00 Trynima Spiritas ............................................ 59c
45c Kotex ..................   37c.
$1.50 Petrolagar dėl vidurių ................................. $1.19
35c. Valerijonu lasu ...............................................  19c.
Palangos Trys Devynios .............................75c. ir $1.00
35c. Palmolive Shaving Cre&ni ................................. 29c.
Boyer Veido Milteliai ............. 25c. — 50c. — ir $1.00

DEL PAVASARINIO VALYMO
60c. Guminės pirštines (Rubber Gloves) ................. 39c.
Spongei................................................. Nuo 35c. iki $1.00
$1.50 Cbamois skurikes ....................... .................... 98c.
$1.00 Guaranteed Roacli Killer (tarakanam) .. 35c. 

LAIKOME EASTMAN IR ANSCO AGFA FILMUS

$65.00MES MOKAME CASH 
UŽ LIETUVOS 5% BONUS
Moriey Orderiai į Lietuvų per Radio tiktai 25 centai

’ Paskolos telkiamos ant Real Estate

I

KAUFMAN STATE BANK
124 N. LA SALLE St., CHICAGO, ILL.

S SVARBUS PRANEŠIMAS S

■■a■
i
I
■
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CHICAGOS LIETUVIAMS

J. F. Radžius
GRABŲ ISDIRBYSTEJ

Pranešu Chicagos lietuviams, kad jau nerei
kės mokėti taip brangiai už grabus. Nuo dabar 
mes parduosim olselio kaina grabus visiems. Ku
rie laidoja gimines, arba savo draugą ar organi
zacijos narį, galės sutaupyti pusę kainos ant gra
bų dėl sekamų priežasčių:

1. Nereikės mokėti komlšinas graboriui už
grabą. x

2. Nereikės mokėti tiems, kurie rekomenduoja 
graborių.

To apsilenkiant jus sutaupysite Šimtus dole
rių, o aišku, kad tie pinigai būt buvę išmokėti Iš 
jūsų kišeniaus. Tie sutaupyti pinigai liks vaiku
čiams ar šiaip artimiems. Pinigai uždirbti nėra 
lengva.

Jeigu jums reikia grabo, tai pirm šaukimo ki
to graboriaus, pašaukite mus, o mes nuvešime j 
savo (šdlrbystę ir jūs pasirinksite grabą už pusę 
kainos. Pasirinkę, jeigu nenorėsite mūsų patar
navimo, lai galėsite kreiptis prie bile graboriaus, 
kurs jums patiks.

J. F. Radžius
Pigiausias Lietuvis Graborius Chicagoje

Ofisas: Skyrius:
668 W. 18tb St. 3238 S. Halsted St.

Tel. Canal 6174

4
I
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Del pilnų informacijų kreipkis:

Paul P. Baltutis John J® Zolp
3327 So. Halsted St. 46th & Paulina St.

Tel. Victory 4088
‘B£

VISUS PRAŠOME RAŠYTIS

| Šv. Kam Draugijos Narius
METINIS NARIO MOKESNIS-.C. J|» f » » įL

2 DOLERIAI
Už tai gaunama įvairių gražių knygų 

TAI PAČIAI SUMAI
(įskaitant ir persiuntimą)

Kas nori visam amžiui priklausyti prie ŠV. KA
ZIMIERO DRAUGIJOS ir kasmet gauti gražių ka
talikiškų knygų, yra kviečiamas rašytis į

a) AMŽINUS NARIUS. Nario mokesnis — 35 
doleriai.

b) TIKRUOSIUS NARIUS. Nario mokesnis — 
50 dol. atimtinai.

c) GARBES NARIUS. Nario mokesnis — 100 
dol. arba tiek pat Lietuvos Laisvės Paskolos bo- 
nais.

Kiekvienas amžinas, tikrasis, ir garbės narys 
gauna iš Šv. Kazimiero Dr-jos Centro atatinkamą 
gražų diplomą.

Kuo į didesnius narius įsirašysi, tuo daugiau 
paremsi katalikišką spaudą, tuo kilnesnį ir gar- 
bingesnį darbą atliksi.

1930 METAIS

NARIAI GAUS 9 KNYGAS
/
1. Špilmano, Su magelanu aplink pasaulio, apysaka.
2. Špilmano, Žygis į Nikaraguų, Apysaka.
3. Šenjono, Meditacijos.
4. K. Dikenso, Jaunuolėlių gyvenimas.
5. Kun. Stankevičiaus, Del ko aš turiu būti katalikas?
6. Prof. Toto, Jaunimo kovos.
7. K. Dikenso, Mažoji Dorvtė, Apysaka.
8. Kun. M. Vaitkaus, Iš įvairių pasaulių, Apysaka.
9. Kauno Kalendorius 1930 metams.

Kurie nenorėtų šitų1 knygų, gali pasirinkti kitų iš 
Šv. Kazimiero Draugijos leidinių surašo, kuris ran
dasi Kauno Kalendoriuje, arba tą sąrašą galima gau
ti iš Šv. Kazimiero Draugijos atstovo Amerikoje 
Kun. St. Stonio, arba tiesiog iš Šv. Kazimiero Drau
gijos, Kaune Rotušės Aikštė 6, Lithuania,

Įsirašyti į Šv. Kazimiero Draugijos narius galima 
per Šv. Kazimiero Draugijos Įgaliotinį Amerikoje 
šiuo adresu: Rev. S. Stonis, 41 Providence Street, 
AVorcester, Mass., aiba tiesiog į Šv. Kazimiero Drau
giją aukščiau nurodytu adresu.

KUN. S. STONIS
Šv. Kazimiero Draugijos įgaliotinis Amerikoje.

■ " F".............=
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6 DRAUGAS
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C H I C A O
“TAVORŠČIŲ” PARADAS, lietuvių — nei vieno! (Šitokiu 

yru lietuvių komunistų
Gegužės 1 d. Chicagoje bu

vo suruoštas “strošnas” “ta-

ma-
eė”, kad net sarmatijos savo 
grupę sudaryti ir iškalbų pa
sirašyti). Ir kiek netėmijau.

IŠ SĄJUNGIEČIŲ VEIKIMO kauskienė kuopai paaukojo
------------ Į sidabrinę cukrinvčią, p. M.

Brighton Park. Geg. 7 <1., 7 stepll(>nien* lininj p
vai. vakare pp. Panavų na- A statkien6 |ininiu8 runkll 
inuose, 44OG So. Campbell avė, darbo užv,|kalu, T|ligi <)ubOr 
vietos sųjungietės ruošia di

BBBB——B5—S——RSSB8B5SB—■■■■
KUN. KARALIUS SAKYS 

PAMOKSLĄ.

vorščių” paradas, kuris, pra
sidėjęs Union parke, baigėsi lietuviško feiso parade nete-
Ashland Blvd. Auditorijoj 
(maršuota vos trimis nežy
miomis gatvaitėmis) skaičiuje 
apie 2 ar 3 tūkstančiai.

Paradui artėjant prie Van 
Buren, visi laukiantieji pama
tė prieky palengva važiuojant 
automobilį — troką ir manė, 
kad tai flotas. Kai kas jau 
sakė, kad pamatys ant stogo 
paguldytų “Leniną1”. Bet. 
kaip visi nusistebėjo! Tai bu
vo ne “Lenino” “flotas”, bet 
kapitalistų—Paraniount — au 
tomobilis, su fotografais, nuo 
kurio imta “tavorščių” pik- 
čeriai. .'t.

Parade, kiek maršuotojų, 
tiek buvo ir visokiausių iš
kabų, visokiais ūbaisiais: vie
ni prašė darbd ar duonos, kiti 
— pripažinti komunistus, ki
ti — pripažinti Rusiją, kiti 
pripažinti Indiją, kiti — šalin 
fašistai, kiti — agitavo už ko
munistų lygas, komunistų li
nijas; sunku buvo visas ir pa- 
tėmyti. Vienas ‘ ‘ tavoršeius ’ ’ 
nešė iškalbą “šalin policijos 
brutalumas”. Praeidamas pro 
kiekvienų policistą, vis atsuk
davo jam iškabų perskaityti. 
Buvo ir juokingi) iškabų. Pav., 
eina būrelis — 10 vaikų — ir 
neša iškabą: “šalin bov skaw- 
taP’I

Paroduojančių eilėje matėsi 
“tavorščių”: žydų, skandina
vų, ukrainų ir kitų tautų, bet

ko įžiūrėti. Visam paradui iš 
priešakio ir šonų vadovavo 
jauni žydukai. “Kibą Jeffer- 
son St. ‘marketas* uždary
tas?” — sakė žmonės.

Ant Van Buren prie audi
torijos buvo sutraukta gan 
daug policijos, kuri tvarkos 
žiurėjo: trafiką sulaikė, kelią 
skyrė; žodžiu, visą kuogeriau- 
sia darė, kad niekas “tavorš- 
čiains” nekliudytų. Parado 
gale, tur būt, kad vaikai ne- 
pamegdžiotų paradninkų', vėl 
maršavo 30 pėsčiųjų policmo- 
nų. Už tokią apsaugą' komu
nistai turėtų policijai gražiai 
padėkoti.

Kad paradninkai neterštų 
gatvių, prie auditorijos nelei
sta jiems dalinti plekatų, ku
rių daugelis glebius nešėsi. 
Bet suėję į salę, provokacijos 
delei, pro langus visus pleka- 
tus išmetė ant gatvių. Praei
viai juos mindžiojo reikšdami 
pasipiktinimo tokiu elgesiu— 
gatvių teršimu. Tarpe tokių 
“nevalyvų” gatvių teršėjų, 
daugiausia matėsi “kandze- 
ravotų” žydų. Ak, žydiškos 
gatvės ir nepasižymi svaru
mu.

Žodžiu, gegužės 1 d. para
das “tavorščių” Chicagos da
rė labai “blozną” įspūdį.

Rap.

dėlę “bunco party”. Dovanos 
bus gražios ir įvairios, o jų 
daugybė.

Šioji pramogų yra verta pa
rėmimo, nes tikslas kilnus, 
būtent, paremti Šv. Kazimie
ro Vienuolyją. Žaidimui pa
sibaigus kps. pirm. P-lė Ne- 
vulytė pavaišins susirinku
sius užkandžiais.

Darbščioji komisiją, kurią 
sudaro ponios: M. Panavienė, 
Dzimidienė, J. Baliunienė, rū
pinasi pramogos pavykimu, 
tat tikrai verta skaitlingai 
susirinkti.

Geg. 11 d. “Motinų Dieno
je” M. S. 20 kuopų eis “in 
corpore” išklausyti mišių šv. 
ir priimti Šv. Komuniją.

Vakaras tos dienos tapo a- 
tidėtas rudeniop. Tų syk bus 
atvaidinta didelis veikalas, 
kuriuomi rūpinsis p. A. Stat
kienė. Kuopos veikėjos p. 
Vaicekauskienė ir P. Valan- 
tienė, kuopos organizatorės, 
prie kiekvienos progos prira- 
šynėja naujas nares. Tat ge
riausių pasekmių joms! Pe
reitame susirinkime visas 
vienbalsiai nutarė dalyvauti 
parapijos vakarienėje, kuri 
įvyksta geg. 4 d. i

Iš svarbių priežasčių p. L. 
Račkauskienei rezegnavus iš 
nutarimų raštininkės, tapo iš
rinkta Marijona Panavienė, 
kuri, nėra abejonės, gražiai 
darbuosis.

Noriu priminti ir tai, kad 
brigbtonparkietės yra nė men 
kas. “biznerkos”. Mat, L. Rač

visos pardavinėja “cbances”.
Vasaros metu, užbaigus vi

sus “biznius”, brigbtonpar
kietės važiuos “piknikautų”.

Sekantis kuopos susirinki
mas įvyks geg. 14 dieną, 7 vai.
vak., mokyklos kambaryje.

Aurelija.

PAMINĖS “MOTINŲ 
DIENOS”.

Town of Lake. — “Motinų 
Diena” artinas. Tų dienų ža
dama gražiai paminėti. Ne
kalto Prasid. Panelės Šven
čiausios mergaičių sodalicija 
tuo tikslu rengia vakarą, 
kuris įvyks sekmad., geg. 4 
d., Šv. Kryžiaus parap. sve
tainėj, 4G Wood St., 6 vai. 
vak.

Bus atlošta vaizdelis “Kas
tutė”, kurio Town of Lake 
niekas nėra matęs. Lošime 
dalyvaus gabios lošėjos: K.

LABDARIO CENTRO 
VALDYBA

Bartkaitė, A. Mažeikaitė, N.
Mamaitė, A. Sudeikaitė, J.
Paukštaitė ir B. Vabalaitė.
Be to, bus sodaliečių choras, Marąuette Park. — Ateinan 
po vadovyste p-lės C. Ivaške-jtį sekmadienį, gegužio 4 d. 
vičiutės. lietuvių Gimimo Panleės šv.

Kalbės dvasios vadas kun. I parapijos bažnyčioj pamokslą
A. Linkus, sodal.icijos ir daug L—_ ___-_ -___ ______ -______
kitų draugijų organizatorių

Šeštadienis, Geg. 3 d., 1930

įsakys svečias iš Lietuvos 
Iįgerb. kun. Karalius. Kaip 
girdėti svečias jau nebeilgai 
Cbicagoj viešės. Todėl visi 
dabar privalome pusinaudoti 
jo buvimu.

Vietinis.

lankas Adaras Visą Dieną Subatoje

Jus Ieškote 
Paskolos?

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

Rašt. P. Fabijonaitis 
2350 So. Oakley Avė.

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

AGITATORIAI;
Kun. K. Matulaitis

2334 S. Oakley Avė.
V. Duoba 

2328 W. 23rd St.
J. Dimša

3230 So. Emerald Avė.,
M. Šlikas

10555 So. State St. 
Visokiais Labdarybės rei

kalais kreiptis į valdyba arba 
agitatorius.

Jeigu jus turite namą ir jums reikalinga paskola, tai 
ateikite j musų banką ir išdėstykite savo reikalą.

Šie lietuviai, dirbantieji musą banke, Sedemka, Jag
minas, Rimkevičius, Žabelio, Mickewicz, Laurinavičia, 
Metrikis, Adomavičia ir p-lė Laucaitė maloniai jums 
patarnaus.

r,i

Peoples J^įitional Pank
and 'Jrust Company

of ChicacįO
47TH STREET AND ASHLAND AVENUE 

Gerai žinomas bankas tarpe lietuvių visoj 
Amerikoj savo stiprumu ir geru patarnavimu.

Susivienijęs su National Republic Bancorporation .

Solo dainuos p-lė N. Mau- 
raitė. Bus kvartetas, kurį iš
pildys p-lės E. Kegovičaitė, 
M. Vilimavičaitė, A. Kataus- 
kaitė ir S. Navickaitė.

Smuiką grieš J. Bekus, A. . 
Beliauskas. Bus ir daugiau i 
“surprizų”.

Nepasilikite nedalyvavę ta
me vakare. Prašom visus atsi-1 
iankvti, ne vien motinas. Mer- j 
gaitės, kurios da nėra soda-1 
lietėmis, ištikiu jų, nesigailės i

£■■■■■■■■■■■■
;Reumatizmassausgelė-
_ Nedkankyklte mt«s skaua- ■ 
B mala, Reumatizmu, Sausgėla, g
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu _ 
m — raumenų sukimu; nes skau- 1

dėjimai naikina kūno gyrybę ■
■ ir dažnai ant patalo paguldo, g
■ CAPSICO COMPOUND m o-g atis lengvai praftalina vlrlml- 1 

sėtas Ilgas; mums Šiandie dau- ■
■ gytoė žmonių siunčia padėka- g 
B vonea pasveikę Kaina B»o per

pažtų B Be arba dvi už 11.11. ■
Dukart tvirtesnė 7 Be. ■

■ Knyga: '‘SAI.TTNrS 8VTCT- -
■ RATOS" augalais gydytlea. kal-
g na II eentu. ■

■ Justin Kulis Z■
H Slftt Soath Halflted Street

CHIOAGO. ill *

TURKIŠKOS, RUSIŠKOS 
SULFURINĖS VANOS IR 
ELEKTRIKINIS GYDY

MAS

Treatmentai visokių ligų. reu
matizmo, nervų atitaisymo, Šalčio 
ir taip tol lauš, su elektriniais 
prietaisais. Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmentai.

Mineralinės, sulferinės vanos 
duoda didžiausių kraujo clrkulia- 
2lją, kuomi galima išsigelbėti nuo 
visokių ligų.

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

Kambariai dėl pergulėjlmo.

Nuo 8 vai ryto Iki 1 v. nakties. 
Nedėllomls Iki 2-ros vai. po pietų.

A. F. CZESNA
1657 WEST 45th ST.

Kampas Paulina Street 

Phone Boulevard 4662

HARDVVARE & PAINTS
Loomis maliava bal

ta ir visokių spalvų. 
Galima vartoti iš lau
ko arba viduje.
Tik ------ *1.48 Gul-

Kxvik-Kotc Varnišis, 
kuris išdžiūsta j 4 va
landas. Galima vartoti 
ant fiorų.l medžių arba 
klijankos. Taipgi duo-

Tvirto išdirbimo Wheel Baris storo plieno dame 3 colių brušj su 
viduris ir geležinės kojos pats geriausias dėl kiekvienu galionu, 
namų vartojimo. Tik ............................... *3.98 Galionas Tik *3.00

atsilankusios
sodalietėmis.

ir visos taps

Pasimatysime visi geg. 4 
dieną.

Viena iš Visų.

Pilsen flat sienos maliava galima ma’.iavo- 
ti sienas, medžius, radiatorius, ir ant tvall 
popieros visokių spalvų. Sykį mėginsi visa
dos vartoti. Tik .............................. *2.50 GaL

Ateikite Arba Telefonuokite I.afayettc 4089 
Pristatom Visur

Valspar Varnišis vi
siems žinomas. Galima 
vartoti viduj“ arba iš- 
lauko. Didelis specia
lus. Galionas *4.98

St. Louis "Dutch 
Boy” ’O'hite Lead. 100
svar'i ............ *11.98

JOHN DERINGIS
4414 So. Rockwell Street

Pirkite Sau Seklyčiai Setą
IŠ SETŲ IŠDIRBĖJŲ IR

Didžiausią Lietuvių Krautuvininkų Amerikoje

Čia visuomet turite progą įsigyti sau setą už išdirbystės kainą, sutaupindami 
sau perkupčių uždarbius. Kadangi šios įstaigos didis pirklybos išplatinimas 
daleidžia operuoti nuosavą seklyčiom setų dirbtuvę ir didis skaičius pardavi
mų duoda galimybę vartoti geriausią medžiagą, ir užlaikyti patyrusius ir už
tikrina, kad šiose krautuvėse perkanti publika visuomet gali naudotis geres
nėm prekėm ir žemesne kaina. Todėl protingiausiai padarysite jei sau setą 
pirksite šiose krautuvėse. Žemiau paduodame keletą palyginimų.

J

f

$100.00 Vertės 2 šmotų aukštos rūšies Jacquard setas gerai padarytas ir gražiai 
atrodantis. Pasirinkimas skirtingų spalvų. Mūsų žema kaina . $57.50
$180.00 Vertės aukštos rūšies setai dengti su tikru Mobair, apverčiamom sėdinėm, 
\Vebbod konstrukcija per visą, pasirinkimas spalvų, 2 šmotai, tik $98.50
$275.00 Vertės 3-jų šmotų setai, pasirinkimas apdengimu naujausios mados šilko 
Mocquelte, Importuoto Frieze, arba Antique Velvet, romai dailiai išpiaustyti ir 
nubaigti, 3 šmotai už .................................. $170.00
$325.00 Vertės tikrai aristokratiško padarymo, spalvųs ir piešimo šefai, tikro rau
donmedžio romai, rankoms išpiaustyti ir nubaigti, apdengti siy aukštos rūšies Da- 
mask, arba Antique Velvet, ir Frieze. 2 šmotai už...................... -| 95 OO

Lengvus išmokėjimai suteikiami visiems

4177-83 Archer Avė.*
Near Maplewood Avė.

Lafayette 3171

1-40 W„ 63 St. &
Cor. Richmond St.

Hemlock 8400
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Patarnauja laidotuvėse kuoplgiuu- 

•ia. Reikalo meldžiu atsišaukti, o 
mano darbu busite užganėdinti.

Tol. Roosevelt 2515 Arba 2518

2314 W. 23rd Place

CHICAGOJE

PRANEŠIM*!.

PRANEŠIMAS

OR. M. T. STRIKOL
Rm t*i. Midvay litą D A K T A R A

I

i Mėnesinis L. lt K. Feduni-

OR. R. G. CUPLER
OTDTTOJA8 IR CH1RUBOAB 
Oakley Arenu* Ir 24-tas Street 

Telef. Ganai 1713-0241

Telefoną* Boulevard 1980

į DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos; S Iki 18. 1 Iki *

dienų. Ir 8:59 Iki 9:88 vakar®

: 4608 S. ASHLAND AVĖ.
Netoli 4«lh Street Chicago. III.

Valandos: t tkl 4 p.
Ir Ket vergui*

p. Panedėltat
vakar*

' o 1 oo oi.)

.... GYDYTOJAS IR CHIRURGAS • po pietų, parapijos svetainėj, atldarė antr, oflBQ (su Dr. Iui ura t -
68 ir Waslitenaw. Visi nariai ?,u ~ "‘^ui neisi<io-Rakft«io *pu*-.

Uos) po nr. 2428 \Vest Marųuette Rd.
kviečiami pribūti, nes turime valandos: nuo 2 iki 4 p.» piet. Tei.1 

... . Prospect 1930
daug svarbių reikalų svarsty- senas ofisas toj pačioj vietoj:
vijos CllieagOS apskričio susi- f i. ..........f.,; komiai in^ ii 4801 80 Ashland Avė Valandos: nuo:. ll- DU‘ lapoitui Komisijos 1S # tkl g v(iUare Tc| iv.ulcvard 7820;

Vvtauto 500 m. sukaktuvių Rez *e<1 s- A!banv Ava. 1VI. Pros- 
* e t pect 1930 Nedėtomis tik pagal «u-

minėjimo eentralinio komite- tarti į

to ir daug kitų reikalų. Taip
gi kurie esate skolingi mėne
sines duokles, pasirūpinkite 
atsiteisti, kad ne būtumėte 
suspenduoti. Taipgi nepamirš
kite atsivesti naujų narių.

Valdyba.

į iiikimas Įvyks gegužės (May) 
7 d„ S vai. vult, Aušros Var-Chlcngo, III.

SKYRIUS: A .. ...
1439 S. 49 Court Cicero, Ilk tll parapijos salėj.

Tel. Cicero 5927

Simpatiškas 
Mundagas 

Jeresnis ir l*iges 
ais už kitų patu r 
aavima?.

J. F. EUDEIKIS KOMP.
PAOltA BU VEPBJAJ 

Didysis Ofitbs.
♦605-07 So. Heririitage Avė

Tai. Varde 1741 Ii 1741 
SKYRIUS

<447 So. Fai’iltild Arenu* 
SKYRIUS

1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tei. Cicero 7794

SKYRIUS
8201 Aubiiro Avenue 

Tei. Boulevard 8201

J. F. RADZIUS

Susirinkimas svarbus, tad 
kolonijų atstovai malonėkite 
skaitlingai susirinkti.

Valdyba.
• • •Labdarių 7 kp. mėnesinis

-usirinkinias įvyks sekmadie
ny, geg. 4 d., 1930, 4 vai. po į 
pietų, Aušros Vartų parapijos ■ eį§fcaus
svetainėje. Prašoma narių pįrnias skyrius laikys susirin 
kuodaugiausiai susirinkti, nes' kijn.y gegužfe 4 tl., 2 valanda 

!turime daug svarbių darbų. jp0 pįetų( parapijos svetainėj.
Valdyba. yjsį narjaj kviečiami atsilan

kyti, nes turime daug reikaluMarquette Park. — Drau
gijos šv. Kazimiero Karalai- 

’čio susirinkimas Įvyks sek
madieny, gegužės 4 d., 1 vai.

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 
CHICAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu Kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dirbystės.

OFISAS
668 Wešt 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 S. 
Haisted Street, Tcl. 
Victory 4088.

A. BITINO
PAMINKLU DIRBTUVĖ

3958 West 111 Street
Chicago, III.

Tel. Bevelry 0005
Vienatinis lie
tuvis, kuris iš
dirba europiš- 
ko ir ameriko
niško akmens 
paminklus.

Pasirinkimas 
didžiausias, 
kainos žemiau 
sios.

Pirmas prie
šais šv. Kazi
miero kapinių 
vartus.

A. L. OAVIDONIS, M. D.
4910 So. Michigan Avenu**

Ofiso Tel. Vtrginla 0018
Rezidencijos: Vae Buren 681>|

OR. T. DUNDULIS

• Tel. Kentvocd 5107
Vai.: uuo 9 iki 11 vai. ryte;

------------- nuo 6 iki 8 vai. vak. apart ——
Bridgeport. — Šv. Pran- šventadienio ir ketvirtadienio 

Vienuolyną rėmėjų

svarstyti* ir užbaigsim atskai
tų iš “buneo party”.

M. Mazelauskienė.

Tel. Hemlock 8700 
Rez. Tel.

DR. B. ARON
Prospect 0610

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas 6155 South Kedzie

Rcz. 6622 So. Whippie 
Vai. 2-4, 7-9 t. v. Išskiriant Ket.

DR. NORMANTAS
NAPRAPATAS

Persikėlė po num. 

HALSTED STREET

Brighton Park. — A. L. 1L'
K. Federacijos 19 skyriaus Į 
mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioję, gegužės 4 d., 3 vai. g
po pietų, Nekalto Prasidėjimo , , ,,5 \ .. | Tel. Victory 6965
SV. Paneles parapijos mokyk-, Valandos: 2-5 po pietų, 6-8 vakare 

los kambary, 4409 So. Fair-
field avė.

Visos draugijos ir kuopos.
Malonėkite prisiųsti. Atsto
vus. Bus labai svarbus susi
rinkimas. Valdyba.

ADVOKATAI

GYDYTOJAS IR CHIRUP.OAR 
4142 Archer Avenue 

Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 
3 Iki 4 Ir « Iki 8 v. v.

Nedėllomts nuo 10 tkl 12 ryto 
Namų Ofisas 8418 Frunklln Blvd 

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

DR. J. J. KOWARSKIS
JYDYTOJAS ir ČIUKURO AS 

Ofisas 2403 W. 63 Street
Kertė So. W ėst era Avenue 

Tel. Prospect 1828 
Rezidencija 8859 So. Leavltt Bt. 

Tel. Canal 8889
Valandos: 2-4 po pietų Ir 7-9 v. v. 

Nedelioj pagal susitarimų

Ofiai* Tel. Canal 2118
Namų Tel. Lafayette 0098

DR. A. L YUŠKA
i OFISAS

1900 S. IIALSTED STREET
i NAMAI

4193 ARCHER AVĖ.
Valandos: prieš pietus pagal sutarti 
Namuose 2-4 po piet. ofise 6-8 v. v
i---------------- 1 ■ ------

' Tei. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Ofiso Tcl. Victory 6 8 93 
Rezidencijos Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH

Ofiso Tel. Victory 3G87

Of. Ir Rcz. Tel. Honilock 2374

DR. J. P. POŠKA
S. KALSTEI) STREET

Antras ofisas ir Rezidencija.

6504 S. ARTĖSIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 8 C po 
plct. Utarn. ir Subat.. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Canal 8764 Republlo 8489

DR. A. RAČKUS

Phonų Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABOBIUS

ŠA 9
?

Masu patarnavimas 
visuomet eųžlnlngae Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymai 
skyrių.

Nauja,- graži ko
plyčia dykai.

3307 Aukuru Avenue

A. PETKUS
GRABORIUS 

Ofisas
3238 S. HALSTED STREET

Tel. Victory 4088-89
Res. 4424 S. R0CKWELL ST.

Tel. Virginia 1290

PAUL M? ADOMAITIS
ADVOKATAS

“ Suite 721 First National Bank Bidg. I
North Side. — Lietuvių A- 33 s. DEARBORN ST 

merikos politikos klubo Nortll , Tel. Randolph 5130-5131. Vai. 10-5 

AVest Side paprastas susirin-į
kimas Įvyks pirmadieny, ge-! 
gūžės 5 d., parapijos salėje,
1644 AVabansia Aye., 8 vai. 
vakare. ' •" *-r-

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

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

Telefonas Yards 1188

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 WBST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7682

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marslifield Avenue

Tel. Boulevard 9277

AKIŲ GYDYTOJAI:

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Prašomi klubo nariai-(rės) 
skaitlingai susirinkti, nes yra 
svarbių reikalų svarstymui.

Valdyba.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų t
Ofisas 3102 So. Haisted St. 

Kampas 31 Street

VALANDOS: 1—3 po piet, 7-8 vai;. 
Nedaliomis ir šventadieniais 19-12

i

DR. J. RIMDZUS
CHIROPRACTOR 

4650 South Ashland Avė.
Tel. Boulevard 7878 

Nuo 10 vai. ryto Iki 8 vai. vak.

JOflso ir Res. Boulevard 5913

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

Ofiso valandos nuo 1 11U 8 po 
pietų Ir 9 Iki 8 vai. vakare

Res. 3201 S. WALLACE STREET

J. Lulevičius
GRABORIUS IR 
BALSAM ROTOJ A8
Patarnauju laido
tuvėse visose mie
sto Ir miestelių 
dalyse. Moderniš
ka koplyčia veltui.
8103 S. Haisted 
St. Chicago, III.

Tel. Victory 1118

Simono Daukanto draugija ■ 
laikys mėnesinį susirinkimų <

I
sekmadieny, gegužės 4 d., Clii į 

eagos Lietuvių Auditorijos! 
svet., 12 vai. d. Nariai būtinai ■ 
malonėkite dalyvauti, nes tu-į 
rim naujų reikalų svarsty
mui, taipgi nepamirškite apsi
mokėti savo mokesčius į drau
gijų. P. K., nut. rast.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
8241 SO. HALSTED STREET 

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

Pėtnyčio*

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randotph 8727

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

Ofisas Ir Akinių ' Dirbtuvė
756 AVEST 35th STREET

Vai.- 10-12, 1-3, 6-3: Ned. 10-12 
Rcz. 2506 West «9 Street 

Vai. 4-5:30 vai. vak.

DR. VAITUSH, 0. P. D.

LIETUVIS AKIJZ 

SPECIALISTAS

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CHICAGOS PAŠTE

921 Garuckui Adomui
926 Kairiui J.
927 Kairiui Vanisei 
939 Mosteikienei Onai

I. J. Z O L P
ORABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1660 We»t 46th Street
Kampas 4<tn Ir Paulina 8ts 

Te). Blvd. 6J 08

Nuliudlmo valandoj* kreipkitės i 
prt* manęs. patarnausiu slmpatlB- 
kal, mandagiai. gerai Ir pigiau 
negu kitur. Koplytta dėl Šermenų 
dykai 

BUTKUS
UNDERTAKING CO.

P. B. Hadley Lle. 
Koplyčia Dykai

no West 18th Street
Canal 81(1

A. A.

ANTANAS STANKUS
mirė baland. 30. 1930 Sn. 5:50 
vai. vak. 40 metų amžiaus. Ki
lo iš Ponevėžio Apskričio, Ra- 
govelės Parap. Noriškių Kai
mo. Amerikoje išgyveno 23 
metus.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Aleksandrą, sūnų Sta
nislovą, dukterį Juozefiną, bro
lį Vincentą, Stankų, seserį Kas
tanciją Sargantlonė, pusbrolį 
Zakarą, o Lietuvoj 3 seseris ir 
2 broliu'.

Kūnas pašarvotas 1604 So. 
48 Ct. Cicero, III. Laidotuvės 
įvyks panedėly gegužio 5. Iš 
namų 8 vai bus atlydėtas į šv. 
Antano bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas J šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kvlečialne \lsus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Moteris, Mumis, Duktė,

Brolis, Pusbrolis ir Giminės, 
laidotuvėms patarnauja grali. 
Lachavvicz, Roosevelt 2516.

A. A.

KAZIMIERAS GILIS
mirė geguž. 2, 1930 m., 10:25 
vai. ryt. 66 metų amžiaus. Ki
lo iš Suvalkų red. Obelninkų 
Kaimo.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Oną po tėvais Morke- 
vičlutė, 5 dukteria Oną Sugln. 
tienę, Oną, Elzbietą, Katariną 
ir Jadvygą, žentą Walter), 2 
sūnų Jurgį Ir Andriejų, maėčlą 
Julią, broli Juozapą Ir daug 
artimų giminių.

Kūnas pašarvotas 3214 Lime 
St. laidotuvės įvyks utarninke 
gegužio 6. Iš namų 8 vali bus 
atlydėtas į šv. Jurgio bažny
čią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
paėnaldų bus nulydėtus į š- 
Kazimiero kupinės.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažįsta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nuliūdę:
Moteris. Dukterys, Žentas, 
Simai, Mari), Brolis Ir Giminės
laidotuvėm* patarnauja grab. 
S. P. Mažeika, Yards 1138.

GYDYTOJAS.
CHIRURGAS

IR OBSTETRIKAS 
Gydo staigias ir chroniškas ilgas

vyrų, motorų Ir vaikų

DARO OPERACIJAS
Ligonius priima kasdieną nuo 

ptetų iki 8 vai. vakaro. 
Nedėliomis ir seredomis tik * 

iškalno susitarus

Ofisas ir Laboratorija
Ir X-RAY

2130 AVEST 22nd STREET
CHICAGO

Tel. Lafayette 5798

! DR. A. J, JAYOIŠ
Vai: 2 Iki 6 po pietų, 7 Iki 8 vak.

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

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai 
Ofisas 2201 West 22nd Straat 

Cor. So. Leavltt St. Tel. Canal 9228 
Rezidencija: 6640 So. Maplevrood 

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

Nedėlioj: 10 — 18 ryto

1

Tel. Cicero 2962

DR. S. ASHER
DENTISTAS

4901 W. 14 St. Cicero, III.
X-Itay ir Gas „ ,

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

Palengvina aklų įtempimų kuria 
eatt priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nerruotu- 
mo, skaudamų akių karštį. Atltal-

8 Tel. Repub. 8.0.
regyatų

Prirengiu teisingai aklnlua Tisuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančia mažiau
sias klaidas.JOHN KUGHINSKAS

LIETUVIS ADVOKATAS

2221 West 22nd Street 
Arti Leavitt Street 

Telefonu Canal 2552

Valandos 9 ryto, iki 8:00 va
kare. Seredamis ir Pėtnyčio- 
mis nuo 9 iki 6.

“j. P. WAITCHUS
LIETUVIS ADVOKATAS

127 No. Dearborn Street
Room 928 

Tel. Franklln 417 7
Nuo 9 Iki 1 Išėmus Suhatas

52 East 107-th Street
Kampas Michigan Avė.

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

DR. ŽMUIDZINAS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS IR 

AKUŠERIS
4740 Dorchester Avenue

Tel. Drezel <323 
Vai.: 8 Iki 10 ryto 

6-8 vai. vakare

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

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Rezidencija 

4729 W. 12 PI. 
Tel. Cicero 2888

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiam*.

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

Kainos pigesnės, kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Boulevard 7589

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių aklų

JOHN SMETANA, 0. D.
0PT0METRISTA3

Telephone Central 9984

F. W, GHERN AUGKAS
ADVOKATAS

184 North LaSalle Street 
CHICAGO, ILLINOIS ,

Kuo 8:98 Iki 8 vai. vak.
«eal Office* 1899 So. Union Ava.

TeL Roosevelt 8719 
▼at nuo a Iki | vaL vak.

v

Tel. Canal 0257 Re*. Prospeet 9988

, DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chiriirgks

1821 SOUTH HALSTED BT.

Rezidencija 6600 So. Arteslan Avė. , 
Valandos 11 ryto iki 8 po pietų 

« iki 8:30 vakare -

' DR. CHARLES SE6AL i
I

Perkėlė sa\o ofisų po numeriu ~
4729 SO. ASHLAND AVĖ. i

SPECIJALISTAS
Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų * 

Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 8—4 
pietų: 7—8:80 vakare 
Nedėllomls 10 Iki 18 

Telef. Midway 2880

Nedėllomls
Susitarus

Tel. Boulevard 14(1

DENTISTAI

Office Boulevard 7848

DR. G. Z. VEZELIS
LIETUVIS DENTISTAS

4946 80. Ashland Avenae 
Ant i Zaleskio Aptlekos

DR. V. A. ŠIMKUS 1
, Gydytojas. Chirurgas Ir Akužerfs "

3343 SO. HALSTED STREET «•
Į Valandos: Nuo 8 — 4 a p * 

7—9 vakare

Tel. Canal 8989

DR. G. I. BLOŽIS
DDNTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavltt st.)

Valandos* Nuo 8 Iki 18 ryto 
nuo 1 lU 9 vakare

Seredoj pagal sutartį

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 Bidg., kacnp. 18 St. 9 aukžtas 

Pa«tebėklt mano Iškabas
Valandos nuo 9:30 ryto Iki 8:80 va
karo. Seredomis nuo 1:30 Iki lt v. 

ryto. Nedėllomls nėra skirtų 
valandų. Room S 
Phone Canal 0518

Boulevard 7(89
Res

OR. HERZMAN
is Rusijos -t

Gerai lietuviams žinomas per su
metus kaipo patyręs gydytojas, shU. 
rurgas Ir akušeris.

i Gydo stalgias Ir chronIBkas ttį 
Igasvyrų, moterų Ir valkų pagal wau<Į 
; jauslus metodu* X-Ray Ir kltokluC 
elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija
Netoli Morgan Street

1025 WEST 18 STREET :
VALANDOS: Nuo 14 — 11 plstg |9* 
ouo 8 Iki 7:99 vai. vakare. M
Tel. ofiso Canal 8119 Res. So. *hSgC 
3338. arba Randolph 8899.

Hemlock 7993

DR. A. P. KAZLAUSKIS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenae 
Vai.: Nuo 9 ryto Iki S vakaro

DR. MAURICE KAHN f
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVEl 

Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 8208
VALANDOS: • -į

Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 Iki 8 po pietų. J*
Nuo 7 Iki 9 vakare. (
NedSl. nuo 10 Iki 13 dienų Į
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Šeštadienis, Geg. 3 d., 1930

BBE

Pirmas Piknikas Marijonų Kolegijos Naudai
Sekmadienyje, Gegužes (May) 4 diena, 1930 CHERNAUSKO DARŽE, Justice, Illinois

PRADŽIA 12:00 DIENĄ. POV. SIMUČIO MUZIKA.
Visus Chicagos lietuvius kviečiame atvykti į šį pirmąjį pavasario pikniką, kurio visas pelnas skiriamas Moks lo Įstaigai — Kolegijai.

■fr —4- ■ ■■■-■į' -.-Ą. g--—. EffiE

EXTRA BARGENASC H l C A G O J E
JAU ŽINAI, KUR RYT VA-,visų pusių, visais keliais, vi- III O>U,J 1} JtXI Jtl 1 J t

KARĄ PRALEISI. šokinis budais. Bus ten tyra-,k Parduosim už• 1 • V • 1 • v A

Ryt sekmadienis ir jau ži
nai, kur vakartį praleisi. Taip! 
Lietuvos Vyčių “Dainos” cho 
ro vakare — vaidinime, kon
certe ir šokiuose, kurie įvyks 
Meldažio salėje, 7:30 vai. Bus 
atvaidinta premjera “Teotki- 
linda” (labai linksma kome
dija), bus išpildyta scena iš 
Petrausko operos “Eglė — 
Žalčių Karalienė”, bus solo, 
duetų, kvartetų ir visas dide
lis “Dainos” choras, veda
mas komp. A. Pociaus, dai
nuos gražių dainų. Gi ant ga
lo šokiai prie geros orkestro 
Visi kviečiami dalyvauti.

Dušiukas.

me ope visokių žaidimų, už
kandžių, gėrimų.

X Mot. Sų-gos 55 kp. pa
siryžo stoti į Aušros Vartų 
par. garbės narius. Turės 
geg. 18 d. didelį “bunco par- 
ty” vakare parapijos svetai
nėje.

PRANEŠIMAS

Parsiduoda grocernė ir buče
mė, biznis geras, fikščieriai 
inauji, labai geroj vietoj, ant 

pirmų
pasiūlymų.

2631 W. 39th PI.

ATLAS PHOTO STUDIO

J. W. Staneika
Naujas Savininkas

Gerai, pigiai ir greitai atlie
kam visokį fotografijos darbų.

4090 Archer Avenue 
Tel. Lafayette 0265

GREITAI IR PIGIAI
IŠMOKINAME ANGLŲ KALBOS 

gramatikos, sintaksės, aritmetikos, 
knygvedystės, stenografijos ir kitų 
mokslo šakų. Musų mokyklos nauja 
sistema stebėtinai greitai užbaigiama 
pradinj mokslų i devynis mėnesius; 
augštesnį mokslų į vienus metus. A- 
merikos Lietuvių Mokykloje jau tūk
stančiai lietuvių ierljo mokslus. At
eikite įsirašyti šiandien ir jums pa
dėsimo įsigyti abelnų mokau. Savo 
buv| žymiai pagerinsite, kai busit 
abelnai ir visose mokslo šakose ap
sišvietę.

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA

J. P. OLEKAS, Mokytojas
3106 So. Halsted Street

CHICĄfiO, ILL.

ĮVAIRŪS KONTRAKTORIAI ISRENDAVIMUI

STANLEY CIBULSKIS
MOIJAVOJIMO KONTRAKTORIUS 

Poperloju, mollavoju ir atlieku vi
sokias namų dekoracijos.

Darbas garantuotas.
5234 S. SEELEY AVĖ. 

Hemlock 0653

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorius 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina.

7217 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock 6524

MES

Rendon Storas, renda pigi. 6743 
Wentworth Avė. Englevvood 3319.

Kambariai su valgiu. 20 kamb. ge
ra vieta pinigams dirbti, pigi renda. 
24 So. Canal. Dearborn 3628 dėl 
susit.

6224 So. Asland avė. 6 kamb. šty- 
inu fti'.d. džanlt., gera trans. 660.

REAL ESTATE

PAGERBIMO VAKARAS.

A. ALESAUSKAS 
MOTOR EKPRESS -

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

SVEIKATOS KOMISIJONIE 
RIUS PATARIA UŽLAIKY

TI GYVENAMUS 
KAMBARIUS 

SVEIKUS
\ Mes pasirengę išgražyti jūsų kam
barius 10% pigiau už visą darbų. 
Maliavojam, ir popieruojam ir aps
kritai padirbant pagal jūsų norų. 
Teisingas Ir greitaas patarnavimas 
už prieinama kaina. Nesvarbu, kaip

Taipgi parduodame anglis Tamistos toli gyvenat, pašaukit, o 
. . . mes pribuslm ir apkainuosim visai

geriausios rųšies UŽ prieina- dykai. Taipgi padarom ant lengvų 
išmokėjimų. ,

A. K. VALIUKAS■ ’ .
Pnlnting A Decorating Contractor 

3636 65 Place
Tel. Republic 4130

Phone Virginia 2054 
JOSEPH VILIMAS

Namų Statymo 
Kontraktorius 

4556 So. Rockwell Street

RENGĖJAI.
į;

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

G. Navadomskis, Savininkas 
Elektros kontraktorius 

2515 W. 22 St. Tel. Canal 2591

ĮVAIRUS PARDAVIMAI

Kauras ir gražus didelis, riešuto 
medžio naujausios elektros radio. 640. 
3937 No. Long.

Dr. Geo. Serner, Lietuvis a- 
kių gydytojas praneša, kad 
nuo Gegužio — May 1, 1930 

'persikėlė į naujų ofisų po nu- 
imeriu 756 W. 35th Street,i
i kampas Halsted St., du blokai 
nuo 3265 So. Halsted Street, 
kur pirmiau jo ofisas buvo.

------------- Naujas ofisas yra prireng-
Marąuette Park. — Mūsų tas su Genothalmic Refracting 

parapijos žmonės, aiškiai ma- Room Eąuipment, kuris susi- 
tydami ir gerai įkainuodami deda iš vėliausiai išdirbtų 
savo klebono, gerb. kun. A- prietaisų koks galima gauti 
leksandro Baltučio darbų pa- akių gydytojams.
rapijoje, kasmet rengia jo var- Į Ofiso valandos nuo 10-12, 
duvių dienų pagerbimo vaka- 1-3, 6-8. Telepbone Yards 1829 
rą. Rezidencija: 2506 W. 69 St.

Bet šįmet tas vakaras bus Vai.: 4-5:30 vai. vak. 
gražiausias ir Įvairiausias. Ko ■■■— - - —
mitetas ir uolūs parapijonys' Tel yirginia 2481 
jau nuo senai rengiasi, kad'
vakaras kuogeriausiai pasi
sektų.

Daug dvasiškuos žadėjo at
silankyti. Yra pakviesta taip 
gi daug ir inteligentų, kaip' 
advokatų, gydytojų ir taip 
toliau. Visi maloniai žadėjo at
silankyti. i (5 durys Į vak. nuo Albany)

4 ■ I lj I _ —
Be abejonės, bus žmonių ir, 

iš kitų parapijų, kur gerb. * 
kun. Aleksandras pirmiau e- į 
nergingai darbavosi. Tik visų j 
meldžiu nepasivėluoti. Vaka
rienė prasidės lygiai šeštų va-,
landų vakare. Busiu ir aš šio-1 Pėtn. ir Sub. gegužio 2, 3 
je vakarienėje, gegužės 4 d., j “THE SKY HAWK”
Šv. Panelės Gimimo parapi- Dalyvauja John Garrick, He- 
jos svetainėje Marųuette Par-J®® Cliandler. Visiems patin
ke.

miausių kainų. Musų patarna
vimas yra greitas, geras ir 
nebrangus.

7126 So. Rockwell Street
Telef.Republic 5099 Man reik žraonių_vyrų ar

Mes pervežame daiktus ir j motenj Tjrf onižiaus i
kitus miestus.

A. S. PREGIN ■
fPREČINAUSKAS)

Fotografas

Vestuvės - musų specijalybė-
4309 Archer Avė. Prie 43 St.

PRANEŠIMAS.
Automobilių pirkėjams ir savinin

kams pirm pirkimo naujo karo šir
dingai prašom atsilankyti ir pama
tyti naujus 1930 Nash automobilus 
sul vėliausios mados automatiškais 
Įtaisymais. Sport Royal tekiniais ir 
kitais ištobulinimais, kokiais tiktai 
Nash gali papuošti- Už tokias pri
einamas kainas pas
BALZEKAS MOTOB SALEĮgį

4030 Archer Avenue , 
Tel. Lafayette 2082

Ramova
3518 So. Halsted Str. 

Gražiausias Teatras Chicagoj

AUTOMOBILIŲ CHAMPIONA8

B U I C K
Per 26 Metus Užima Pirmenybė.

Pirm negu pirksi automobilių, pamė
gink BUICK ir MARQUĖTTE
ARCHER BUICK CO. 

4400 Archer Avenue
Virginia 2400 

1 Blokas Nuo Kedzie Avė.
JONAS 8LEGAITIS
LIETUVIS PARDAVĖJAS

Rap

AR NORI TURĖTI MALO 
NAUS LAIKO?

kantis paveikslas.
Vitaphone Vodevilio aktai
Kalbantieji paveikslai, dai

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

LEAVITT STREET 
GARAGE

Viktoras Yuknis, Savininkas
Visokis automobilių dar

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

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

Dabar prasideda pats gra
žumas. Oras atšilo, žolė suža
liavo, medžiai išlapojo ir pra
žydo. Visi Jaučia troškimų pa-' 
tekti į miškelį ar šiaip į už
miestį. O kaip tverti štai ju
ms smagi pramoga vietoje, kur ' 
gamta apsireiškė pilnoje gra
žybėje.

Yra tai Marijonų Kolegijos 
Rėmėjų rengiamas piknikas' 
sekmadieny, gegužio 4 d. ge
rai žinąpioje vietoje Černau-* 
sko darže. Ten žolelė žaliuo
ja, medžiai išlapoję ir vaisi-! 
niai medžiai žydi, paukšteliai 
Čiulba. |

Taigi visi į tų piknikų iš1

Phone Lafayette 2519
STEVE MARKŪNAS

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

2438 W. 47 STREET CHICAGO, ILLINOIS

JOHN PAKEL & CO.
(PAKALNIS)

Generaliai kontraktoriai, štatam naujus ir taisom senus 
namus, parupinam planus, 1-mus ir 2-rus mortgičus. Per 
paskutinius 5 metus pastatome 68 įvairius namus, kas 
liudija musų teisngumų. Senus namus taisome ant leng
vų mėnesinių išmokėjimų. Taipgi perkam, parduodam ir 
mainam, namus, lotus, farmas ir biznius. Renduojana Pla
tus. Inšurinam visokias nuosavybės geriausiose kompar 
nijose. Su visais minėtais reikalais atsilankykit į ofisą: 
2621 W. 71st St., Hemlock 0367 Rea. GrovehtU 1680

Pilni rakandai, kaurai, deskos. Pi
giai. 229 No. Central avė. Austin 
7111.NEGIRDĖTI RARGENAI

Parsiduoda arba išsimaino 
biznio namas, didelis storas, 
prie štoro pagyvenimas ir 6 
kamb. viršuj, karštu vandeniu 
šildomas, 2 mašinų garadžius. 
Randasi ant 71 St. Parsiduo- 

~ i da arba išsimaino ant seno 
namo, nežiūrint apielinkės.

I
Išvažiuojam turim parduoti labai 

gražius 4 kamb. forn,, vartotus 2 
mėn. Pigiai. 2002 Humboidt bul. 
kam p. Armitage.

Parsiduoda geso vanden. šildytu
vas. Kreiptis Etter, 4817 Adanu St.

M. YUSZKA 
Plumbing & Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams patar
nausiu kuogeriausia.

4426 So. Western Avė.
Tel. Lafayette 8227

V. PAUKŠTIS
HARDWARE STORE 
2701 West 47 Street 

Tel. Lafayette 1237
Dartas ant visados. Geras už-|Jei kas nCTŽgRnėdina> tai 
mokestis. Gali ‘dirbti pilną lai a,sį]ankykįte į musų krautuvę, 
ką ar pusę. TĮipgi ir į kitus Mus|) patarnaTini0 pilnai b„.
miestus. Atsišaukti:

3133 So. Halsted Street 
Chicago, UI.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

D«l geriausios rųšies 
ir patarnavimo, Saukit

OREEN VALLEY 
- PRODUCTS 

Otsslls šviežių klaušl- 
atų, sviesto ir sūrių

4644 $o. Paulina St
TsL Boaisvard 1399

MARODETTE JEWELRT 
& RADIO

Savininkas R. AndreHunas
Užlaikau visokių 

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

2650 Weet 63rd St. Chicago.
HBMLOCK 1666

šit užganėdinti.
Pristatom į visas miesto da

lis.

MES
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 pentyt. Turim namų ant 
pardavimo ir mainymo.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avenne 

Tel. Lafayette 7674

TAISOME
AUTOMOBILIUS SUDAUŽYTUS 
S u taisom medžio, geležies, sėdy
nes, naujus viršus ir kas tiktai 
reikalingų prie mašinos viekų 

padarom.

Drillings Auto Body 
834 W. 35th St.,

Phone Tardė 1806 
Chicago, IU.

Pasiuvu Dreses
Moterys nusiptrklt m ate rl J olų, o 
aš padarysiu gražių dresiukę pa

gal naujausios mados.

Mrs. E. Drillings 
(Burba)

4174 Archer Avė.
Pheaa Lafayette 2261 

balandos nno 10 ryto iki 6 vai. 
vgkare, tttarninke, ketverge ir su- 

■,*' batoms iki 9 vai. vakaro. T

Telefonas Canal 7233

PETRAS CIBULSKIS
Maliavojimo Kontraktorius

Maliavų ir sieninės popieros krau
tuvė. Naujas atakas.

2334 So. LEAVITT ST. CHICAGO

LIETUVIS KAHJPENTERI8 
Atlieku visokį darbų, kaip tai:

taisau namus, porėtus, dirbu šėpas 
Ir kitokį darbų. Taipgi atlieku cl- 
mento darbų. Prie namų darbo tu
riu patyrimo per 30 metų.

CHARLES YUSHAS 
2223 W. 23nl Place 
Telef. Rooscvelt 2721

WM. BENECKIS
MALEVOJU IR POPIERUOJU 

Naujausios mados poplera. 
Pigiai. Greit. Darbų garantuoju 

Reikale telefonuokit 
Lafayette 7554

MORGIČIAI-PASKOLOS

PROGA JAUNAI PORAI 
PRADEDANČIAI 

GYVENIMĄ.
Už 647 5 gausi rakandų vertės 63,- 

000. Del' 4 kamb. Vartoti 60 dienų.
2 fl no 5 knmb karštu vau 3 Smotų 8eklyclos setas- 8 Smotų 

11. PO -J KUJUD. KarolU Vali- grajus bedruimio setas. 5 šmotų
dėmu šildomas, 2 mašinų ga- va,g- "etaa- ,dui 9x12 wiiton kaurai, 

7 . maži kaurai, lempos, veidrodis, in-
radžius. Kaina $12,00(1. Tik- dai. Viskas už. 4475. Pristatysime.

. 1 -i • Galima skyrium. 8228 Marylandtai trumpam laikui. ava, 1-mas apt., 1 blokas J rytus
nuo Cottage Grove avė. Tel. Stev/art

6 kamb. bungalow karštu 
vandeniu šildomas. Savininkų! 
vargas verčia parduoti už 
$8,000. Įmokėti $2,000. Kitus 
išmokėsi rendomis.

Šitie visi namai randasi 
vienuolyno apielinkėj.

Pirkėjai pasiskubinkit.
Taipgi statom namus ant 

kontraktų nuo didžiausio iki 
mažiausio namo. Priimame se
nus namus i mainus.s

( Kas inislijate statyti arba 
mainyti namų, tai šaukite 
mus. Gausite teisingų ir grei
tų patarnavimų.

Seniausis lietuvių kontrak
torius Cliicagoj x

JOHN 6. MEZLAIŠK1S •
2453 WEST 71 STREBT 

Tel. Republic 4537

PARMOS.

FARMCS PARDAVIMUI

7 akeriai, 7 kamb, namas, 
elektra, pačiam miestelyj, 55 
mailės nuo Chicagos. Parsi
duoda labai pigiai.

46 akeriai, netoli Racine, 
Wis. Parsiduoda pigiai su vi
sais gyvuliais ir mašinomis.

40 akerių, prie gražaus eže
ro Wisconsine. Yra triobos. 
Tinka dėl rezorto. Parduosim 
už $4,500.

Del platesnių informacijų 
kreipkitės į

D. B. PRATAPAS 
6953 So. Western Avė. 

Hemlock 5599

1875.

REAL ESTATE

7 kamb. plytų bunr.. žibalu šild. 
2 karų gar. 613,000. 2712 Asbury
avė. Evanston. Unlverslty 0668.

RETAS BARGENAS 
5 kamb. namas 1 extra lotas, gar.

forn. apš. cėibento beismentas, mod. 
4855 So. Kildare avė.

Medinis namas furn. apš. 2 karų 
gar, tik 8500 įmok. 1251 W. 72 Si. 
Vincennes 7821.

Sav. paaukuos 2 fl. plytų namų, 
akmens frontas, 5-6 kaknb. furn. apš. 

į 2 karų gar., gera prapertė. 4949 W. 
Huron.

Paaukuosim 4 kamb. med. narnų, 
furn. apš., kieto medžio fl., 2 karų 
gar., visi pagerinimai, 1 bL nuo 
strytk1. Išvažiuojam. 81.000 cash. 
3048 No. Rutherford avė.

Greitam pardavimui, 5 kamb. mod. 
bung. Sav. 2241 W. 109 St.

6 ka*nb. rezid., furn. apš. pama- 
tykit. 2241 No. Lawndale.

Mod. 2 fl. namas, 83,500, cash 
61,200, furn. apš. gar. 40 p. lotas. 
5343 No. Sawyer.

Pirk 6 kamb. ir 9 kamb. namus, 
2 karų gar., dideli lotai, medžiai. 

1320—322 So. Crescent avė. Park Ri- 
Į dge. Tel. Park Rldge 138—.T.

I Pirk gerų lotų, visi pagerinimai 
prie stotiea Highland Park, 2 lotų 
Elmhurst. Sav. Frank-'ln 8865.

6 KAMB. PLYTŲ BUNG. 
Karštu vand. šild. St. ir jėla išpei-

vyta. 6254 Berenice Avė. Pensacoia 
4967.

TIKRAS JUMS NA5IAS.
6 kamb. bung. didelis stlkl. por-

Clųs, karštu vand. šild. su oll bur- 
ner, 1,000 gal. kubilas, su extra lo
tu (0 p. frontas. 6 p. geležinė tvo
ra. Aplinkui graži pleveZė. 1 karo 
gar. Jėla išpeivyta ir iAnokėta. Iš- 
važiuojam, pamatyklt. 610,600, 83.- 
000 cash. 4170 Barry. Kildare 0281.

REIK TUOJ PARDUOT.
Plytų bung. Visi patogumai, iš

važiuoju. Galime su namų daiktais. 
Pigiai. Ateik ir duok savd pasiūly
mų. 5049 Welllngton Avė., Kildare 
<7»1- f«1-y j

PARDAVIMUI arba išranda vlm ui 
vaaamanila Su fornlėials. Pigiai.

PRANK OULEKLA 
1758 West 21 Street

Canal 4585
6-ėlas fintas užpakaly

BIZNIO PROGOS

AR NORI PINIGŲ
ANT PIRMU MORGIČIŲ

. . 96 ak. farma Ir rozortas, prla
Skolinum pinigus &nt medi-jHaif Moon ežero, vasarnamiai, užci. (ųs išdirbtus. Priežostį patir- 

niu ir murintu namu. Komišas Ra4yk ChM a And. rson, Miutown. šit ant vietos. Kaina pigi.

PARSIDUODA bučemė ir 
grocernė. Biznis per ilgus me

nk 2%. Kreipkitės į
Public Mortgage Exchan<e

Wls.

SIAURĖS Minn. pigios žemėse pa-

12300 Emerald Avė. 
PuUman 3990

S. L. FABIAN, Mgr. ’*er“ De“mU'' »•
809 West 36th St.

žerų apygardoj. Žuvauk ir medžiok. 
Hotella su 30 kamb. Rašyk M. Cam
pbell, Deer, River, Minn.

Daile, grocerla įsteigta 30 metų, 
geras biznis, pigiai. 7032 St. Iaw- 
rence.


